
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   1. ช่ือโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาเหล่า 1 ดังนี ้
         /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลต าบลซ าสูง  
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร   483,100.- บาท ( -สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน- ) 
   3. ลักษณะงานโดยสงัเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายนาเหล่า 1 (ถังบาดาล) บ้านอ้อค า หมทูี่ 4 ผิวจราจร 
       กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
       ยาว  400  เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสรมิเหลก็ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
       เทศบาลต าบลซ าสูง            
   4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 483,100.- บาท 
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง  (แบบ ปร.5) 
 5.2 ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า 1 (แบบ ปร.4) 
    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1. นายชัยยา  โพธิรุกข์       ประธานกรรมการ 
 2. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย     กรรมการ 
 3. นายปริญญา  ภูโบราณ   กรรมการ  
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. ช่ือโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาเหล่า 1 ดังนี ้
         /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลต าบลซ าสูง  
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร   483,100.- บาท ( -สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน- ) 
   3. ลักษณะงานโดยสงัเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายนาเหล่า 1 (ถังบาดาล) บ้านอ้อค า หมทูี่ 4 ผิวจราจร 
       กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.20 เมตร  
       ยาว  400  เมตร หรือมพีื้นที่คอนกรีตเสรมิเหลก็ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
       เทศบาลต าบลซ าสูง            
   4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 483,100.- บาท 
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง  (แบบ ปร.5) 
 5.2 ประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า 1 (แบบ ปร.4) 
    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1. นายชัยยา  โพธิรุกข์       ประธานกรรมการ 
 2. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย     กรรมการ 
 3. นายปริญญา  ภูโบราณ   กรรมการ  
 
 
 
 



                                            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานกองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลซ าสงู 
 

ที่ ขก 8301.05/-                                                   วันที่            เมษายน  2562 
 

เรื่อง  รายงานผลการก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายนาเหล่า 1 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลซ าสงู 
 

  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลซ าสงู ที่            /2562  ลงวันที่           เมษายน  2562 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า
และคณะกรรมการก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายนาเหล่า 1 จ านวนเงิน  483,100.- 
บาท โดยให้พจิารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปจัจบุนั เพื่อให้การด าเนินการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วยืนยันราคาตามประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายนาเหล่า 1 ที่
ประมาณการโดย นายปรัชญา  แก้วกัลยา  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เทศบาลต าบลซ าสูงได้ประมาณการไว้แล้วเมือ่ 
วันที่  31  กรกฎาคม  2562  รายละเอียดตามแบบแปลน และแบบปร.4  แบบปร.5  แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใช้เป็นราคากลางในการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  
สายนาเหล่า 1 ได ้
 

       (ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ 
            (นายชัยยา  โพธิรุกข์) 
 
       (ลงช่ือ)...................................................กรรมการ 
             (นายไชยยันต์  ร่มซ้าย) 
   
       (ลงช่ือ)....................................................กรรมการ 
              (นายปริญญา  ภูโบราณ) 
 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง 
............................................................ 
............................................................ 
............................................................   ความเห็นของนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
       ................................................................. 
       (นายชาติ  มณีสา)              ................................................................. 
   ปลัดเทศบาลต าบลซ าสงู    ................................................................. 
 
        (นายสวาท  จันทหาร) 
               นายกเทศมนตรีต าบลซ าสงู 



                                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลซ าสูง 
 

ที่ ขก 8301.04/                                                     วันที่          เมษายน  2562  
 

เรื่อง  การจัดท าราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาเหล่า 1 
 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลซ าสงู 
 

  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลซ าสงู ได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ไว้ในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า 1 จ านวนเงิน 483,100.- บาท โดยได้
แตง่ตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง อนุมัติให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างดงักล่าวให้เป็น
ปัจจุบัน ตามค าสัง่เทศบาลต าบลซ าสงูที่          /2562    ลงวันที่            เมษายน  2562 นั้น 
  บัดน้ี  คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าสั่งดังกล่าวได้จัดท าราคากลางงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดแล้ว เป็นเงิน 483,100.- บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบเรียนมาพรอ้มนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผูร้ับจ้างกอ่สร้างต่อไป 
  
       (นางสาวแพรวพรรณ  โพธ์ิพุฒ) 
        (เจ้าพนักงานพสัดุช านาญงาน) 
 
           (นางณีรนุช  คามวัลย์) 
           หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัด ุ
 
ความเห็นของปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง 
........................................................... 
........................................................... 
 
 (นายชาติ  มณีสา)     อนุมัติ 
      ปลัดเทศบาลต าบลซ าสงู     
        ไม่อนุมัติ............................................ 
        .......................................................... 
        .......................................................... 
 
               (นายสวาท  จันทหาร) 
          นายกเทศมนตรีต าบลซ าสงู 

 

 



 
        

 

ประกาศเทศบาลต าบลซ าสูง 
เรื่อง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาเหล่า 1    

 

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

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0506/ว 185  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เห็นชอบมาตรการการด าเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ ตามทีส่ านักงบประมาณเสนอ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสรจ็
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติคณะรัฐมนตร ีนั้น 
   ส านักงบประมาณจงึก าหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการด าเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐใช้กับการจัดจ้างกอ่สร้างทกุประเภท เช่น งานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม 
และใช้กับการจัดจ้างทกุวิธี เช่น ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ โดยใหป้ฏิบัตกิรณี
ที่หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างงานกอ่สร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ ก่อนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และยังไม่ได้ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรอืประกาศร่าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ขอให้หนว่ยงานภาครัฐยกเลกิการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ สายนาเหล่า 1 เดิมและให้ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างใหมท่ี่ปรับลดตามราคาน้ ามันดีเซลทีป่รบัใหม่
เป็นฐานในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยขอให้หนว่ยงานภาครัฐยกเลกิราคากลางงานก่อสร้างเดิม และให้ก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และด าเนินการตามระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น 
  บัดน้ี คณะกรรมการได้ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างใหม่ตามหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ และผู้บริหารได้อนุมัติให้ใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า 1  
เรียบร้อยแล้ว  เป็นเงินจ านวน  483,100.- บาท ( -สี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน- ) 
   

  จึงประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายนาเหล่า 1 ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่          เมษายน  พ.ศ. 2562 

 
 

 

          (นายสวาท จันทหาร) 
                นายกเทศมนตรีต าบลซ าสงู 
 
 
 
 

 
 



 

 
        
                      เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหล่า ๑ 
 

เรียน ก านันต าบลกระนวนและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒-๖ 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลต าบลซ าสูง                              จ านวน ๑  ฉบับ 
   

  ด้วยเทศบาลต าบลซ าสงู  ได้ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา
เหล่า ๑  เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแกน่  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาล
ต าบลซ าสูงจึงขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการกอ่สร้างดังกล่าว  รายละเอียดแนบเรียนมา
พร้อมนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

  
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
 
 

              (นายสวาท  จันทหาร) 
      นายกเทศมนตรีต าบลซ าสงู 

 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
โทร. ๐-๔๓๒๑-๙๐๙๗-๘   
โทรสาร ๐-๔๓๒๑-๙๓๐๐   
www.samsung.go.th 

 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน” 

ที่ ขก ๘๓๐๑/ว ส านักงานเทศบาลต าบลซ าสูง  
ถนนกระนวน-เชียงยืนขก ๔๐๑๗๐ 

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

