
         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ทภ.๓/กอ.ก่อสร้างฯ     (โทร.๗๓๓๕๔)                                                . 

ที่ กห ๐๔๘๓/-   วันที่             พ.ค. ๖๓                                 . 

เรื่อง  รายงานผลการคำนวณราคากลาง                                                                                . 

เรียนดดมทภ.๓/ผอ.ก่อสร้างฯ (ผ่าน ผพธ.ทภ.๓/ฝ่ายจัดซื้อ/จ้าง กอ.ก่อสร้างฯ)  

อ้างถึง  คำส่ัง ทภ.๓ ท่ี ๘๒๗/๒๕๖๒ ลง ๒๘ ต.ค. ๖๒  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑.บัญชีเปรียบเทียบราคาค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ  จำนวน  ๑  ชุด  
 ๒. บัญชรีาคากลางค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ ประกอบการจัดหา     จำนวน  ๑  ชุด 
 ๓. ใบเสนอราคาค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ  จำนวน  ๓  ชุด 

 ๑. ตามอ้างถึง ให้กระผม  พ.ต.สรายุทธ์  บุญมั่น  เป็นประธานกรรมการฯ      พร้อมด้วย     
ร.อ.ศรวุฒิ    ภุมราเศวต  และ ร.อ.อรรถคม   บุญแนบ  เป็นกรรมการฯ คำนวณราคากลาง เช่าเครื่องมือและ
อุปกรณ์พิเศษ  โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ (ความร่วมมือ ทบ. -มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ)       
งานขุดลอกหนองกระทิง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร  สนับสนุน  ช.พัน.๘ พล.ม.๑  วงเงิน  ๒,๖๒๐,๐๐๐.-
บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ได้ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 
และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ฉบับเดือน พ.ค.๖๒ และได้ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความว่า 
ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื ่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ราคาท่ีได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางกำหนด 
 (๒) ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทำ 
 (๓) ราคามาตรฐานท่ีสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด 
 (๔) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
 (๕) ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
 (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนัน้ๆ 
 ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน  ในกรณีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม 
(๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้
ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ  

 ๒. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคำนวณราคากลาง ตามข้อ ๑ แล้ว รายละเอียด
แหล่งท่ีมาของราคากลาง (อ้างอิง) ได้คำนวณตามลำดับดังนี้ 
  ๒.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 
(แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ต.ค. ๖๐ จัดทำ
โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ) ได้ตรวจสอบแล้ว งานดังกล่าวไม่ใช่งานก่อสร้าง 
  ๒.๒ ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทำ ได้ตรวจสอบ
แล้ว กรมบัญชีกลางยังไม่ได้จัดทำและยังไม่ประกาศให้ใช้ 
 
 

 



   - ๒ - 
 
  ๒.๓ ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ( บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีสำนักงบประมาณจัดทำ เดือน ธ.ค. ๖๑ ) ได้ตรวจสอบแล้ว งานดังกล่าวไม่ได้จัดหาพัสดุท่ี
เป็นครุภัณฑ์ตามท่ีสำนักงบประมาณจัดทำ 
  ๒.๔ ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด  ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรสืบราคาจาก
ท้องตลาด จำนวน ๓ ราย กรณีไม่มีการประกาศเชิญชวน จึงใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง รายละเอียดตามส่ิง
ท่ีส่งมาด้วย ๒ และ ๔  มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๒.๔.๑ บจก.กิจอนันต์ตะพานหิน  เสนอราคาเป็นเงิน    ๒,๖๒๐,๐๐๐.-บาท 
    ๒.๔.๒ หจก.ไชยเศวต           เสนอราคาเป็นเงิน    ๒,๖๖๐,๐๐๐.-บาท 
   ๒.๔.๓ ร้านเพิ่มพลูพัฒนา      เสนอราคาเป็นเงิน    ๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท  

 ๓. คณะกรรมการฯ ขออนุมัติใช้ราคากลาง เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ  โครงการปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี ๒๕๖๓ (ความร่วมมือ ทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ)  งานขุดลอกหนองกระทิง ต.รังนก      
อ.สามง่าม จ.พิจิตร  สนับสนุน ช.พัน.๘ พล.ม.๑ วงเงิน  ๒,๖๒๐,๐๐๐.-บาท(สองล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)      
ตามข้อ ๒.๕  เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้
จริงต่อไป   รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
  
    พ.ต.                                 ประธานกรรมการฯ 
                     (    สรายุทธ์       บุญมั่น    ) 

    ร.อ.                                 กรรมการฯ 
                     (  ศรวุฒิ           ภุมราเศวต ) 

    ร.อ.                                 กรรมการฯ 
                     (   อรรถคม        บุญแนบ   ) 

 
 
 
 
 



ราคาหน่วยละ

บาท สต. บาท สต.
ค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ

1 ค่าเช่ารถโกยตัก 2 คัน 100 วัน 6,200 - 1,240,000 -
2 ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกดิน 2 คัน 100 วัน 6,900 - 1,380,000 -

รวม   2   รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,620,000 -

           หมายเหตุ   คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ใช้ราคาตามประมาณการและแผนจัดหา

                               พ .ต.                                    ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
                                     (    สรายุทธ์      บุญม่ัน     )

                               ร .อ.                                     กรรมการก าหนดราคากลาง
                                     (   ศรวุฒิ         ภุมราเศวต  )

                               ร .อ.                                     กรรมการก าหนดราคากลาง
                                    (   อรรถคม       บุญแนบ     )

งานขุดลอกหนองกระทิง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

จ านวนวัน (ต่อคันต่อวัน) รวมเงิน

รายการค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ ประกอบการจัดหา
โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ประจ าปี 2563 ( ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ )  สนับสนุน  ช.พัน.8 พล.ม.1

หมายเหตุล าดับ รายการ จ านวนคัน



ราคาตามประมาณการ

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน
ค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ

1 ค่าเช่ารถโกยตัก 2 คัน 100 วัน 6,200 1,240,000 6,200 1,240,000 6,300 1,260,000 6,500 1,300,000
2 ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกดิน 2 คัน 100 วัน 6,900 1,380,000 6,900 1,380,000 7,000 1,400,000 7,000 1,400,000

รวม   2   รายการ 2,620,000 2,620,000 2,660,000 2,700,000

                               พ .ต.                                    ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
                                     (    สรายุทธ์      บุญม่ัน     )

                               ร .อ.                                     กรรมการก าหนดราคากลาง
                                     (   ศรวุฒิ         ภุมราเศวต  )

                               ร .อ.                                     กรรมการก าหนดราคากลาง
                                    (   อรรถคม       บุญแนบ     )

บัญชีเปรียบเทียบราคารายการค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ
โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ประจ าปี 2563 ( ความร่วมมือ ทบ. - มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ )  สนับสนุน  ช.พัน.8 พล.ม.1

บจก.กิจอนันต์ตะพานหิน ร้านเพ่ิมพลู พัฒนา
ราคาท่ีได้จากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ

งานขุดลอกหนองกระทิง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร

จ านวนคัน บจก.ไชยเศวตจ านวนวัน (ต่อคันต่อวัน)ล าดับ รายการ



                                    บริษัท  กิจอนันต์ตะพานหิน จ ากัด 
                                                                 176  ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์  ต.ตะพานหิน  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร  66110 
                                                     Tel.(056)  622415, 621155, 621175   Fax : (056) 623155  

 
                            วนัที่                พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

เร่ือง ขอเสนอราคาค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ  

เรียน แม่ทพัภาคที่ 3 / ผูอ้  านวยการก่อสร้างฯ 

  ข้าพเจ้า  บริษัท  กิจอนันต์ตะพานหิน จ ากัด   โดย  น.ส.พัชรี  วีระพจนานันท์   ต าแหน่ง  
กรรมการผูจ้ัดการฯ  ขอเสนอราคาค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ  เพื่อใช้งานโครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟู
แหล่งน ้ า  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ความร่วมมือกองทัพบก -มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์)            
สนับสนุน กองพนัทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1  งานขุดลอกหนองกระทิง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร     
ดงัน้ี.-  

1. ราคาค่าเช่ารถโกยตกั   ขอเสนอราคา คนัละ     6,200.-บาทต่อวนั 
2. ราคาค่าเช่ารถยนตบ์รรทุกดิน  ขอเสนอราคาคนัละ      6,900.-บาทต่อวนั 
ราคาที่เสนอน้ีเป็นราคาที่รวมภาษี  ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมบ ารุงตามวงรอบใชง้าน และค่าใชจ่้าย 

ทั้งปวงดว้ยแลว้  แต่ไม่รวมค่าพลขบัรถ และน ้ามนัเช้ือเพลิง  และมีก าหนดยืนราคา  180 วนั  นบัจากวนัที่ไดเ้สนอ
ราคาน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                     ( นางสาวพชัรี     วีระพจนานนัท ์) 
          กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
พ.ต.                                           ประธานกรรมการ 

ร.อ.                                            กรรมการ 

ร.อ.                                            กรรมการ 

 
 
 

 

 



                            
                               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยเศวต 
                                 เลขท่ี 282 หมู่ 11  ต าบลจอหอ   อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  30310 
                                                               โทร.089-8658688   โทรสาร.044-918961 

 
 
                                                                   วนัที่             พฤษภาคม  2563 

เร่ือง เสนอราคาค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ 

เรียน แม่ทพัภาคที่ 3/ผูอ้  านวยการก่อสร้างฯ  

  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยเศวต  ขอเสนอราคา ค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการ
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน ้ า ประจ าปี 2563  ความร่วมมือกองทพับก – มูลนิธิอุทกพฒัน์ฯ   สนับสนุน กองพนั
ทหารช่างที่ 8 กองพลทหารมา้ที่ 1  งานขุดลอกหนองกระทิง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร    ดงัน้ี 
 

ล าดบั รายการ ราคาที่เสนอ หมายเหตุ 

1 

2 

 

รถโกยตกั 

รถยนตบ์รรทุกดิน 

 

  คนัละ   6,300  บาทต่อวนั 

  คนัละ   7,000  บาทต่อวนั   

ยืนราคา  180  วนั 

ยืนราคา  180  วนั 

 
หมายเหตุ  เป็นราคาที่รวมภาษีแลว้  แต่ไม่รวมพนกังานขบัรถ และน ้ามนัเช้ือเพลิง (ดีเซล) 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาทราบ และพิจารณา 
 

                                       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                        ( นาง กชพร    ขอบกระโทก ) 
                                      หุ้นส่วนผูจ้ดัการ   

 

พ.ต.                                           ประธานกรรมการ 

ร.อ.                                            กรรมการ 

ร.อ.                                            กรรมการ 

 
 



                       ร้านเพิม่พลู พฒันา  โดย นายทรงพล  แข็งกล้า 
                   เลขท่ี 299/405 หมู่ท่ี 4   ต าบลนครสวรรค์ตก  อ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  60000 

      
 

            พฤษภาคม  2563 

เร่ือง เสนอราคาค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ  งานขุดลอกหนองกระทิง  ต.รังนก  อ.สามง่าม  
จ.พิจิตร 

เรียน แม่ทพัภาคที่ 3  

              ร้านเพ่ิมพลู พฒันา โดย นายทรงพล  แข็งกลา้   ขอเสนอราคาค่าเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณพ์ิเศษ  
ที่ใชใ้นโครงการงานขุดลอกหนองกระทิง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร    รายละเอียดมีดงัน้ี 

1. รถโกยตกั   ราคาค่าเช่า คนัละ    6,500.-บาทต่อวนั (ยืนราคา 180 วนั) 
2. รถยนตบ์รรทุกดิน  ราคาค่าเช่า คนัละ    7,000.-บาทต่อวนั (ยืนราคา 180 วนั) 
ราคาที่เสนอน้ีเป็นราคาที่รวมภาษี  ค่าซ่อมบ ารุงรักษาวงรอบใชง้าน  แต่ไม่รวมค่าพนกังาน 

ขบัรถ  และค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงระหว่างการท างาน   

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

                           ขอแสดงความนบัถือ 
 
  

                           ( นายทรงพล     แข็งกลา้ ) 
                            เจา้ของกิจการ 

 
 
 
 
พ.ต.                                           ประธานกรรมการ 

ร.อ.                                            กรรมการ 

ร.อ.                                            กรรมการ 
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