
บ น ท ก ฃ อ ค ว า ม

ส่วนราชการ งานการเงินๆ กองการศึกษา
ท่ี นม ๕๕๒๐๒/  วันที ๓ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุมิ'ติกำหนดราคากลางอาหารเส'ริม (นม)โรงเรียน ช่วงเปีดภาคเรียน (๑ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง 

วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) จำนวน ๓๒ วัน

เรียน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสูง ท่ี ๒๐๒ / ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อ 
อาหารเสริม (นม) นมจืด ชนิดพาสเจอรไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ช่วงเป็ดภาคเรียน (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง 
วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) จำนวน ๓๒ วัน น้ัน

ข้อเท็จจริง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ท่ี มท ๐๘๑๖.๕/ว ๒๒๕๒ 
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ส่งสำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
ด่วนที่สุด ท่ี กษ ๑๙๑๗/ว ๘๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นำส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและ 
ผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการดำเน ินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเร ียนท ี่ 
๒/ ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการตำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนด 
ราคากลาง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๒๕๒ ลงวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ส่งสำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ล.ค.) ด่วนที่สุด ท่ี กษ 
๑๙๑๗/ว ๘๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นำส่งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการตำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๐ และประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตำเนินงานโครงการ 
อาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๐ ราคาจัดซื้อนมโรงเรียน จัดซื้อตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรี 
กำหนด (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) เป็นราคาในการจัดซื้อ นมพาสเจอรีไรส์ ชนิดถุง 
ถุงละ ๖.๕๘ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมิตให้ใช้ราคากลางนม นมพาสเจอรีไรส์ ชนิดถุง  ๆ ละ 
๖.๕๘ บาท สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง และเห็นควรแจ้งกองคลังทราบ เพื่อตำเนินการใน 
ส่วนที่เก่ียวช้องๆ ต่อไป
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การเปีดเผยราคากลางและการ'*0'ๆ บวเ'นรๆคากลางกา': /*ซื้อจัดจ้างซึ่งมิใข่งาบก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใซ่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงเปีดภาคเรียน (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ (จำนวน ๓๒ วัน) 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบกลตำบลโนนสูง 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑ , ๔๒๕,๖๖๕ บาท
-จัดซื้อนมจืด ชนิดถุง พาสเจอรีไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑๘,๘๔๘ ถุง  ๆ ละ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน
๑๒๔,๐๑๙.๘๔ บาท รวม ๑๒๔,๐๑๙.๘๔ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมษายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๒๔,๐๑๙ ๘๔ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) กล1องละ ๖.๕๘ บาท

๔. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ หนังสือกรมล1งเลริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๑๖.๔/ ,ว ๒๒๕๒ ลงวันท่ี ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๐

๕. รายซื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดังน้ี
๕.๑ นางอัญขุลี ตรงด่านกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รก.ฝ่อ็านวยการกองการศึกษา
๕.๒ นางสาวปีทมา บรรจง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๕.๓ นางอรุณนา วัฒนานนท์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญงาน

(นางอัญซุลี ตรงด่านกลาง)
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