
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 1 แห่ง             
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   งบประมาณ  1,320,100 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงาน ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 1 แห่ง             
  ต าบลมหาชัย  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   
4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   2 พฤศจิกายน  2565   
 1,363,300 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง   
  - แบบ ปร.4     จ านวน  11   แผ่น 
 -  แบบ ปร.5 (ก)    จ านวน    1   แผ่น 
 -  แบบ ปร.6     จ านวน    1   แผ่น 
6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
6.1 นายฉลอง  ทองบ่อ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส     ประธานกรรมการ 
                                    ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 
6.2 นายธวชัชัย  ศิริปากรณ์   ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  กรรมการ 
    ส านักงานเลขานุการกรม กรมประมง     
6.3 นายวัฒนา  เกิดจังหวัด   ต าแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา     กรรมการ 
    ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 
6.4 นายเทพชนก ยิ้มละมุล    ต าแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ     กรรมการและเลขานุการ 
    ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

บันทึกข้อความ 
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เร่ือง....................................................................................................................................................................……………....... 
 

เรียน   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมทุรสาคร 

 1. เรื่องเดิม  
     1.1 ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านการประมง ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) สมุทรสาคร กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
(Aquarium) สมุทรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 
19,469,800 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร     
ด่วนที่สุด ที่ สค 0017.2/ว9948 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  (เอกสารแนบ 1) 
     1.2 จังหวัดสมุทรสาคร ได้อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ประมง ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) สมุทรสาคร กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า 
(Aquarium) สมุทรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 
19,469,800 บาท (สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามบันทึกส านักงานประมงจังหวัด
สมุทรสาคร ที่ สค 0007/1093 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 และส านักงานประมงจังหวัดฯ ได้ประกาศ
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเว็บไซต์ของส านักงานด้วยแล้ว (เอกสารแนบ 2) 
     1.3 จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท าแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการประมง    
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) สมุทรสาคร กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) 
สมุทรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 19,469,800 บาท   
(สิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามค าสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3268/2564  ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2564 (เอกสารแนบ 3)  

 2. ข้อเท็จจริง 
     คณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ด าเนินการ
พิจารณาและก าหนดราคากลางและจัดท าแบบรูปรายการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม
หลัก : พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการประมง ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) สมุทรสาคร กิจกรรมย่อย : 
ก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) สมุทรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร เป็นเงิน 19,523,270 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)    
(เอกสารแนบ 4) ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  
 
 
 
 

 30 พฤศจิกายน 2564 
 ขออนุมัติใช้ราคากลาง แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) 

สมุทรสาคร 

สค ๐๐๐7/1317  

ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  โทร. ๐ ๓๔83 7371 
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 3. ระเบียบ ข้อกฎหมาย ค าสั่งและมติที่เกี่ยวข้อง 
     3.1 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ) ข้อ 2.1.17 
           (2) อ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าที่ และรับผิดชอบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง งานก่อสร้างแล้ว
น าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการจัดท ารายงานการขอ
ซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดท าเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน
แล้วแต่กรณี... (เอกสารแนบ 5) 
     3.2 ค าสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 2660/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่องแก้ไข
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (เพ่ิมเติม) ยกเลิก ผนวก ค แนบท้ายค าสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 
2900/2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 และให้ใช้ผนวก ค แนบท้ายค าสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาครมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนด
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (การอนุมัติ การสั่งซื้อ สั่งจ้างทุกขั้นตอน รวมทั้งอ านาจอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุใน
การจัดหาทุกวิธีภายในวงเงิน) มอบหัวหน้าส่วนราชการ ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (เอกสารแนบ 6) 

 4. ข้อพิจารณา 
     เพ่ือให้การด าเนินโครงการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก : พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านการประมง ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) สมุทรสาคร กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างศูนย์แสดง
พันธุ์สัตว์น้ า (Aquarium) สมุทรสาคร ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงเห็นควรขออนุมัติใช้ราคากลาง เป็นเงิน 19,523,270 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่น-
สามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางเสนอ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการฯ ดังกล่าวต่อไป 

 5. ข้อเสนอ  
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   
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(นางสาววิราวรรณ  เสงี่ยมงาม) 
เจ้าหน้าที่ 

(นางสาวศรีสุดา  แจ่มศรี) 
หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

(นายอ านาจ  หนูทอง) 
ประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

(นายอ านาจ   หนูทอง) 
ประมงจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 


