
         บันทึกขอความ 

สวนราชการ   ทภ.๓/กอ.กอสรางฯ     (โทร.๗๓๓๕๔)                                                . 

ที่ กห ๐๔๘๓/-   วันท่ี             ก.พ. ๖๔                                 . 

เรื่อง  รายงานผลการคํานวณราคากลาง                                                                                . 

เรียนดดมทภ.๓/ผอ.กอสรางฯ (ผาน ผพธ.ทภ.๓/ฝายจัดซื้อ/จาง กอ.กอสรางฯ) 

อางถึง คาํสั่ง ทภ.๓  ท่ี ๑๐๕๕/๒๕๖๓ ลง ๖ พ.ย. ๖๓ 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. บัญชีเปรยีบเทียบราคาคาน้าํมันเชื้อเพลิงปฏิบัติงาน ประกอบการจัดหาฯ จํานวน  ๑  ฉบับ 

 ๒. บัญชีราคากลางน้ํามันเชื้อเพลิงปฏิบัติงาน ประกอบการจัดหาฯ             จํานวน  ๑  ฉบับ      

 ๓. บัญชีราคาขายปลีกน้ํามันภูมิภาค จว.เพชรบูรณฯ                            จาํนวน   ๑  ฉบับ

 ๔. ราคากลาง สป.๓ สาย พธ. แผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓          จํานวน   ๑  ชุด 

 ๑. ตามอางถึง ใหกระผม พ.ต.ศรวุฒิ   ภุมราเศวต  เปนประธานกรรมการฯ      พรอมดวย 

ร.อ.อรรถคม  บุญแนบ และ ร.อ.เจตนิพัทธ   ตะปานนท  เปนกรรมการฯ คํานวณราคากลาง ซื้อน้ํามัน

เชื้อเพลิงปฏิบัติงานซอมปรับปรุงอาคารแฟลต ๖๔ ครอบครัว หมายเลข  ๔๘๘/๒๙ ของ พล.ม.๑ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๔  วงเงนิ   ๗๗๗,๙๔๕.-บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่สิบหาบาทถวน) ไดปฏิบัติ

ตามคูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง

ของหนวยงานของรัฐ ฉบับเดือน พ.ค. ๖๒ และไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู

ยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

 (๑) ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 

 (๒) ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 

 (๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 

 (๔) ราคาท่ีไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 

 (๕) ราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 

 (๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรฐันั้นๆ 

 ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน  ในกรณีไมมีราคาตาม (๑) แตมีราคาตาม 

(๒) หรือ (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนของ

หนวยงานของรัฐเปนสําคัญ  ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) (๓) ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช

ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ  

 ๒. คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาคํานวณราคากลาง ตามขอ ๑ แลว รายละเอียด

แหลงที่มาของราคากลาง (อางอิง) ไดคํานวณตามลําดับดังน้ี 

 /๒.๑ ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณ... 

 

( สาํเนาคูฉบับ ) 



   - ๒ – 

 

  ๒.๑ ราคาท่ีไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 

(แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง เดือน ต.ค. ๖๐ จัดทํา

โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ  ไดตรวจสอบแลว งานดังกลาวไมใชงานกอสราง) 

  ๒.๒ ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทํา ไดตรวจสอบ

แลว กรมบัญชีกลางยังไมไดจัดทาํและยังไมประกาศใหใช 

  ๒.๓ ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณ หรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด ( บัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑที่สํานักงบประมาณจัดทํา เดือน ธ.ค. ๖๒ ) ไดตรวจสอบแลว งานดังกลาวไมไดจัดหาพัสดุที่

เปนครภุัณฑตามที่สํานักงบประมาณจัดทํา 

  ๒.๔ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด  ไดตรวจสอบแลว เห็นควรสืบราคาจาก

ราคาขายปลีกน้ํามันภูมิภาค จว.เพชรบูรณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), ราคากลาง สป.๓ สาย พธ. แผนงาน

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ และราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ กรณไีมมีการประกาศเชิญชวน จึงใชราคาต่าํสดุ

เปนราคาอางอิง แตเนื่องจากปจจุบันราคา สป.๓ ลอยตัว จึงเห็นควรใหหนวยดําเนินการจัดหา สป.๓ ตามแผน

จัดหาฯ เพ่ือใชในการกอสรางตามจํานวนและวงเงนิไมเกินแผนจัดหาที่กําหนด มีรายละเอียดดังนี้ 

   ๒.๔.๑ ราคาขายปลีกน้ํามันภูมิภาค จว.เพชรบูรณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 

เปนเงิน ๗๗๑,๓๔๘.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามรอยสี่สิบแปดบาทถวน) 

   ๒.๔.๒ ราคากลาง สป.๓ สาย พธ. แผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔             

เปนเงิน ๑,๐๑๐,๙๓๐.-บาท (หนึ่งลานหนึ่งหมื่นเการอยสามสิบบาทถวน) 

   ๒.๔.๓ ราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ  เปนเงิน  ๗๗๗,๙๔๕.-บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่น

เจ็ดพันเการอยสี่สิบหาบาทถวน) 

 ๓. คณะกรรมการฯ ขออนุมัติใชราคากลาง สป.๓ ขอ ๒.๔.๓ ราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ  

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงปฏิบัติงานซอมปรับปรุงอาคารแฟลต ๖๔ ครอบครัว หมายเลข ๔๘๘/๒๙ ของ พล.ม.๑ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  วงเงิน   ๗๗๗,๙๔๕.-บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่สิบหาบาทถวน)  

เพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทยีบราคาซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริง ตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 

 

    พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 

                    ( ศรวุฒิ        ภุมราเศวต ) 

    ร.อ.                                  กรรมการฯ 

                    ( อรรถม         บุญแนบ ) 

    ร.อ.                                 กรรมการฯ 

                    ( เจตนพิัทธ   ตะปานนท ) 

 



 


