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ส่วนราชการ ฝา่ยแผนงานและโครงการ งานประมาณ กองการศกึษา
ที ่ นม ๕:๕๒๐๒/  วันที ่ ๒๗ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒
เร่ือง ขออนมุตักิำหนดราคากลางอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ขว่งปดิภาคเรยีน จำนวน ๔๕ วัน

เรยีน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสงู

เรื่องเดิม ตามคำลงัเทศบาลตำบลโนนสงู ท่ี ๑๔๐/ ๒๕๖๑ ลงวันที ่ ๒๖ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒ 
เรือ่ง แตง่ตัง้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรบัการจดัซือ้ 
อาหารเสรมิ (นม) นมยเูอฃท ี ซนดิกลอ่ง ซว่งปดิภาคเรยีน (ตัง้แตว่นัที ่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถงึวนัที ่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ วัน) น้ัน

ข้อเท็จจริง ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑน์ม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ดำเนนิงานโครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ภาคเรยีนที ่ ๒/ ๒๕๖๑ ลงวันที ่ ๑๐  ตลุาคม ๒๕๖๑ โดยการ 
พจิารณาใชร้าคาตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑน์ม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดำเนนิงาน 
โครงการอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน ภาคเรยีนที ่ ๒/ ๒๕๖๑ ลงวับท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑

ข้อพิจารณา เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกท่างราขการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนด 
ตาม ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑน์ม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดำเนนิงานโครงการอาหาร 
เสริม (นม) โรงเรยีน ภาคเรยีนที ่ ๒/ ๒๕๖๑ ลงวันที ่ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ โดยการพจิารณาใชร้าคาตามประกาศ 
คณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑน์ม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดำเนนิงานโครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรยีน ภาคเรยีนที ่ ๒/ ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ ราคากลางจดัซือ้นมโรงเรยีน จดัซือ้ตามราคากลาง 
ทีค่ณะรฐัมนตรกีำหนด (มตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วนัที ่ ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๗) เปน็ราคาในการจดัซ ือ้นม 
ยเูอซท ี ชนดิกลอ่ง กลอ่งละ ๗.๘๒ บาท

จงึเรยีนมาเพ ือ่โปรดพจิารณาอนมุตัใิหใ้ชร้าคากลางนม นมยเูอขท ี ชนดิกลอ่ง กลอ่งละ 
๗.๘๒ บาท สำหรบัโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลตำบลโนนสงู และเหน็ควรแจง้กองคลงัทราบ เพือ่ดำเนนิการใน 
สว่นทีเ่กีย่วชอ้งๆ ต่อไป
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(นางอญชลุ ี ตรงดา่นกลาง)

เรยีน นายกเทศมนต1?
-  เพือ่โปรดทราน (ลง1ซอ) Vฝ' กรรมการ

ไ ฉ ^ อ ^ ^  ^
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การเป็ดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาด้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

๑. ขือ่โครงการ ซือ้อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน เดก็ระดบักอ่นประถมศกึษา และเดก็ระดบัประถมศกึษาปทีี ่ ๑-๖
ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ชว่งปดีภาคเรยีน วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๔๕ วัน) 
หนว่ยงานเจา้ของโครงการ กองการศกึษา เทศบาลตำบลโนนสงู 

๒. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดรั้บจดัสรร จำนวน ๑,๔๐๖,๕๐๐ บาท
-จดัซือ้นมยเูอซท ีซนดิกล่อง จำนวน ๒๖,๘๒๐ กล่อง  ๆ ละ ๗.๘๒ บาท เปนีเงิน
๒๐๙,๗๓๒.๔๐ บาท รวม ๒๐๙,๗๓๒.๔๐ บาท

๓. วนัทีก่ำหนดราคากลาง (ราคาดา้งองิ) ๒๗ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๒
เปน็เงิน ๒๐๙,๗๓๒.๔๐ บาท ราคา/หนว่ย (ถา้ม)ี กลอ่งละ ๗.๘๒ บาท

๔. แหลง่ทีม่าราคากลาง (ราคาดา้งองิ)
๔.๑ ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลติภณัฑน์ม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดำเนนิงานโครงการอาหารเสรมิ 

(นม) โรงเรยีน ภาคเรยีนที ่ ๒/ ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๐ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
๕. รายขือ่เจา้หนา้ทีผู่ก้ำหนดราคากลาง (ราคาดา้งองิ) ทกุคน ดงันี้

๕.๑ นางดญ้ซลุ ี ตรงดา่นกลาง ตำแหนง่ หวัหนา้ฝา่ยบรหิารงานการศกึษา รก.ผูอ้ำนวยการกองการศกึษา
๕.๒ นายนรินัดร เสริมแกว้ ตำแหนง่ นักวิ,ขาการศกึษาปฏบิตกิาร
๕.๓ นางอรณุนา วัฒนานนท ์ ตำแหนง่ เจา้พนกังานการเงนิและบญัซขีำนาญงาน

(ลงขือ่) ประธานกรรมการ
(นางอญัซลุ ิ ตรงดา่นกลาง)

กรรมการ

กรรมการ
(นางอรณุนา วัฒนานนท)์


