
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลซ ำสูง 
ที ่        /2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  
ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ 

 

************************** 
      ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2557 แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0506/ว 185  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2557 เห็นชอบมำตรกำรกำรด ำเนินกำรปรับลดค่ำงำนก่อสร้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐ ตำมท่ีส ำนักงบประมำณเสนอ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทรำบมติคณะรัฐมนตรี นั้น 
   ส ำนักงบประมำณจึงก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรด ำเนินกำรปรับลดค่ำงำนก่อสร้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐใช้กับกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงทุกประเภท เช่น งำนอำคำร งำนชลประทำน งำนทำง สะพำนและท่อเหลี่ยม 
และใช้กับกำรจัดจ้ำงทุกวิธี เช่น ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติ
กรณีท่ีหน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร ก่อนวันที่ 16 ธันวำคม 2557 และยังไม่ได้ประกำศประกวดรำคำ สอบรำคำ หรือประกำศ
ร่ำงขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) ขอให้หน่วยงำนภำครัฐยกเลิกกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
เดิม และให้ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงใหม่ที่ปรับลดตำมรำคำน้ ำมันดีเซลที่ปรับใหม่เป็นฐำนในกำรค ำนวณรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   -ขอให้หน่วยงำนภำครัฐยกเลิกรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเดิม และให้ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงใหม่
ตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร และด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี  จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนำมและต ำแหน่งต่อไปนี้เป็น 
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  

ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ ดังนี้ 
  1.  นำยชัยยำ  โพธิรุกข์        ต ำแหน่ง รองปลัดเทศบำลต ำบลซ ำสูง เป็นประธำนกรรมกำร 

2.  นำยปริญญำ  ภูโบรำณ    ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน เป็นกรรมกำร 
  3.  นำยปรัชญำ   แก้วกัลยำ   ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน เป็นกรรมกำร 
   

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมติโดยเคร่งครัด อย่ำให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น
ได้ผลเป็นประกำรใดรำยงำนให้ทรำบด้วย 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่       เดือนมีนำคม   พ.ศ. 2562 
 

    สั่ง  ณ  วันที่        มีนำคม  พ.ศ. 2562 

 
 

          (นำยสวำท จันทหำร) 
                นำยกเทศมนตรีต ำบลซ ำสูง 



 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. ชื่อโครงกำร  โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ ดังนี้ 
         /หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร  กองช่ำง  เทศบำลต ำบลซ ำสูง  
   2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร   500,000.- บำท ( -ห้ำแสนบำทถ้วน- ) 
   3. ลักษณะงำนโดยสังเขป ปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ บ้ำนอ้อค ำ หมู่ที่ 4  
       แบ่งกำรปรับปรุงออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ผวิจรำจรกว้ำง 6 เมตร ยำว 93 เมตร หนำ 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว  
       แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 558 ตำรำงเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 0.03 เมตร หรือ   
       พ้ืนที่ที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำงเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 201 เมตร หนำ 0.03  
       เมตร หรือพ้ืนที่ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 1,005 ตำรำงเมตร พร้อมตีเส้นจรำจรสีเทอโมพลำสติกสีขำวทึบ 2  
       เส้น พื้นมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 74.80 ตำรำงเมตร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของเทศบำลต ำบลซ ำสูง            
   4. รำคำกลำงค ำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎำคม 2561 เป็นเงิน 500,000.- บำท 
   5. บัญชีประมำณกำรรำคำกลำง 
 5.1 สรุปผลกำรประมำณรำคำก่อสร้ำงเป็นรำคำกลำง  (แบบ ปร.5) 
 5.2 ประมำณกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ (แบบ ปร.4) 
    6. รำยชื่อคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง 
 1. นำยชัยยำ  โพธิรุกข์       ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยปริญญำ  ภูโบรำณ    กรรมกำร 
 3. นำยปรัชญำ  แก้วกัลยำ   กรรมกำร  
 
 
 
 



                                            บันทึกข้อความ 

ส่วนรำชกำร   งำนกองช่ำง  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลซ ำสูง 
 

ที ่ขก 8301.05/-                                                   วันที่        มีนำคม  2562 
 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรก ำหนดรำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุง
รำษฎร์ 
 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลซ ำสูง 
 

  ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลซ ำสูง ที่         /2562  ลงวันที่        มีนำคม  2562 ได้แต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำและ
คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์  
จ ำนวนเงิน  500,000.- บำท โดยให้พิจำรณำทบทวนรำคำกลำงใหม่ให้มีควำมเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดจ้ำง
เป็นไปตำมระเบียบก ำหนด ดังนั้นคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วยืนยันรำคำตำมประมำณรำคำปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริม
ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ ทีป่ระมำณกำรโดย นำยไชยยันต์  ร่มซ้ำย  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
เทศบำลต ำบลซ ำสูงได้ประมำณกำรไว้แล้วเมื่อ  วันที่  25  กรกฎำคม  2561  รำยละเอียดตำมแบบแปลน และแบบปร.4  
แบบปร.5  แนบเรียนมำพร้อมนี้ 
   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและใช้เป็นรำคำกลำงในกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ ได้ 
 

       (ลงชื่อ)..................................................ประธำนกรรมกำร 
            (นำยชัยยำ  โพธิรุกข์) 
 
       (ลงชื่อ)...................................................กรรมกำร 
             (นำยปริญญำ  ภูโบรำณ) 
   
       (ลงชื่อ)....................................................กรรมกำร 
              (นำยปรัชญำ  แก้วกัลยำ) 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................   ควำมเห็นของนำยกเทศมนตรีต ำบลซ ำสูง 
       ................................................................. 
       (นำยชำติ  มณีสำ)              ................................................................. 
   ปลัดเทศบำลต ำบลซ ำสูง    ................................................................. 
 
        (นำยสวำท  จันทหำร) 
               นำยกเทศมนตรีต ำบลซ ำสูง 



                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนรำชกำร   งำนพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลซ ำสูง 
 

ที ่ขก 8301.04/                                                     วันที่         มีนำคม  2562  
 

เรื่อง  กำรจัดท ำรำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ 
 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลซ ำสูง 
 

  ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลซ ำสูง ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562 ไว้ในแผนงำน 
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  หมวดค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท 
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ จ ำนวน
เงิน 5000,000.- บำท โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2554 
เรื่องกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและรำคำกลำง อนุมัติให้มีกำรทบทวนรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำงดังกล่ำวให้เป็นปัจจุบัน ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลซ ำสูงที่        /2562    ลงวนัที่         มีนำคม  2562 นั้น 
  บัดนี้  คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงตำมค ำสั่งดังกล่ำวได้จัดท ำรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงโดยปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดแล้ว เป็นเงิน 500,000.- บำท รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบเรียนมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติให้ใช้รำคำกลำงดังกล่ำวในกำรจัดหำผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงต่อไป 
  
       (นำงสำวแพรวพรรณ  โพธิ์พุฒ) 
        เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
 
           (นำงณีรนุช  คำมวัลย์) 
           หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 
ควำมเห็นของปลัดเทศบำลต ำบลซ ำสูง 
........................................................... 
........................................................... 
 
 (นำยชำติ  มณีสำ)     อนุมัติ 
      ปลัดเทศบำลต ำบลซ ำสูง     
        ไม่อนุมัติ............................................ 
        .......................................................... 
        .......................................................... 
 
               (นำยสวำท  จันทหำร) 
          นำยกเทศมนตรีต ำบลซ ำสูง 

 

 



 
        

 

ประกำศเทศบำลต ำบลซ ำสูง 
เรื่อง   ประกำศรำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์    

 

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

      ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวำคม 2557 แจ้งตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0506/ว 185  ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2557 เห็นชอบมำตรกำรกำรด ำเนินกำรปรับลดค่ำงำนก่อสร้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐ ตำมท่ีส ำนักงบประมำณเสนอ โดยให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทรำบมติคณะรัฐมนตรี นั้น 
   ส ำนักงบประมำณจึงก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรด ำเนินกำรปรับลดค่ำงำนก่อสร้ำงของ
หน่วยงำนภำครัฐใช้กับกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงทุกประเภท เช่น งำนอำคำร งำนชลประทำน งำนทำง สะพำนและท่อเหลี่ยม 
และใช้กับกำรจัดจ้ำงทุกวิธี เช่น ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติ
กรณีท่ีหน่วยงำนภำครัฐได้ด ำเนินกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงงำนก่อสร้ำงตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำง
งำนก่อสร้ำงของทำงรำชกำร ก่อนวันที่ 16 ธันวำคม 2557 และยังไม่ได้ประกำศประกวดรำคำ สอบรำคำ หรือประกำศ
ร่ำงขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) ขอให้หน่วยงำนภำครัฐยกเลิกกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนปรับปรุงผิว
จรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ เดิมและให้ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงใหม่ที่ปรับลด
ตำมรำคำน้ ำมันดีเซลที่ปรับใหม่เป็นฐำนในกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง โดยขอให้หน่วยงำนภำครัฐยกเลิกรำคำ
กลำงงำนก่อสร้ำงเดิม และให้ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงใหม่ตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงของ
ทำงรำชกำร และด ำเนินกำรตำมระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป นั้น 
  บัดนี ้คณะกรรมกำรได้ก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงใหม่ตำมหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำน
ก่อสร้ำงของทำงรำชกำร และผู้บริหำรได้อนุมัติให้ใช้รำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ เรียบร้อยแล้ว  เป็นเงินจ ำนวน  500,000.- บำท ( -ห้ำแสนบำทถ้วน- ) 
   

  จึงประกำศรำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุง
รำษฎร์ ให้ทรำบโดยทั่วกัน 
  
 

    ประกำศ  ณ  วันที่        มีนำคม  พ.ศ. 2562 

 
 

 

          (นำยสวำท จันทหำร) 
                นำยกเทศมนตรีต ำบลซ ำสูง 
 
 
 
 



 
 
 

 
        
                      มีนำคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์รำคำกลำงโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต  
        ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ 
 

เรียน ก ำนันต ำบลกระนวนและผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๒-๖ 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ประกำศเทศบำลต ำบลซ ำสูง                              จ ำนวน ๑  ฉบับ 
   

  ด้วยเทศบำลต ำบลซ ำสูง  ได้ประกำศรำคำกลำงงำนโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรงำนเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนวิทยำคมบ ำรุงรำษฎร์ เทศบำลต ำบลซ ำสูง  อ ำเภอซ ำสูง จังหวัดขอนแก่น  เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร  เทศบำลต ำบลซ ำสูงจึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรประชำสัมพันธ์รำคำกลำงโครงกำร
ปรับปรุงดังกล่ำว  รำยละเอียดแนบเรียนมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

  
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

 
 
 

              (นำยสวำท  จันทหำร) 
      นำยกเทศมนตรีต ำบลซ ำสูง 

 
 
 
 

กองคลัง 
งำนพัสดุและทรัพย์สิน 
โทร. ๐-๔๓๒๑-๙๐๙๗-๘   
โทรสำร ๐-๔๓๒๑-๙๓๐๐   
www.samsung.go.th 

 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 

ที่ ขก ๘๓๐๑/ว ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลซ ำสูง  
ถนนกระนวน-เชียงยืนขก ๔๐๑๗๐ 

http://www.samsung.go.th/

