
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก 
เรื่อง  ก าหนดราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ านวน ๓ โรงเรียน 

                       และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองพอก 
   …………………………….………….. 

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก     จะด าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
จ านวน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองพอก เป็นเงิน ๑๓๑,๗๖๔.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืน 
หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)    

                  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก จึงประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จ านวน  ๓  โรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองพอก เป็นเงิน ๑๓๑,๗๖๔.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่
บาทห้าสิบสตางค์)  รายละเอียดพิจารณาก าหนดราคากลางตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา
กลางในการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้ายประกาศนี้                    

                   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                 ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

                   (นายประสิทธิ์   จตุเทน) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก 
                                                         ที่ ๔๐๐ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   
นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด  ๒๐๐  มิลลิลิตร 

…………………………………………………………………………. 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก ต าบลหนองพอก อ าเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด   
มีความประสงค์จะจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด  ๒๐๐  มิลลิลิตร   
ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑  ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  แผนงานการศึกษา   หมวดค่าวัสดุ ประเภทอาหารเสริม (นม)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตามรายการดังนี้  
  ๑.  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก ต าบลหนองพอก อ าเภอธวัช
บุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  ๗,๗๔๓  ถุง 
  ๒.  ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน ๓   โรงเรียนภายในต าบล 
หนองพอก  ๑๒,๒๘๒  ถุง  
  เพ่ือให้เป็นไปไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส 
ในการสมยอมกันในการเสนอราคาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๙๖๘  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  
๒๕๖๐  เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางอาหารเสริม (นม)   โรงเรียน   
นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด  ๒๐๐  มิลลิลิตร  ดังนี้  

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
                   ๑. จ.อ. วีระจกัร์  พวงศรีเคน             ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด            ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาววรินทรา  ประดับเสริฐ       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา           กรรมการ 

    ๓. นางวราภรณ์  ยาวไธสง               ต าแหน่ง   ครูผูดู้แลเด็ก                            กรรมการ     
    โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 

สั่ง ณ วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 
   (ลงชื่อ)  

        (นายประสิทธิ์  จตุเทน) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก 
 
 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 

 

๑.  ชื่อโครงการ…..จัดซื้ออาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐…….  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ……กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก…… 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร…..๑๓๑,๗๖๔.๕๐…..บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย 

หกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)……วันที่  ๓๐  ตุลาคม   ๒๕๖๐……  

เป็นวงเงิน…..๑๓๑,๗๖๔.๕๐…… บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 

อาศัยแนวปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๙๖๘  ลงวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  

๒๕๖๐  เรื่องการก าหนดการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐   

และตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) 

โรงเรียน  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐  หมวด ๖ ข้อ ๑๘  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนจัดซื้อนมตาม

ราคาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗) เป็นราคาในการจัดซื้อดังนี้  

๔.๑  นมพลาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง  ขนาดบรรจุ  ๒๐๐  มิลลิลติร  ถุงละ ๖.๕๘  บาท 
ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาจ าหน่ายเท่ากันทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

๕. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
                  ๕.๑ จ.อ. วีระจักร์  พวงศรีเคน            ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด             ประธานกรรมการ 
   ๕.๒ นางสาววรินทรา  ประดับเสริฐ       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา             กรรมการ 
   ๕.๓ นางวราภรณ์  ยาวไธสง                ต าแหน่ง   ครู                                         กรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


