
 

คําสั่งเทศบาลตําบลซําสงู 

ที่ 53/2561 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกาํหนดราคากลางโครงการกอสรางถนน 

    คสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซําสูง) 
 

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

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจงตามหนังสอืสาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

ดวนที่สุด 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 วิธีพิเศษ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใหปฏิบติั

กรณีทีห่นวยงานภาครฐัไดดาํเนินการกาํหนดราคากลางงานกอสรางงานกอสรางตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลาง

งานกอสรางของทางราชการ กอนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และยังไมไดประกาศประกวดราคา สอบราคา หรอืประกาศ

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ขอใหหนวยงานภาครฐัยกเลกิการกาํหนดราคากลางงานกอสราง

เดิม และใหกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหมทีป่รบัลดตามราคานํ้ามนัดีเซลทีป่รบัใหมเปนฐานในการคํานวณราคา

กลางงานกอสรางดังกลาว ใหถือปฏิบัติดังน้ี 

   - ขอใหหนวยงานภาครฐัยกเลกิราคากลางงานกอสรางเดิม และใหกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหม

ตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ และดําเนินการตามระเบยีบทีเ่กีย่วของตอไป  

 เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  จึงแตงต้ังใหผูมีนามและตําแหนงตอไปน้ีเปน 

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางใหมโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซําสูง) 

ดังน้ี 

  1.  นายชัยยา  โพธิรกุข          ตําแหนง รองปลัดเทศบาลตําบลซําสูง เปนประธานกรรมการ 

2.  นายไชยยันต  รมซาย       ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง    เปนกรรมการ 

  3.  นายปรญิญา  ภูโบราณ     ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน เปนกรรมการ 
   

  ใหคณะกรรมการที่ไดรบัแตงต้ังมีหนาทีป่ฏิบัติหนาที่ตามมติโดยเครงครัด อยาใหเกิดความเสียหายข้ึน

ไดผลเปนประการใดรายงานใหทราบดวย 
 

  ทั้งน้ีต้ังแตวันที่  21  เดือนกมุภาพนัธ   พ.ศ. 2561 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  21 กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2561 

 
 

 

          (นายสวาท จนัทหาร) 

                นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. ช่ือโครงการ  โครงการกอสรางถนน คสล. สายประชารวมใจ (ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซําสูง) 

         /หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง  เทศบาลตําบลซาํสงู  

   2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบัจดัสรร   496,700.- บาท (สีแ่สนเกาหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

   3. ลักษณะงานโดยสงัเขป กอสรางถนน คสล. สายประชารวมใจ (ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซําสูง) บานโคกสูง หมูที่ 3  

       ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมลงลกูรงัไหลทางทัง้สองขางหรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอย     

       กวา 870 ตารางเมตร (ตามแบบกาํหนด) รายละเอยีดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลซําสูง 

   4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่  31  มกราคม  2561   เปนเงนิ 496,700.- บาท 

   5. บญัชีประมาณการราคากลาง 

 5.1 สรปุผลการประมาณราคากอสรางเปนราคากลาง  (แบบ ปร.5) 

 5.2 ประมาณการกอสรางถนน คสล. สายประชารวมใจ (ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซําสูง) 

                (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     กมุภาพนัธ  2561 

เรื่อง  รายงานผลการกาํหนดราคากลางโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ 

        (ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซาํสงู) 
 

เรียน นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 
 

  ตามคําสัง่เทศบาลตําบลซาํสงู ที่  53/2561  ลงวันที่  21  กุมภาพนัธ  2561 ไดแตงต้ังใหขาพเจาและ

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซาํสงู)  

จาํนวนเงนิ  496,700.- บาท โดยใหพจิารณาทบทวนราคากลางใหมคีวามเปนปจจบุนั เพือ่ใหการดําเนินการจดัจาง

เปนไปตามระเบยีบกาํหนด ดังน้ันคณะกรรมการพจิารณาแลวยืนยันราคาตามประมาณราคากอสรางถนนคสล. สาย

ประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซําสงู) ที่ประมาณการโดย นายปรชัญา  แกวกลัยา  นายชางโยธาปฏิบติังาน  

เทศบาลตําบลซําสูง ไดประมาณการไวแลวเมื่อ วันที่  31 มกราคม  2561  รายละเอยีดตามแบบแปลน และแบบปร.4  

แบบปร.5 แนบเรยีนมาพรอมน้ี 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใชเปนราคากลางในการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอ

ขยะเทศบาลตําบลซําสูง) 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  สํานักงานเทศบาลตําบลซาํสงู 
 

ที่ ขก 8301.04/                                                      วันที่         กมุภาพนัธ  2561  
 

เรื่อง  ขออนุมัติราคากลางโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซําสูง) 

เรียน นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 
 

  ตามคําสัง่เทศบาลตําบลซําสงู ไดอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 ไวในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท 

คากอสรางสิง่สาธารณูโภค โครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซาํสงู) จาํนวน

เงนิ 496,700.- บาท โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการกาํหนดราคากลางใหม ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมือ่วันที ่24 มกราคม 

2554 เรื่องการดําเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีในสวนของการจัดซือ้จัดจางและราคากลาง อนุมัติใหมีการทบทวนราคา

กลางงานกอสรางดังกลาวใหเปนปจจบุัน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลซําสูงที่  53/2561  ลงวันที่  21 กมุภาพนัธ 2561 น้ัน 

  บดัน้ี  คณะกรรมการกาํหนดราคากลางตามคําสัง่ดังกลาวไดจดัทาํราคากลางงานกอสรางโดยปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนดแลว เปนเงิน 496,700.- บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบเรยีนมาพรอมน้ี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมตัใิหใชราคากลางดังกลาวในการจดัหาผูรบัจางตอไป 

  

       (นางสาวแพรวพรรณ  โพธ์ิพฒุ) 

        เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 

 

           (นางณีรนุช  คามวัลย) 

           หัวหนาเจาหนาที่พสัดุ 

ความเห็นของปลัดเทศบาลตําบลซําสูง 

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

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

 

 (นายชาติ  มณีสา)     อนุมัติ 

      ปลดัเทศบาลตําบลซาํสงู     

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

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

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

 

               (นายสวาท  จนัทหาร) 

          นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 

 

 



        
 

ประกาศเทศบาลตําบลซําสูง 

เรื่อง   ประกาศราคากลางโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซําสงู) 

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

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

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

หนวยงานภาครฐั ตามทีส่าํนักงบประมาณเสนอ โดยใหหนวยงานภาครฐัดําเนินการตามมาตรการดังกลาวใหแลวเสรจ็

ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันที่ทราบมติคณะรัฐมนตร ีน้ัน 

   สาํนักงบประมาณจงึกาํหนดแนวทางปฏิบตัติามมาตรการการดําเนินการปรับลดคางานกอสรางของ

หนวยงานภาครฐัใชกบัการจดัจางกอสรางทกุประเภท เชน งานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและทอเหลีย่ม 

และใชกับการจัดจางทกุวิธี เชน ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิศษ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใหปฏิบติั

กรณีที่หนวยงานภาครัฐไดดาํเนินการกาํหนดราคากลางงานกอสรางงานกอสรางตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลาง

งานกอสรางของทางราชการ กอนวันที่ 16 ธันวาคม 2557 และยังไมไดประกาศประกวดราคา สอบราคา หรอืประกาศ

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ขอใหหนวยงานภาครฐัยกเลกิการกาํหนดราคากลางงานกอสราง

ถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบลซาํสงู)  เดิมและใหกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหมทีป่รบั

ลดตามราคานํ้ามนัดีเซลที่ปรับใหมเปนฐานในการคํานวณราคากลางงานกอสราง โดยขอใหหนวยงานภาครฐัยกเลกิ

ราคากลางงานกอสรางเดิม และใหกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหมตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง

ของทางราชการ และดําเนินการตามระเบียบทีเ่กี่ยวของตอไป น้ัน 

  บัดน้ี คณะกรรมการไดกาํหนดราคากลางงานกอสรางใหมตามหลกัเกณฑการคํานวณราคากลางงาน

กอสรางของทางราชการ  และผูบรหิารไดอนุมตัใิหใชราคากลางโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไป

บอขยะเทศบาลตําบลซาํสงู)  เรียบรอยแลว 
   

  จึงประกาศราคากลางโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาลตําบล 

ซําสูง) จาํนวน 496,700.- บาท (-สี่แสนเกาหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน-) ใหทราบโดยทั่วกัน 
  

 

    ประกาศ  ณ  วันที่       กมุภาพนัธ  พ.ศ. 2561 

 
 

 

          (นายสวาท จนัทหาร) 

                นายกเทศมนตรตีาํบลซาํสงู 

 

 
 

 

 

 



 
        

                    กมุภาพนัธ  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง ขอความรวมมอืประชาสมัพนัธราคากลางโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทางไปบอขยะเทศบาล    

       ตําบลซาํสงู) 
 

เรียน กํานันตําบลกระนวนและผูใหญบานหมูที่ ๒-๖ 

 

สิ่งทีส่งมาดวย ๑. ประกาศเทศบาลตําบลซาํสงู                              จาํนวน ๑  ฉบบั 
   

  ดวยเทศบาลตําบลซาํสงู  ไดประกาศราคากลางงานโครงการกอสรางถนนคสล. สายประชารวมใจ(ทาง

ไปบอขยะเทศบาลตําบลซาํสงู)เทศบาลตําบลซําสูง  อําเภอซําสูง จงัหวัดขอนแกน  เพื่อเปนการเผยแพรขอมลูขาวสาร

ของทางราชการ  เทศบาลตําบลซําสูง จงึขอความรวมมอืจากทานในการประชาสมัพนัธราคากลางโครงการกอสราง

ดังกลาว  รายละเอยีดแนบเรยีนมาพรอมน้ี 

 

  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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