
 

คําสั่งเทศบาลตําบลซําสงู 

ที่  89/2561 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการกาํหนดราคากลางโครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง 
 

************************** 

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ดวน

ที่สุด ที่ นร 0506/ว 185  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เห็นชอบมาตรการการดําเนินการปรับลดคางานกอสรางของ

หนวยงานภาครฐั ตามทีส่าํนักงบประมาณเสนอ โดยใหหนวยงานภาครฐัดําเนินการตามมาตรการดังกลาวใหแลวเสรจ็

ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่ทราบมติคณะรัฐมนตร ีน้ัน 

   สาํนักงบประมาณจงึกาํหนดแนวทางปฏิบตัติามมาตรการการดําเนินการปรบัลดคางานกอสรางของ

หนวยงานภาครฐัใชกบัการจดัจางกอสรางทกุประเภท เชน งานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและทอเหลีย่ม 

และใชกับการจัดจางทกุวิธี เชน ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิศษ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใหปฏิบติั

กรณีทีห่นวยงานภาครฐัไดดาํเนินการกาํหนดราคากลางงานกอสรางงานกอสรางตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลาง

งานกอสรางของทางราชการ กอนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และยังไมไดประกาศประกวดราคา สอบราคา หรอืประกาศ

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ขอใหหนวยงานภาครฐัยกเลกิการกาํหนดราคากลางงานกอสราง

เดิม และใหกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหมทีป่รบัลดตามราคานํ้ามนัดีเซลทีป่รบัใหมเปนฐานในการคํานวณราคากลาง

งานกอสรางดังกลาว ใหถือปฏิบัติดังน้ี 

   - ขอใหหนวยงานภาครฐัยกเลกิราคากลางงานกอสรางเดิม และใหกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหม

ตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ และดําเนินการตามระเบยีบทีเ่กีย่วของตอไป  

 เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงแตงต้ังใหผูมีนามและตําแหนงตอไปน้ีเปน 

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางใหมโครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง ดังน้ี 

  1.  นายชัยยา  โพธิรกุข         ตําแหนง รองปลดัเทศบาลตําบลซาํสงู เปนประธานกรรมการ 

2.  นายไชยยันต รมซาย       ตําแหนง ผูอาํนวยการกองชาง  เปนกรรมการ 

  3.  นายปรญิญา  ภูโบราณ    ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน เปนกรรมการ 
   

  ใหคณะกรรมการที่ไดรบัแตงต้ังมีหนาทีป่ฏิบัติหนาที่ตามมติโดยเครงครัด อยาใหเกิดความเสียหายข้ึน

ไดผลเปนประการใดรายงานใหทราบดวย 
 

  ทั้งน้ีต้ังแตวันที่  13  เดือนมนีาคม   พ.ศ. 2561 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  13  มนีาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

 

          (นายสวาท จนัทหาร) 

                นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. ช่ือโครงการ  โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง ดังน้ี 

         /หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง  เทศบาลตําบลซาํสงู  

   2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบัจดัสรร   322,000.- บาท (สามแสนสองหมืน่สองพนับาทถวน) 

   3. ลกัษณะงานโดยสงัเขป  กอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง(หลบุแซง-เตาถาน) บนโคกสูง  

      หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร     

      พรอมลงหินลูกรังไหลทาง 2 ขาง ขางละ 0.20 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมปีรมิาณหินลูกรงัไม   

      นอยกวา 24 ลบ.ม.  รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลซาํสงู        

   4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที ่ 28  มิถุนายน  2560 เปนเงนิ 322,000.- บาท 

   5. บญัชีประมาณการราคากลาง 

 5.1 สรปุผลการประมาณราคากอสรางเปนราคากลาง  (แบบ ปร.5) 

 5.2 ประมาณการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง (แบบ ปร.4) 

    6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

 1. นายชัยยา  โพธิรกุข       ประธานกรรมการ 

 2. นายไชยยันต  รมซาย     กรรมการ 

 3. นายปรญิญา  ภูโบราณ   กรรมการ  

 

 

 

 



                                            บนัทึกขอความ 

สวนราชการ   งานกองชาง  สาํนักงานเทศบาลตําบลซาํสงู 
 

ที่ ขก 8301.05/-                                                   วันที่       มีนาคม  2561 
 

เรื่อง  รายงานผลการกาํหนดราคากลางโครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง 
 

เรียน นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 
 

  ตามคําสัง่เทศบาลตําบลซําสงู ที่ 89/2561  ลงวันที่  13  มีนาคม  2561 ไดแตงต้ังใหขาพเจาและ

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางโครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง จาํนวนเงนิ  

322,000.- บาท โดยใหพิจารณาทบทวนราคากลางใหมใหมคีวามเปนปจจบุัน เพื่อใหการดําเนินการจัดจางเปนไปตาม

ระเบยีบกาํหนด ดังน้ันคณะกรรมการพจิารณาแลวยืนยันราคาตามประมาณราคากอสรางถนน คสล. สายหนา

โรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง ที่ประมาณการโดย นายปรัชญา  แกวกลัยา  นายชางโยธาปฏิบัติงาน  เทศบาลตําบลซาํสงูได

ประมาณการไวแลวเมือ่วันที่  28  มถุินายน  2560  จาํนวนเงนิ 322,000.- บาท รายละเอยีดตามแบบแปลน และ

แบบปร.4  แบบปร.5  แนบเรยีนมาพรอมน้ี 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใชเปนราคากลางในการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-

หลบุแซง ได 

 

       (ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ 

            (นายชัยยา  โพธิรกุข) 

 

       (ลงช่ือ)...................................................กรรมการ 

             (นายไชยยันต  รมซาย) 

   

       (ลงช่ือ)....................................................กรรมการ 

              (นายปรญิญา  ภูโบราณ) 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลซําสูง 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................   ความเห็นของนายกเทศมนตรีตําบลซําสูง 

       ................................................................. 

       (นายชาติ  มณีสา)              ................................................................. 

   ปลดัเทศบาลตําบลซาํสงู    ................................................................. 

 

        (นายสวาท  จนัทหาร) 

               นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 



                                               บันทึกขอความ 

สวนราชการ   งานพัสดุและทรัพยสิน  กองคลัง  สาํนักงานเทศบาลตําบลซาํสงู 
 

ที่ ขก 8301.04/                                                      วันที่       มีนาคม  2561  
 

เรื่อง  การจดัทาํราคากลางกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง 

เรียน นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 
 

  ตามคําสั่งเทศบาลตําบลซําสงู ไดอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 ไวในแผนงาน 

อตุสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท 

คากอสรางสิง่สาธารณูโภค โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง จาํนวนเงนิ 322,000.- บาท 

โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางใหม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการ

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในสวนของการจัดซื้อจัดจางและราคากลาง อนุมัติใหมีการทบทวนราคากลางงานกอสราง

ดังกลาวใหเปนปจจุบัน ตามคําสัง่เทศบาลตําบลซาํสงูที่  89/2561  ลงวันที่  13  มนีาคม  2561 น้ัน 

  บดัน้ี  คณะกรรมการกาํหนดราคากลางตามคําสัง่ดังกลาวไดจดัทาํราคากลางงานกอสรางโดยปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนดแลว เปนเงิน 322,000.- บาท รายละเอยีดตาม

เอกสารแนบเรียนมาพรอมนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมตัใิหใชราคากลางดังกลาวในการจดัหาผูรบัจางกอสรางตอไป 

  

       (นางสาวแพรวพรรณ  โพธ์ิพฒุ) 

        (เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน) 

 

           (นางณีรนุช  คามวัลย) 

           หัวหนาเจาหนาที่พสัดุ 

 

ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลซําสูง 

........................................................... 

........................................................... 

 

 (นายชาติ  มณีสา)     อนุมัติ 

      ปลดัเทศบาลตําบลซาํสงู     

        ไมอนุมัติ............................................ 

        .......................................................... 

        .......................................................... 

 

               (นายสวาท  จนัทหาร) 

          นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 

 

 



        
 

ประกาศเทศบาลตําบลซําสูง 

เรื่อง   ประกาศราคากลางโครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสูง-หลบุแซง 
 

************************** 
 

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ดวน

ที่สุด ที่ นร 0506/ว 185  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เห็นชอบมาตรการการดําเนินการปรับลดคางานกอสรางของ

หนวยงานภาครฐั ตามทีส่าํนักงบประมาณเสนอ โดยใหหนวยงานภาครฐัดําเนินการตามมาตรการดังกลาวใหแลวเสรจ็

ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่ทราบมติคณะรัฐมนตร ีน้ัน 

   สาํนักงบประมาณจงึกาํหนดแนวทางปฏิบตัติามมาตรการการดําเนินการปรบัลดคางานกอสรางของ

หนวยงานภาครัฐใชกับการจัดจางกอสรางทกุประเภท เชน งานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและทอเหลีย่ม 

และใชกับการจัดจางทกุวิธี เชน ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิศษ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใหปฏิบติั

กรณีทีห่นวยงานภาครฐัไดดาํเนินการกาํหนดราคากลางงานกอสรางงานกอสรางตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลาง

งานกอสรางของทางราชการ กอนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และยังไมไดประกาศประกวดราคา สอบราคา หรอืประกาศ

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ขอใหหนวยงานภาครฐัยกเลกิการกาํหนดราคากลางงานกอสราง

ถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง เดิมและใหกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหมทีป่รบัลดตามราคานํ้ามนั

ดีเซลที่ปรบัใหมเปนฐานในการคํานวณราคากลางงานกอสราง โดยขอใหหนวยงานภาครฐัยกเลกิราคากลางงานกอสราง

เดิม และใหกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหมตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ และ

ดําเนินการตามระเบยีบที่เกี่ยวของตอไป น้ัน 

  บัดน้ี คณะกรรมการไดกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหมตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลางงาน

กอสรางของทางราชการ และผูบรหิารไดอนุมตัใิหใชราคากลางโครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-

หลบุแซง เรียบรอยแลว  เปนเงินจํานวน  322,000.- บาท (-สามแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน-) 
   

  จงึประกาศราคากลางกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง ใหทราบโดยทั่วกัน 
  

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  15   มนีาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

 

          (นายสวาท จนัทหาร) 

                นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 

 

 
 

 

 

 



 
        

                      มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขอความรวมมอืประชาสมัพนัธราคากลางโครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาลซาํสงู-หลบุแซง 
 

เรียน กํานันตําบลกระนวนและผูใหญบานหมูที่ ๒-๖ 

 

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. ประกาศเทศบาลตําบลซาํสงู                              จาํนวน ๑  ฉบบั 
   

  ดวยเทศบาลตําบลซาํสงู  ไดประกาศราคากลางงานโครงการกอสรางถนน คสล. สายหนาโรงพยาบาล

ซําสูง-หลบุแซง  เทศบาลตําบลซําสูง  อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน  เพื่อเปนการเผยแพรขอมลูขาวสารของทางราชการ  

เทศบาลตําบลซาํสงูจงึขอความรวมมอืจากทานในการประชาสมัพนัธราคากลางโครงการกอสรางดังกลาว  รายละเอยีด

แนบเรยีนมาพรอมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

  

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 

 

              (นายสวาท  จนัทหาร) 

      นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 

 

 

 

 

 

กองคลงั 

งานพัสดุและทรัพยสิน 

โทร. ๐-๔๓๒๑-๙๐๙๗-๘   

โทรสาร ๐-๔๓๒๑-๙๓๐๐   
www.samsung.go.th 

 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” 

 

 

 

ที่ ขก ๘๓๐๑/ว  สํานักงานเทศบาลตําบลซําสูง  

ถนนกระนวน-เชียงยืนขก ๔๐๑๗๐ 

http://www.samsung.go.th/�
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