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

ที ่กห ๐๔๘๓/   วันท่ี               มิ.ย. ๖๓                                 . 

เรื่อง  รายงานผลการคํานวณราคากลาง                                                                                . 

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

อางถึง  คําสั่ง ทภ.๓ ที่ ๘๒๗/๒๕๖๒ ลง ๒๘ ต.ค. ๖๒  

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. บัญชีราคาคาวัสดุกอสรางที่มีในราคาพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก             จํานวน ๑   ฉบับ 
                 ๒. บัญชีราคาคาวัสดุกอสราง ที่ไมมีในราคาพาณชิยจังหวัดพิษณุโลก         จํานวน ๑   ชุด 
 ๓. บัญชีราคากลางคาวัสดุกอสราง ประกอบการจัดหาฯ                จํานวน ๑   ชุด 
 ๔. ราคาสินคาเฉลี่ยวัสดุกอสรางของจังหวัดพิษณุโลก เดือน เม.ย. ๖๓ จํานวน ๑   ชุด 
 ๕. ใบเสนอราคาคาวัสดุกอสราง จํานวน ๓   ชุด 

 ๑. ตามอางถึง ใหกระผม พ.อ.เฉลิมชาติ   สุขเกษ  เปนประธานกรรมการฯ      พรอมดวย 
ร.ท.อานุภาพ   สุชาติธรรม และ ร.ท.กฤษณ   ลอยเวหา เปนกรรมการฯ คํานวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุกอสราง 
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง  ระยะเรงดวน  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓        พ้ืนที่ 
จว.พิษณุโลก และ จว.เชียงใหม วงเงิน   ๗,๕๕๖,๙๗๑.- บาท (เจ็ดลานหาแสนหาหม่ืนหกพันเการอยเจ็ดสิบ
เอ็ดบาทถวน) ไดปฏิบัติตามคูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการคํานวณราคากลาง
เก่ียวกับการจดัซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ ฉบับเดือน พ.ค. ๖๒ และไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพ่ือใชเปนฐานสําหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี ้
 (๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
 (๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
 (๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด 
 (๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด 
 (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ 
 (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ 
 ในกรณีที่มีราคาตาม (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
แหลงท่ีมาของราคากลาง (อางอิง) ไดคาํนวณตามลําดับดังนี ้
  ๒.๑ ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง เดือน ต.ค. ๖๐ จัดทํา
โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ)  ไดตรวจสอบแลว งานดังกลาวเปนงานกอสราง 
คณะกรรมการฯ  ไดตรวจสอบรายการวัสดุกอสรางที่มีในราคาพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก เดือน เม.ย. ๖๓  มี
จํานวน ๑๖ รายการ รวมเปนเงิน  ๘๘๑,๙๘๑.๑๓ บาท ราคาลดลง จํานวน ๔ รายการ เปนเงิน  ๒๗,๖๙๗.-
บาท คงเหลือเปนเงิน  ๘๕๔,๒๘๔.-บาท (แปดแสนหาหมื่นสี่พันสองรอยแปดสิบสี่บาทถวน) (ตัดเศษ) 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๑   

     /๒.๒ ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูล… 

( สําเนาคูฉบับ ) 



- ๒ - 
 
  ๒.๒ ราคาท่ีไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา ไดตรวจสอบ
แลว กรมบัญชีกลางยังไมไดจัดทําและยังไมประกาศใหใช 
  ๒.๓ ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานกลางอ่ืนกําหนด ( บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑที่สํานักงบประมาณจัดทํา เดือน ธ.ค. ๖๒ ) ไดตรวจสอบแลว ไมมีวัสดุกอสรางที่เปนครุภัณฑ
ตามที่สํานักงบประมาณจัดทํา  
  ๒.๔ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด  ไดตรวจสอบแลว เห็นควรสืบราคาจาก
ทองตลาด จากบริษัทฯ, หางฯ, ราน จํานวน ๓ ราย  กรณีไมมีการประกาศเชิญชวน จึงใชราคาต่ําสุดเปนราคา
อางอิง รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย ๒ และ ๕  มีรายละเอียดดังนี ้
   ๒.๔.๑ รานไฟรสตาร                        เสนอราคาเปนเงิน      ๖,๖๙๓,๕๖๔.-บาท 
    ๒.๔.๒ หจก.แอล.เอส.ซัพพอรต            เสนอราคาเปนเงิน     ๖,๖๘๖,๘๕๖.-บาท 
   ๒.๔.๓ หจก.สงาพาณิชย ซัพพลาย กรุป ๑๐๐๙                  เสนอราคาเปนเงิน    
๖,๖๗๔,๙๙๐.-บาท 
  ๒.๕ รวมราคาที่ไดมาจากรายการวัสดุกอสรางที่มีในราคาพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก เดือน 
เม.ย. ๖๓  จํานวน ๑๖ รายการ รวมเปนเงิน  ๘๕๔,๒๘๔.-บาท (แปดแสนหาหมื่นสี่พันสองรอยแปดสิบสี่บาท
ถวน) (ตัดเศษ) ตามขอ ๒.๑  และราคาจากการสืบราคาจากทองตลาด เปนเงิน  ๖,๖๗๔,๙๙๐.-บาท (หกลาน
หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเการอยเกาสิบบาทถวน)  ตามขอ ๒.๔.๓  ใชราคาต่ําสุดเปนราคาอางอิง รวมทั้งหมด  ๖๔ 
รายการ รวมเปนเงิน  ๗,๕๒๙,๒๗๔.-บาท (เจ็ดลานหาแสนสองหมื่นเกาพันสองรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน)  

 ๓. คณะกรรมการฯ  ขออนุมัติใชราคากลางจัดซื้อวัสดุกอสราง โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง ระยะเรงดวน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ พ้ืนท่ี จว.พิษณุโลก และ จว.เชียงใหม 
วงเงิน   ๗,๕๒๙,๒๗๔.-บาท (เจ็ดลานหาแสนสองหมื่นเกาพันสองรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน) ตามขอ ๒.๕  เพื่อใช
เปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไว ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตอไป 
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 
    พ.อ.                                 ประธานกรรมการฯ 

                    ( เฉลิมชาติ    สุขเกษ        ) 

    ร.ท.                                  กรรมการฯ 
                    ( อานุภาพ    สุชาติธรรม   ) 

    ร.ท.                                 กรรมการฯ 
                    ( กฤษณ       ลอยเวหา    ) 

 


