( สําเนาคูฉบับ )

บันทึกขอความ
สวนราชการ ทภ.๓/กอ.กอสรางฯ
ที่ กห ๐๔๘๓/
เรื่อง รายงานผลการคํานวณราคากลาง

(โทร.๗๓๓๕๔)
วันที่

.
ก.พ. ๖๔

.
.

เรียนดดมทภ.๓/ผอ.กอสรางฯ (ผาน ผพธ.ทภ.๓/ฝายจัดซื้อ/จาง กอ.กอสรางฯ)
อางถึง คําสั่ง ทภ.๓ ที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๓ ลง ๖ พ.ย. ๖๓
สิ่งที่สงมาดวย ๑. บัญชีราคากลางคาน้าํ มันเชื้อเพลิงปฏิบัติงานและธุรการ
ประกอบการจัดหาฯ
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีเปรียบเทียบราคาคาน้ํามันเชื้อเพลิงปฏิบัติงานและธุรการ
ประกอบการจัดหาฯ
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. บัญชีราคาขายปลีกน้ํามันภูมิภาค จว.ตาก บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
ประกอบการจัดหาฯ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. ราคากลาง สป.๓ สาย พธ. แผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕
ประกอบการจัดหาฯ
จํานวน ๑ ฉบับ
๑. ตามอางถึง ใหกระผม พ.ท.โชติ วงษจันทร เปนประธานกรรมการฯ พรอมดวย
ร.อ.คาวี พรหมมะ และ ร.อ.บุญเสริม พรหมจันทร เป นกรรมการฯ คํานวณราคากลาง จั ดซื้อน้ํา มั น
เชื้อเพลิงปฏิบัติงานและธุรการ งานกอสรางรั้วลวดตาขายถัก บริเวณแปลงโรงสูบน้ําดิบ มทบ. ๓๑๐ พื้นที่
คายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ตาก สนับสนุน ช.พัน.๔ พล.ร.๔ วงเงิน ๓๙๙,๗๙๕.-บาท (สามแสนเกาหมื่นเกา
พันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน) ไดปฏิบัติตามคูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและการ
คํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ ฉบับเดือน พ.ค. ๖๒ และไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื่อ
ใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคา ที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจา งไดจริงตามลํา ดับ
ดังตอไปนี้
(๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
(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) หรื อ (๓) ใหคํา นึงถึงประโยชนของ
หนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) (๓) ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใชราคา
ตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ

๒. คณะกรรมการฯ ไดรวมกั นพิจ ารณาคํา นวณราคากลาง ตามข อ ๑ แลว รายละเอี ยด
แหลงที่มาของราคากลาง (อางอิง)ไดคํานวณตามลําดับดังนี้
/๒.๑ ราคาที่ไดมาจากการคํานวณ...

-๒–
๒.๑ ราคาที่ ไ ด มาจากการคํา นวณตามหลัก เกณฑ ที่ค ณะกรรมการราคากลางกํ า หนด
(แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง เดือน ต.ค. ๖๐ จัดทํา
โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ) ไดตรวจสอบแลว งานดังกลาวไมใชงานกอสราง
๒.๒ ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา ไดตรวจสอบ
แลว กรมบัญชีกลางยังไมไดจัดทําและยังไมประกาศใหใช
๒.๓ ราคามาตรฐานที่ สํา นั กงบประมาณ หรือ หน ว ยงานกลางอื่ น กํ า หนด (บั ญ ชี ร าคา
มาตรฐานครุภัณฑที่สํานักงบประมาณจัดทํา เดือน ธ.ค. ๖๓) ไดตรวจสอบแลว งานดังกลาวไมไดจัดหาพัสดุที่เปน
ครุภัณฑตามที่สํานักงบประมาณจัดทํา
๒.๔ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด ไดตรวจสอบแลว เห็นควรสืบราคาจาก
ราคาขายปลีกน้ํา มันภูมิภาค จว.ตาก บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), ราคากลาง สป.๓ สาย พธ. แผนงาน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ กรณีไมมีการประกาศเชิญชวน จึงใช
ราคาต่ําสุดเปนราคาอางอิง แตเนื่องจากปจจุบันราคา สป.๓ ลอยตัว จึงเห็นควรใหหนวยดําเนินการจัดหา สป.๓
ตามแผนจัดหาฯ เพื่อใชในการกอสราง ตามจํานวนและวงเงินไมเกินแผนจัดหาที่กําหนด มีรายละเอียดดังนี้
๒.๔.๑ ราคาขายปลีกน้ํามันภูมิภาค จว.ตาก บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) เปนเงิน
๔๖๒,๒๗๔.๑๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันสองรอยเจ็ดสิบสี่บาทสิบสตางค)
๒.๔.๒ ราคากลาง สป.๓ สาย พธ. แผนงานประจํ า ปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕
เปนเงิน ๔๕๖,๗๓๒.๔๔.-บาท (สี่แสนหาหมื่นหกพันเจ็ดรอยสามสิบสองบาทสี่สิบสี่สตางค)
๒.๔.๓ ราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ เปนเงิน ๓๙๙,๗๙๕.-บาท (สามแสนเกาหมื่นเกา
พันเจ็ดรอยเกาสิบหาบาทถวน)
๓. คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาตามมาตรา ๔ แลว จึงไดพิจารณาใชมาตรา ๔ (๔) จํานวน ๖
รายการ และขออนุมัติใชราคากลาง สป.๓ ขอ ๒.๔.๓ ราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ จัดซื้อน้ํา มั น เชื้อเพลิ ง
ปฏิบัติงานและธุรการ งานกอสรางรั้วลวดตาขายถัก บริเวณแปลงโรงสูบน้ําดิบ มทบ. ๓๑๐ พื้นที่คายวชิร
ปราการ อ.เมือง จว.ตาก สนับสนุน ช.พัน.๔ พล.ร.๔ วงเงิน ๓๙๙,๗๙๕.-บาท (สามแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ด
ร อ ยเก า สิบ ห า บาทถว น) เพื่ อ ใช เ ป นฐานสํ า หรั บ เปรี ย บเที ย บราคาซึ่ ง สามารถจั ด ซื้ อ จั ด จ า งได จ ริ ง ต อ ไป
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
พ.ท.
(

โชติ

วงษจันทร

ประธานกรรมการฯ
)

ร.อ.
(
ร.อ.

คาวี

พรหมมะ

กรรมการฯ
)

กรรมการฯ
( บุญเสริม พรหมจันทร )

