
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
ที่   ชย 73801/                                       วันที่   8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ก าหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  
จ านวน  7  ชุด) 
……………………………………………………………………………………………………….....……………………………….......................….……………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 เรื่องเดิม 
 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ที่ 27/2564  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2564  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  จ านวน  7  ชุด) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 
(2) (ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ   ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1856  ลงวันที่  31  มีนาคม  2559 และตามหนังสือ 
จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งส านัก ป.ป.ช. ได้จัดท าคู่มือแนวทางการเปิดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคา
กลางและการค านวณราคากลาง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ค านวณราคากลาง 
 ข้อเท็จจริง 
 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งดังกล่าว ได้ประชุมหารือ และได้ก าหนดราคากลางและ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑค์รุภัณฑก์ีฬา (เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน  7  ชุด) ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1856 ลงวันที่  31  มีนาคม  2559 และตามหนังสือ จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งส านัก ป.ป.ช. ได้จัดท า
คู่มือแนวทางการเปิดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการค านวณราคากลาง  ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องซิทอัพบริหารหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 1.60 x 0.60 ซม.  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 
29,700.-  บาท 

2. เครื่องบริหารแขน 2 สถานี  ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 95 x 115 เมตร  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 
28,000.-  บาท 

3. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า  95 x 115 x 140 ซม.  จ านวน 1  ชุด 
ๆ ละ 29,000.-  บาท 

4. เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 105 x 129 ซม.  จ านวน  1  
ชุด ๆ ละ 25,000.-  บาท 

5. เครื่องบริหารหัวไหล่และขา  ขนาดไม่น้อยกว่า 0.66 x 0.1 x 1.67  เมตร  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 
29,000.-  บาท 

6. เครื่องบิดเอวแบบยืน 3 ที่ ขนาดไม่น้อยกว่า  55 x 55 x 145  ซม.  จ านวน  1  ชุด  ๆ ละ 
28,000.-  บาท 

7. เครื่องบริหารแขน – หัวไหล่ – หน้าอก (แบบถ่าง – หุบยกตัว) ขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 x 135 x 
165 ซม.  จ านวน  1  ชุด  ๆ ละ 21,000.-  บาท 
 
 ราคากลาง  คณะกรรมการฯ  ได้ก าหนดราคาตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยดังกล่าว เป็นเงิน          
189,700.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  เพ่ือให้ผู้หน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินต่อไป 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     
     (นางกรรฐกร   แสงอรุณ) 
             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
              ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
         เพื่อทราบ                                         เห็นควรอนุมัติ 

                                                          
         
 (นางปรัชญาภรณ์   มังกร)          (นายศุภชัย  ชาญวิจิตร) 
             ผู้อ านวยการกองคลัง           ปลัด  อบต.บ้านเพชร 
 
 
    (  /    )      อนุมัติ        (      )    ไม่อนุมัติ 

      (ลงชื่อ)                             ผู้ว่าจ้าง 
      (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)  
                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  กองคลัง  งานพัสดุ 
ที่   ชย 73801/                                     วันที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
เรื่อง   ขออนุมัติใช้คุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑก์ีฬา (เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน  7  ชุด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........................……….……………… 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ที่ 24/2564  ลงวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2564  
คณะกรรมการได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  
จ านวน  7  ชุด)  เสร็จเรียบร้อย ตามบันทึกข้อความ  เรื่อง  ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคา 
 งานพัสดุ  กองคลัง  จึงอนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออก
ก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน  7  ชุด) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     
     (นางกรรฐกร   แสงอรุณ) 
             นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
              ปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
         เพื่อทราบ                                           เห็นควรอนุมัติ  

                                                                                       
 (นางปรัชญาภรณ์   มังกร)           (นายศุภชัย  ชาญวิจิตร) 
             ผู้อ านวยการกองคลัง                       ปลัด  อบต.บ้านเพชร 
 
 
     (  /    )      อนุมัติ        (      )    ไม่อนุมัติ 
  

           (ลงชื่อ)                                        ผู้ซื้อ 
             (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์)  
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ค าสั่งองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเพชร 
ที่ 24/2564 

เรื่อง    การแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
****************** 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา  (เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  จ านวน  7  ชุด) ในส่วนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 56 (2)  (ข) 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่
เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ก าหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1856 ลงวันที่  31  มีนาคม  2559 และตามหนังสือ จังหวัดชัยภูมิ  แจ้งส านัก ป.ป.ช. ได้จัดท าคู่มือ
แนวทางการเปิดรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการค านวณราคากลาง  จึงขอแต่งตั้งให้ผู้รายนาม
และต าแหน่งต่อไปนี้เป็น 
 
  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1. นายศุภชัย  ชาญวิจิตร     ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประธานกรรมการ 
 2. นายเงิน  เทียวประสงค์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 3. พ.อ.ท.มนตรี จีนเทศ  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการ
    
 
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 

                                                                          
     (ลงชื่อ) 
      (นายธีรวัจน์    ธรรมโสภารัตน์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง  ก าหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา  (เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน 7 ชุด) 

............................................. 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  ได้ด าเนินการก าหนด
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑก์ีฬา (เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน 7 ชุด) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ
ราคากลางและการค านวณราคากลาง หน่วยงานของรัฐต้องท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคา
กลางและการค านวณราคากลางตามมาตร 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ข้อ 3.7  การเปิดเผยราคากลางและการ
ค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างซึ่งมีรายละเอียดวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 
 1.ชื่อโครงการ :  จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา  (เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน 7 ชุด) 

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 189,700.-  บาท 
 
3.วันที่ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) : 8  กุมภาพันธ์  2564 

1. เครื่องซิทอัพบริหารหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 1.60 x 0.60 ซม.  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 
29,700.-  บาท 

2. เครื่องบริหารแขน 2 สถานี  ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 95 x 115 เมตร  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 
28,000.-  บาท 

3. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า  95 x 115 x 140 ซม.  จ านวน 1  ชุด 
ๆ ละ 29,000.-  บาท 

4. เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 105 x 129 ซม.  จ านวน  1  
ชุด ๆ ละ 25,000.-  บาท 

5. เครื่องบริหารหัวไหล่และขา  ขนาดไม่น้อยกว่า 0.66 x 0.1 x 1.67  เมตร  จ านวน  1  ชุด ๆ ละ 
29,000.-  บาท 

6. เครื่องบิดเอวแบบยืน 3 ที่ ขนาดไม่น้อยกว่า  55 x 55 x 145  ซม.  จ านวน  1  ชุด  ๆ ละ 
28,000.-  บาท 

7. เครื่องบริหารแขน – หัวไหล่ – หน้าอก (แบบถ่าง – หุบยกตัว) ขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 x 135 x 
165 ซม.  จ านวน  1  ชุด  ๆ ละ 21,000.-  บาท 
                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  189,700.-  บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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4.แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) 

  4.1  ร้านร่ ารวย     เสนอราคารวม   189,700.- บาท  
  4.2  ร้านเพิ่มทรัพย์    เสนอราคารวม   205,400.- บาท  
  4.3  ร้านจงจิตการค้า    เสนอราคารวม 210,900.- บาท  
 

5.รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ทุกคน 
 1. นายศุภชัย  ชาญวิจิตร     ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ประธานกรรมการ 
 2. นายเงิน  เทียวประสงค์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 3. พ.อ.ท.มนตรี จีนเทศ  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการ 
 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วไปกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   9  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 

                                                                            
      (นายธีรวัจน์   ธรรมโสภารัตน)์ 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง  ปปช.07 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชื่อโครงการ :  จัดซื้อครุภัณฑก์ีฬา  (เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน 7 ชุด) 
 
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ :  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 189,700.-  บาท 
  
3.วันที่ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) : 8  กุมภาพันธ์ 2564 

1. เครื่องซิทอัพบริหารหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x1.60x0.60 ซม. จ านวน 1 ชุดๆละ 29,700.-  
บาท 

2. เครื่องบริหารแขน 2 สถานี  ขนาดไม่น้อยกว่า 27x95x115 เมตร จ านวน 1 ชุดๆ ละ 28,000.-  
บาท 

3. เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อหน้าท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า  95x115x140 ซม. จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
29,000.-  บาท 

4. เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 45x105x129 ซม. จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
25,000.-  บาท 

5. เครื่องบริหารหัวไหล่และขา  ขนาดไม่น้อยกว่า 0.66x0.1x1.67  เมตร  จ านวน 1 ชุดๆละ 
29,000.-  บาท 

6. เครื่องบิดเอวแบบยืน 3 ที่ ขนาดไม่น้อยกว่า  55x55x145  ซม. จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 28,000.-  
บาท 

7. เครื่องบริหารแขน–หัวไหล่–หน้าอก (แบบถ่าง–หุบยกตัว) ขนาดไม่น้อยกว่า 0.75x135x165 ซม.  
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 21,000.- บาท 
                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  189,700.-  บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  
4.แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) 
 4.1  ร้านร่ ารวย     เสนอราคารวม   189,700.- บาท  
 4.2  ร้านเพิ่มทรัพย์    เสนอราคารวม   205,400.- บาท  
 4.3  ร้านจงจิตการค้า    เสนอราคารวม 210,900.- บาท  
 
5.รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ทุกคน 
 1. นายศุภชัย  ชาญวิจิตร     ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประธานกรรมการ 
 2. นายเงิน  เทียวประสงค์ ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 3. พ.อ.ท.มนตรี จีนเทศ  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรรมการ
   


