( สําเนาคูฉบับ )

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

(โทร.๗๓๓๕๔)

วันที่

.

ก.พ. ๖๕

.
.

เรียนดดมทภ.๓/ผอ.กอสรางฯ (ผาน ผพธ.ทภ.๓/ฝายจัดซื้อ/จาง กอ.กอสรางฯ)
อางถึง คําสั่ง ทภ.๓ ที่ ๘๖๓/๒๕๖๓ ลง ๘ พ.ย. ๖๔
สิ่งที่สงมาดวย ๑. บัญชีเปรียบเทียบราคาคาน้ํามันเชื้อเพลิงปฏิบัติงานฯ
๒. บัญชีราคากลางน้ํามันเชื้อเพลิงปฏิบัติงาน ประกอบการจัดหาฯ

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

๓. บัญชีราคาขายปลีกน้ํามันภูมิภาค จว.เพชรบูรณฯ

จํานวน ๑ ฉบับ

๔. ราคากลาง สป.๓ สาย พธ. แผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ จํานวน ๑ ชุด
๑. ตามอางถึง ใหกระผม พ.ต.อรรถคม บุญแนบ เปนประธานกรรมการฯ พรอมดวย
ร.อ.เจตนิพัทธ ตะปานนท และ ร.อ.ปยวาจ ไชยปาละ เปนกรรมการฯ คํานวณราคากลาง ซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงปฏิบัติงาน งานซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายรอย หมายเลข ๒๔๑/๒๓
ตามแบบ ๐๓-๓ ของ ม.๓ พัน.๑๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงิน ๘๖๑,๐๐๖.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกบาทถวน) ไดปฏิบัติตามคูมือแนวทางการประกาศรายละเอียดขอมูลราคากลางและ
การคํานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ ฉบับเดือน พ.ค. ๖๒ และไดปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจั ดซื้ อ จั ดจ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง”
หมายความวา ราคาเพื่อใชเป นฐานสําหรับเปรียบเที ยบราคาที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถ
จัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
(๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีไมมีราคาตาม (๑) แตมีราคา
ตาม (๒) หรือ (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ใหคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) (๓) ใหใชราคาตาม (๔) (๕)
หรือ (๖) โดยจะใชราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ

๒. คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาคํานวณราคากลาง ตามขอ ๑ แลว รายละเอียด
แหลงที่มาของราคากลาง (อางอิง) ไดคํานวณตามลําดับดังนี้
/๒.๑ ราคาที่ไดมาจากการคํานวณ...

-๒–
๒.๑ ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(แนวทางวิธีปฏิบัตแิ ละรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง เดือน ต.ค. ๖๐
จัดทําโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ ไดตรวจสอบแลว งานดังกลาวไมใช
งานกอสราง)
๒.๒ ราคาที่ ไ ด ม าจากฐานข อ มู ล ราคาอ า งอิ ง ของพั ส ดุ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ทํ า
ไดตรวจสอบแลว กรมบัญชีกลางยังไมไดจัดทําและยังไมประกาศใหใช
๒.๓ ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณ หรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด ( บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑที่สํานักงบประมาณจัดทํา เดือน ธ.ค. ๖๒ ) ไดตรวจสอบแลว งานดังกลาวไมไดจัดหา
พัสดุที่เปนครุภัณฑตามที่สํานักงบประมาณจัดทํา
๒.๔ ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด ไดตรวจสอบแลว เห็นควรสืบราคา
จากราคาขายปลีกน้ํามันภูมิภาค จว.เพชรบูรณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน), ราคากลาง สป.๓ สาย พธ.
แผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ และราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ กรณีไมมีการประกาศเชิญชวน
จึงใชราคาต่ําสุดเปนราคาอางอิง แตเนื่องจากปจจุบันราคา สป.๓ ลอยตัว จึงเห็นควรใหหนวยดําเนินการ
จัดหา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ เพื่อใชในการกอสรางตามจํานวนและวงเงินไมเกินแผนจัดหาที่กําหนด
มีรายละเอียดดังนี้
๒.๔.๑ ราคาขายปลีกน้ํามันภูมิภาค จว.เพชรบูรณ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
เปนเงิน ๘๑๐,๘๘๓.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดรอยแปดสิบสามบาทถวน)
๒.๔.๒ ราคากลาง สป.๓ สาย พธ. แผนงานประจํ า ป งบประมาณ ๒๕๖๕
เปนเงิน ๘๖๐,๖๖๖.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหกรอยหกสิบหกบาทถวน)
๒.๔.๓ ราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ เปนเงิน ๘๖๑,๐๐๖.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกบาทถวน)
๓. คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาตามมาตรา ๔ แลว ใชมาตรา ๔ (๔) จํานวน ๕ รายการ
จึงขออนุมัติใชราคากลาง สป.๓ ขอ ๒.๔.๓ ราคา สป.๓ ตามแผนจัดหาฯ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงปฏิบัติงาน
งานซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายรอย หมายเลข ๒๔๑/๒๓ ตามแบบ ๐๓-๓ ของ
ม.๓ พัน.๑๓ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ วงเงิน ๘๖๑,๐๐๖.-บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกบาท-

ถวน) เพื่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริง ตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่
สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
พ.ต.
ร.อ.
ร.อ.

ประธานกรรมการฯ
( อรรถคม

บุญแนบ )

( เจตนิพัทธ

กรรมการฯ
ตะปานนท )

( ปยวาจ

ไชยปาละ )

กรรมการฯ

