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ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2808     กระทรวงมหาดไทย 
       ถนนอัษฎางค กทม. 10200 
      20 สิงหาคม 2547 
เรื่อง  การปองกันการทุจริตและมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804/ว 1845 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804/ว 1383 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
สิ่งที่สงมาดวย  1. ตัวอยางแผนปายรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง 
  2. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง 

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเพื่อเอาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น โดยกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยไดจัดใหทําโครงการ “ทองถิ่นไทยใสสะอาด” ขึ้น เพื่อกําหนดแนวทางในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
เครือขายภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวอันเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ นั้น 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการกอสรางโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหมี
ความเจริญกาวหนา และโดยที่โครงการสวนใหญมีความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชนโดยสวนรวม แตมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงยังไมไดใหความสําคัญตอการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางจริงจัง ทําใหเกิดการรองเรียนเกี่ยวการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยูเสมอๆ และกระทรวงมหาดไทยไดวางแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและการสราง
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามลําดับแลวดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นใหดําเนินการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงเนนย้ํา
แนวทางการปฏิบัติที่ไดสั่งการไปแลวและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
 1. การปองกันการทุจริต 
  1.1 การปองกันการสมยอมราคาในการประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804/ว 1845 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยเครงครัด  
ซึ่งไดกําหนดมาตรการใหผูวาราชการจังหวัดกวดขันดูแลประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวย 
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   1.1.1 มาตรการกํากับดูแลการประกวดราคา ไดแก การเผยแพรประกาศประกวดราคา 
และการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกวดราคากอนวันรับซองประกวดราคา 
   1.1.2 มาตรการลงโทษผูมีสวนเกี่ยวของในการสมยอมราคา ไดแก การใหผูวาราชการ
จังหวัดดําเนินการแกผูเขาขายความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาตามพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
   1.1.3 มาตรการปองกันการใชอิทธิพลขัดขวาง ขมขู หรือประทุษรายในการประกวด
ราคา ไดแก การใชสถานที่กลางและอําเภอเปนสถานที่รับเปดซองและประกวดราคาอยางเครงครัด 
   1.1.4 มาตรการดานการติดตามประเมินผล ไดแก การใหจังหวัดรายงานผลสรุปการ
ดําเนินการประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
  1.2 การดําเนินการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นให       
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804/ว 1383 ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 โดยเครงครัด 
ซึ่งไดกําหนดมาตรการตางๆ ที่จําเปนในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น ตามโครงการ “ทองถิ่นไทยใสสะอาด” ประกอบดวย 
   1.2.1 มาตรการปองกัน 
     - จัดทําโครงการรณรงคปลูกจิตสํานึกและคานิยมในการปฏิบัติราชการของ
ผูบริหารทองถิ่นและพนักงาน / ขาราชการสวนทองถิ่น 
     - มาตรการดานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงิน 
   1.2.2 มาตรการดานการปราบปรามและการลงโทษ ไดแก การกําหนดมาตรฐานการ
ลงโทษทางวินัยแกพนักงาน / ขาราชการสวนทองถิ่นที่กระทําการทุจริตใหชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
   1.2.3 มาตรการดานการติดตาม ตรวจสอบ และการวิจัยประเมินผล ไดแก การกําหนด   
ใหจัดระบบการติดตามงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี ตลอดจนนิเทศงานใหกับ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 2 ครั้งตอป 
   1.2.4 มาตรการดานการรณรงคประชาสัมพันธโครงการ ไดแก การประชาสัมพันธ
โครงการตามสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ประชาคมทุกระดับ รวมกันคิด 
รวมตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในทุกขั้นตอน 
 2. ในดานการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในขอ 1 พบวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงยังกําหนดราคากลางในการกอสรางสูงกวาความเปนจริงตามหลักเกณฑการ
กําหนดราคากลาง และในระหวางการกอสรางโครงการตางๆ ประชาชนยังไมไดรับทราบขอมูลรายละเอียดการ
กอสราง ทําใหโครงการตางๆ ขาดการตรวจสอบจากประชาชนที่จะไดรับประโยชนจากโครงการและมีปญหา
รองเรียนเกี่ยวกับการกอสรางอยูเสมอ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซอมแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกลาว
เพิ่มเติมดังนี้ 
  2.1 การกําหนดราคากกลาง 
   กอนการดําเนินการสอบราคา ประกวดราคา ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ
แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดราคางานกอสรางใหเปนไปตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
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งานกอสรางที่สงมาพรอมนี้ เพื่อใหราคากลางสอดคลองกับคางานกอสรางที่จะดําเนินการจริง หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีบุคลากรที่มีความรูดานชางและการกําหนดราคากลางเพียงพอใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณี เขาไปใหความชวยเหลือ โดยอาจใหบุคลากรของหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการสนับสนุน แนะนําการกําหนดราคากลางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2.2 การประชาสัมพันธโครงการ 
   หลังการดําเนินการสอบราคา ประกวดราคาแลว กอนเริ่มดําเนินการตามโครงการ
กอสรางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีงานกอสรางที่มีคางานตั้งแต 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ขึ้นไป 
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการกอสรางใหชุมชนหรือประชาคมในหมูบาน ตําบลทราบ โดย  
อาจจัดประชุมชี้แจง เผยแพรขอมูลทางเอกสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกาศเสียงตามสาย หรือ
ประชาสัมพันธ 
  2.3 การติดแผนปายแสดงรายละเอียดงานกอสราง 
   2.3.1 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นติดต้ังแผนปาย (ตามตัวอยางแนบทาย) โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการกอสรางไว ณ บริเวณสถานที่กอสราง ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจนและใหกําหนดเปน
เงื่อนไขในสัญญาจาง ใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําและติดต้ังแผนปายดังกลาวภายใน     
7 วัน นับต้ังแตวันลงนามในสัญญาจาง โดยเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตรวจสอบติดตาม
ผลใหผูรับจางปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญา และกําหนดความรับผิดในกรณีไมปฏิบัติตามสัญญา โดยผูวาราชการ
จังหวัดและนายอําเภอตองกํากับดูแลใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดดวย 
   2.3.2 แผนปายเกี่ยวกับงานกอสราง ใหมีแผนปายแสดงรายละเอียด 2 ประเภท คือ 
    2.3.2.1 แผนปายในระหวางการดําเนินการกอสราง ตองมีสภาพคงทนตลอด
ระยะเวลาการกอสรางและอีกไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
      (1) ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมหมายเลขโทรศัพท 
      (2) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง 
      (3) ปริมาณงานกอสราง 
      (4) ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของผูรับจาง 
      (5) ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลากอสรางทั้งสิ้น 
      (6) วงเงินงบประมาณที่ไดต้ังไวหรือเงินที่ไดรับ 
      (7) ราคากลางคากอสราง 
      (8) วงเงินคากอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง 
      (9) ชื่อกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท 
      กรณีงานกอสรางใดไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด
ระยะเวลาในสัญญาจาง ใหจัดทําและติดต้ังแผนปายแสดงเหตุของความลาชา ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ 
หรือระยะเวลาที่ไดมีการขยายเวลาตามสัญญาจาง (ถามี) โดยติดต้ังไวคูกับปายแสดงรายละเอียดงานกอสราง
ตามขอ 2.3.2.1 กอนหมดระยะเวลาในสัญญาจาง 
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      กรณีตามขอ 2.3.2.1 ชํารุด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรีบแจงให
ผูรับจางดําเนินการแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพดี เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
      สําหรับงานกอสรางที่เปนการสรางทาง คลองหรือลําน้ําใหติดต้ังแผนปาย
รายละเอียดการกอสราง ตามขอ 2.3.2.1 ไว ณ จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดงานกอสราง 
     2.3.2.2 แผนปายภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ติดต้ังแผนปายที่มีลักษณะคงทนถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง โดยอยางนอยมีรายละเอียดดังนี้ 
      (1) ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      (2) ประเภทและชนิดสิ่งกอสราง 
      (3) ปงบประมาณที่ทําการกอสราง 
      (4) วงเงินคากอสราง และแหลงเงินที่กอสราง 
      (5) ระยะเวลาที่ผูรับจางรับประกันความชํารุดบกพรองตามสัญญา 
(กําหนดวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการรับประกัน) 
      สําหรับจุดบริเวณการติดปายถาวร ใหคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแกผูใชประโยชนจากโครงการ 
 3. ใหผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ปองกันการทุจริตและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามขอ 1-2 ขางตน และหากพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีความบกพรองในการปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาว ใหจังหวัดในฐานะผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสอบสวนขอเท็จจริงและดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่โดยเครงครัดตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนระเบียบปฏิบัติตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายอนุชา โมกขะเวส) 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9034, 0-2243-2275 
โทรสาร 0-2241-9049 
 



479 

ตัวอยางแผนปายแสดงรายละเอียดงานกอสราง 
 

 
 

โครงการกอสรางของ ............(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน).............. 
โทร. .................................... 

 
ประเภทของสิ่งกอสราง .......................................................................................................... 
ปริมาณงานกอสราง (ใหระบุรายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่สามารถตรวจสอบได) ...................... 
ชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพท  ผูรับจาง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล) ............................................ 
ระยะเวลาเริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเปนระยะเวลากี่วัน ........................................... 
วงเงินงบประมาณที่ไดต้ังไวหรือท่ีไดรับ ................................................................................ 
ราคากลาง  คากอสราง .......................................................................................................... 
วงเงินคากอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง .................................................................... 
ชื่อกรรมการตรวจการจาง  และผูควบคุมงาน  พรอมหมายเลขโทรศัพท ............................ 

 
 
 
หมายเหตุ วัสดุที่ใชทําแผนปายใหใชแผนเหล็ก หรือไมอัด ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร 
 ยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร 
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หลักเกณฑการคํานวณราคากลางการกอสราง 

 1. ความเปนมาของหลักเกณฑ 
  1.1 การคํานวณราคากลางการกอสราง ในระยะแรกไดมีการกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลางงานกอสราง โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการกอสรางสถานที่ราชการและถาวรวัตถุของ
ประเทศ (ปกส.) มีสํานักงบประมาณเปนหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ปกส. ไดกําหนดหลักเกณฑ
การคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522 
โดยใหมีปจจัยในการพิจารณา คือคาอํานวยการและคาดําเนินการ คากําไรและคาภาษี 
   ตอมา คณะกรรมการ ปกส. ไดเห็นชอบกับหลักเกณฑการประเมินราคางานกอสรางของ
ทางกรมทางหลวง โดยมีปจจัยในการพิจารณา คือ การอํานวยการ คาความผันผวน คาดอกเบี้ยเงินกู คากําไร 
และคาภาษี โดยจัดทําในรูปของตาราง Factor F 
  1.2 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ แจงตามหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนมากที่ นร 0202/11726 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2536 เห็นชอบใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมราคากลาง โดยมีปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมอบใหคณะกรรมการควบคุมราคากลางพิจารณาปองกันหรือลดโอกาสการ
สมยอมกัน ในการเสนอราคารวม 8 ประการ ตามที่สํานักงานการตรวจแผนดินเสนอ ซึ่งมีเรื่องเกณฑการ
คํานวณราคากลางเปนมาตรการหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ไดพิจารณาเห็นวาการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางของงานแตละประเภท มีรายละเอียดมาตรฐานการคํานวณแตกตางกัน จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางใหเปนแนวทางเดียวกัน โดยปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคา
กลางงานกอสรางอาคาร ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 100 และหลักเกณฑการประเมินราคางานกอสรางทางของ 
กรมทางหลวง ใหเปนรูปเดียวกันในรูปของตาราง Factor F จําแนกตามลักษณะงาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการคํานวณราคากลางเพิ่มเติม ดังนี้  
   (1) งานอาคาร 
    ใหใชหลักเกณฑในการคํานวณคา Factor F ซึ่งประกอบดวยคาอํานวยการ         
คาความผันผวนดอกเบี้ย กําไร และภาษี ดังนี้ 
    - คาอํานวยการ กําไร และภาษี ถือเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีแจงในหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522 โดยมีขอสังเกตวา สําหรับคางาน
สนับสนุนทั่วไป (Construction General Support) ซึ่งหมายถึงกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ เชน Tower Crane 
และไมไดใชกับงานกอสรางทั่วไป ใหนําคาใชจายดังกลาว (ถามี) ไปรวมคํานวณอยูในคางานสุทธิ (Net Cost)  
    - คาความผันผวน เห็นสมควรกําหนดในอัตรารอยละ 0.5 ของคางานสุทธิ 
(อัตราดอกเบี้ยประกันภัย รอยละ 0.25 บวกกับคาความเสียหายเบื้องตนที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง 
เฉลี่ยประมาณรอยละ 0.25) 
    - คาดอกเบี้ย พิจารณาจากขอมูลพื้นฐาน 7 ประการ 
   A = คาวัสดุแรงงาน เปนการเบิกเงินสดไมรวมภาษีทุกชนิด 
   B = ระยะเวลาการกอสราง (ตามสัญญา และการคํานวณ) 
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   C = งบประมาณการกอสราง (กอนดอกเบี้ย – ภาษี) 
   D = จํานวนลวงหนา (หากมี) 
   E = ระยะเวลาแตกตางของการจายเงินออกถึงการรับเงิน 
   F = อัตราดอกเบี้ยเงินกูตอป 
   G = อัตราเงินประกันผลงาน (Retension) 
   สูตรการคํานวณแยกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเปนการหาจํานวนเงินที่ลงทุน (ซึ่งเปน
เงินที่ Cashflow อยูใตศูนย) และดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินลงทุนไปนั้น ดังสูตรตอไปนี้ 
 เงินลงทุน  =  (C/B x E) – D + G 
 ดอกเบี้ย  =  (เงินลงทุน x F x B/12) 
   เงินลงทุนที่คํานวณถือวาเปนเงินลงทุนโดยเฉลี่ยจากระยะเวลาทํางานทั้งหมดคูณดวย
เวลาที่เกิดความแตกตางของการจายเงิน – รับเงิน และคิดครบตลอดระยะเวลาทํางานเปนคํานวณดอกเบี้ยที่
เกิด และจากสูตรดังกลาว คณะกรรมการฯ ไดจัดทําเปนตาราง Factor F โดยพิจารณาถึงตัวแปรที่มีผลตออัตรา
ดอกเบี้ย 3 ตัวแปร ดังนี้ 
   - คาเงินลวงหนา คํานวณตั้งแต 0.00%, 5%, 10% และ15%  
   - อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย 
   - เงินประกันผลงาน คํานวณตั้งแต 0.00%, 5% และ 10% 
   สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่จะนํามาใชคํานวณราคากลางดังกลาว ใหถือตามอัตราดอกเบี้ย
ขั้นตํ่าของเงินกู (MLR) ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันเริ่มตนของปงบประมาณ (วันที่ 1 ตุลาคม) 
ยกเวนในระหวางปงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ใชในขณะนั้นได โดยสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานรับผิดชอบในการแจงอัตราดอกเบี้ยดังกลาว และเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใน
ตาราง Factor F เปนตัวเลขกลม ฉะนั้น ในการประกาศอัตราดอกเบี้ย ควรยึดตัวเลขกลมดวยกรณีอัตรา
ดอกเบี้ยเปนพิเศษ ถาถึง 0.5 ใหปดขึ้น ถาไมถึง 0.5 ใหปดลง 
   (2) งานทาง 
    ใหใชหลักเกณฑในการคํานวณหาคา Factor F ซึ่งประกอบดวยคาอํานวยการ    
คาความผันผวน ดอกเบี้ย กําไร และภาษี ดังนี้ 
    - คาอํานวยการ กําไร และภาษี ใหใชตามอัตราที่กรมทางหลวงใชอยูในปจจุบัน 
ซึ่งเปนตราที่ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ปกส. มากอนแลว 
    - คาความผันผวน และคาดอกเบี้ย ใหใชหลักเกณฑเชนเดียวกับวิธีการคิดในอาคาร 
   (3) งานชลประทาน 
    เนื่องจากงานชลประทานลักษณะใกลเคียงกับงานทางจะมีความแตกตางกันบางใน
เรื่องของดานการคํานวณเนื้องานเทานั้น  ในหลักเกณฑแลวสามารถใชคา Factor F ตัวเดียวกัน ดังนั้น จึง
เห็นสมควรใหใชหลักเกณฑ คํานวณ Factor F สําหรับงานชลประทานเชนเดียวกันกับงานทาง 
  ในหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางปจจุบัน ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง มีหนาที่ในการคํานวณราคากลาง โดยองคประกอบและการดําเนินงานของกรรมการ เปนดังนี้ 
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  (1) ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการ 
   ใหหัวหนาสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
(อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุ) เปนผูมี
อํานาจแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
  (2) องคประกอบคณะกรรมการ 
   ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง มีองคประกอบเปนลักษณะเดียวกันโดยไมกําหนด
เงินคากอสราง ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน คณะกรรมการอยางนอย 2 คน โดยปกติใหแตงต้ังจาก
ขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป และควรแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณ
ราคารวมเปนกรรมการดวย ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการจะแตงต้ังบุคคลที่ไมใชขาราชการ
รวมเปนกรรมการดวยก็ได (เทียบเคียงการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 35) 
   ในกรณีที่จะแตงต้ังบุคคลที่ไมใชขาราชการรวมเปนกรรมการกําหนดราคากลางดวยนั้น 
บุคคลดังกลาวตองไมเปนผูที่มีสวนไดเสียในการจางครั้งนั้นโดยตรงดวย 
  (3) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
   (3.1) กําหนดราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางของงานที่จะดําเนินการ
กอสราง 
   (3.2) เก็บรักษารายละเอียดการคํานวณราคากลางเปนความลับโดยถือเปนเอกสาร
สําคัญ และใหเปดเผยราคากลางตอหนาคณะกรรมการเปดซองและผูเสนอราคา 
   (3.3) จัดทําบันทึก คําชี้แจง สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานภูมิภาค 
กรณีที่ผลการประกวดราคาปรากฏวาราคากลางที่กําหนดไวสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ประกวดราคาไดเกิน 15% ขึ้นไป 
  หลักเกณฑการคํานวณราคากลางและแนวทางปฏิบัติดังกลาว ไดถือปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน 

 2. การปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
  2.1 คณะกรรมการควบคุมราคากลางไดแตงต้ังอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ
การคํานวณราคากลางงานกอสราง (อปก.) โดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการ เปนประธาน มีอํานาจหนาที่ประการหนึ่ง 
คือพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง แลวจัดทําเปนคูมือใหสวนราชการตางๆ   
ถือปฏิบัติตอมา อปก. ไดแตงต้ังคณะกรรมการรวม 3 คณะ ไดแกคณะทํางานพิจารณาหลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางอาคารมีสถาปนิกใหญ กรมโยธาธิการเปนประธาน คณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ
การคํานวณราคากลางงานกอสรางทางมีรองอธิบดีกรมทางหลวง (นายวิชา สรรพนุเคราะห) เปนประธาน
คณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน มีรองอธิบดีกรมชลประทาน 
(นายธีระ วงศสมุทร) เปนประธานใหมีหนาที่ศึกษารวบรวมหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง      
แตละประเภทใหเหมาะสมและใหสอดคลองกับหลักวิชาการ พรอมทั้งจัดทําตาราง Factor F แลวนําเสนอ อปก. 
พิจารณา ซึ่งทํางานทั้ง 3 คณะไดพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง โดยยึดแนวทาง
ของหลักเกณฑเดิม มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และความถูกตองตามหลักวิชาการ ที่สามารถอธิบาย          
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ไดอยางชัดเจนเปนหลัก โดยไดปรับปรุงในสวนที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง และสวนที่ยังไมมีความชัดเจน     
ซึ่งคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ไดพิจารณาเห็นชอบกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง
ดังกลาว 
  หลักเกณฑการคํานวณราคากลางการกอสรางที่ไดปรับปรุงใหมนี้ มีรายละเอียดประกอบดวย 
2 สวนใหญๆ คือ สวนที่ 1 ประกอบดวยหลักเกณฑทั่วไปของการคํานวณราคากลางงานกอสราง ซึ่งทุกงานจะ
ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน หลักเกณฑวิธีการเฉพาะตามประเภทของงาน ซึ่งจะมีความแตกตางกัน และ
ตาราง Factor F สวนที่ 2 เปนวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนใหหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง บรรลุผลมากขึ้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  สวนที่ 1  หลักเกณฑทั่วไปของการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
  1. หลักเกณฑทั่วไป 
   การคํานวณราคากลางงานกอสราง ผูประมาณราคากลางควรประมาณใหใกลเคียงกับ
ความเปนจริงในขณะที่ประมาณราคามากที่สุด การคํานวณราคากลางงานกอสรางทุกงานตามหลักเกณฑนี้ จะ
ใชหลักเกณฑการคิดคาใชจาย รูปแบบและอัตราตางๆ เปนแนวทางเดียวกัน แตจะมีความแตกตางกันใน
รายละเอียดบางรายการ ซึ่งเปนไปตามลักษณะ กรรมวิธีและระยะเวลาในการกอสราง และเพื่อความสะดวกใน
การคิด จึงไดกําหนดไวในรูป Factor F ไดแก ตนทุน คาใชจายในการดําเนินการกอสราง และคาภาษี ซึ่งแตละ
รายการจะมีขอมูลที่จะนํามาใชในการคํานวณราคากลาง ดังนี้ 
   1.1 ตนทุน ไดแก คาวัสดุ และคาแรงงาน 
    - คาวัสดุ สวนกลางใชราคากรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยสวนภูมิภาค  
ใชราคาสํานักงานพาณิชยจังหวัด กรณีเปนพัสดุที่กรมการคาภายในหรือพาณิชยจังหวัดมิไดกําหนดราคาไวให
ใชราคาสืบเอง 
    - คาแรงงาน ในขั้นนี้ใชอัตราคาแรงงานตามที่สํานักงบประมาณกําหนดและแจง
ใหหนวยงานตางๆทราบ ซึ่งในโอกาสตอไปคณะกรรมการฯ จะเปนผูกําหนด 
   1.2 คาใชจายในการดําเนินการกอสราง ไดแก คาอํานวยการ คาดอกเบี้ย และคากําไร 
    - คาอํานวยการ การติดคาอํานวยการ กําหนดใหทุกงานใชแนวทางเดียวกัน 
โดยแบงออกเปน 4 หมวด คือ หมวดคาใชจายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการกอสรางและหมวด
คาใชจายในการประกันภัย ซึ่งหมวดคาใชจายสํานักงาน ที่พักคนงานและโรงงานกับหมวดคาใชจายในการ
บริหารโครงการและบุคลากรในการกอสราง จะมีรายละเอียดแตกตางกันในงานกอสรางอาคารและงานกอสราง 
สะพานและทอเหล่ียม สวนหมวดคาใชจายขั้นตอนการเสนอราคาและสัญญา กับหมวดคาใชจายในการ
ประกันภัย จะมีรายละเอียด วิธีการคิดและอัตราเดียวกันทุกประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) หมวดคาใชจายขั้นตอนการเสนอราคาและสัญญา คิดจาก 
     (1.1) คาธรรมเนียมค้ําประกันสัญญาจาง ประกอบดวย 
      - ระยะเวลาค้ําประกัน คิดตามระยะเวลาการกอสราง 
      - วงเงินค้ําประกัน คิดอัตรารอยละ 5 ของขอมูลของงาน 
      - คาธรรมเนียมคิดอัตรารอยละ 2.5 ตอป 
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     (1.2) คาธรรมเนียมในการรับผิดชอบผลงานกอสราง ประกอบดวย 
      - ระยะเวลาการค้ําประกันการชํารุดบกพรอง คิด 2 ป 
      - วงเงินค้ําประกัน คิดอัตรารอยละ 5 ของมูลคางาน 
      - คาธรรมเนียมคิดอัตรารอยละ 2.5 ตอป 
     (1.3) คาอากรติดสัญญา คิดอัตรารอยละ 0.1 ของมูลคางาน 
     (1.4) คาสมทบกองทุนเงินทดแทนและคากองทุนประกันสังคมใหคิดเฉพาะ
คาแรงงาน (อัตรารอยละ 30 ของมูลคางาน) มีอัตรา รอยละ 0.2580 ประกอบดวย 
      - คาสมทบกองทุนเงินทดแทน รอยละ 0.51 
       =  0.51 x 30/100 = 0.1530 
      - คากองทุนประกันสังคม รอยละ 0.35 
       =  0.35 x 30/100 = 0.1050 
  สําหรับคาใชจายในหมวด (2) คาใชจายสํานักงาน ที่พักคนงานและโรงงาน และหมวด (3) 
หมวดคาใชจายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการกอสราง จะมีความแตกตางๆกันในงานแตละประเภท 
รายละเอียดจะกําหนดไวในสวนของงานแตละประเภท 
   (4) หมวดคาใชจายในการประกันภัย คิดตายตัวในอัตรารอยละ 0.3000 ประกอบดวย 
    (4.1)  คาเบี้ยประกันภัย คิดอัตรารอยละ 0.2500 
    (4.2)  คาความเสียหายอื่นที่ผูเอาประกันตองรับผิดชอบเอง คิดอัตรารอยละ 
0.0500 
  - คาดอกเบี้ยคิดจากปจจัยและสมมติฐาน ดังนี้ 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดอกเบี้ย สมมติฐาน บทวิเคราะห 

1. การกําหนดการจายเงินลวงหนา  0 5 
10 หรือ 15 % 

ใชตามปฏิบัติจริง และไดรับเงินลวงหนา
เม่ือวันส้ินเดือนที่ 1 (ใชเวลาเบิกเงิน 1 
เดือนหลังจากเซ็นสัญญา) หักคืนรายการ
ทุกงวดงวดละ 15% 

อาจจะชาหรือเร็วกวา 1 เดือน ในความ
เปนจริงหากผูรับเหมารับเงินเร็วกวา       
1 เดือน จะใหประโยชนมากข้ึน 

2. การกําหนดเงินประกันผลงาน 0 5 10% ใชตามปฏิบัติจริง และผูรับเหมาไมขอเงิน
คืนตลอดเวลาโครงการ 

ผูรับเหมาอาจขอเงินคืนไดในเดือนที่ 6 

3. (ก) อัตราการจายเงินจาก Curve ของ
ขอมูล หรือ 
   (ข) อัตราการจายเงินแบบคาเฉลี่ยของ
มูลคาโครงการ 

(ก) ตนทุน+กําไร (3.5-5.5) โดยกําไร = 0  
 
(ข) จายเงินเทากันทุกเดือน 

ความเปนจริงผูรับเหมาจะรับเงินแบบ (ก) 
แตเพื่อความสะดวกและเขาใจงายจึงใช
แบบ (ข) ความจริงผูรับเหมาจะมีกําไรอยู
ดวย จะทําใหสามารถนํากําไรมาใชจายได 
ซ่ึงจะทําใหภาระดอกเบี้ยลดลง 

4. ระยะเวลาตั้งแตการสงมอบงานจนถึง
จายเงินใชระยะเวลา 15 วัน – 2 เดือน 
จากการสงมอบงาน 

กําหนดให 2 เดือนหลังจากสงมอบงาน 
โดยมีการเบิกจายเงินทุกเดือน 

ผูรับเหมาไดรับประโยชนจากกําหนด 2 
เดือน ถาผูรับเหมาไดรับเงินจะได
ประโยชนมากข้ึน 

5. เครดิตรานคาหรือผูรับเหมาชวง 0-60 วัน กําหนดให 0 วัน ความจริงผูรับเหมาอาจไดประโยชนจาก
รานคาซึ่งจะไดประโยชนมากข้ึน 
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ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอดอกเบี้ย สมมติฐาน บทวิเคราะห 

6. อัตราดอกเบี้ย กําหนดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูปจจุบัน คิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูปจจุบันทั้งใน
กรณีที่ผูรับเหมากูเงินจากแหลงอื่นและ
กรณีที่ผูรับเหมาขอเงินลวงหนา (ซ่ึงมีผล
ทําใหคาดอกเบี้ยตองใชคืนแกรัฐ ในกรณีที่
เงินลวงหนาสูงและระยะเวลาโครงการ
ยาวนาน) 

7. ระยะเวลาโครงการ ตามระยะเวลาการติดตามอํานวยการ ควรคิดตามระยะเวลาการกอสรางจริง แต
ในที่น้ันเพื่อใหสอดคลองกับการติดคา
อํานวยการจึงใชระยะเวลากอสรางตามการ
คิดคาอํานวยการ 

8. ดอกเบี้ยเงินกูลงทุน กําหนดใหคิดเดือนตอเดือนไมคิดดอกเบี้ย
ทบตน 

ผูรับเหมานําเงินงวดที่รวมคาดอกเบี้ยมา
จายดอกเบี้ยไดบาง 

9. คางาน คิดจากตนทุนตรงกับคาอํานวยการเทานั้น  
10. การรับจายเงินของผูรับเหมา เกิด ณ ส้ินเดือนของแตละเดือน คาใชจายจริงอาจเกิดทุกวันหรือมีเครดิตก็ได 

   จากปจจัยและสมมติฐานดังกลาวสามารถกําหนดเปนสูตรในการคิดคาดอกเบี้ยเปนดังนี้ 
   I  =  I/12[r + (T+D-1)a-(r+a)*(T-1)/2-(D-1)] 
    I  คาดอกเบี้ยรวมของโครงการ 
    I  อัตราดอกเบี้ยตอเดือน 
    T  ระยะเวลากอสรางทั้งหมด (เดือน) 
    D  ชวงเลื่อนการรับเงิน (เดือน) 
    a  เงินคาจางลวงหนา 
    r  เงินประกันผลงาน 
    T+D-1 เดือนที่รับคาจางงวดสุดทาย 
    - คากําไร คิดจากคากําไรเชิงธุรกิจอัตราระหวาง รอยละ 3.50 – 5.50  
   1.3 คากําไร คิดตามอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ปจจุบันอัตรารอยละ 7 
  2. หลักเกณฑวิธีการเฉพาะสําหรับงานกอสรางแตละประเภท 
   เนื่องจากลักษณะงานกอสรางของงานแตละประเภท มีความแตกตางกันในวิธีการ
กอสราง ทําใหมีความแตกตางกันในเรื่องของอุปกรณ เครื่องมือเทคนิคและระยะเวลาในการกอสราง จึงทําใหไม
สามารถกําหนดหลักเกณฑบางประการใหเปนมาตรฐานเดียวกันได ซึ่งในสวนนี้ผูปฏิบัติจะตองพิจารณาควบคูกับ
หลักเกณฑในขอ 1 ดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 งานกอสรางอาคาร 
    ในการกอสรางอาคารทั่วไป มีขั้นตอนท่ีสําคัญขั้นตอนหนึ่ง คือการทอดแบบซึ่งใน
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร ไดกําหนดหลักเกณฑการสํารวจปริมาณงานและวัสดุกอสรางไว 
ดังนี้ 



486 

การถอดแบบสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง 
  การถอดแบบเพื่อสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางของงานกอสรางอาคารทั่วไป 
ตองดําเนินการตามลับดับของการกอสรางสวนประกอบอาคาร และกําหนดหนวยงานของปริมาณวัสดุและ
แรงงานตอหนวยของสวนประกอบตางๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันตามหลักวิชา ชาง เชน คอนกรีต มีหนวยเปน
ลูกบาศกเมตร (ลบ.ม.) แบบหลอคอนกรีต มีหนวยเปนตารางเมตร (ต.ร.ม.) เปนตน 
  เพื่อใหการประมาณราคาของการกอสรางอาคารทั่วไปเปนไปตามขั้นตอนและลําดับของการ
ทํางานที่ถูกตอง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน คือ 
  สวนที่ 1  คางาน แบงออกไดเปน 4 กลุมงาน โดยใหคิดเฉพาะทุนซึ่งยังไมรวมคาดําเนินการ 
กําไร และภาษี 
   กลุมงานที่  1 
    1.1 งานโครงสราง 
    1.2 งานสถาปตยกรรม 
    1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง(ในอาคาร) 
    1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร(ในอาคาร) 
   กลุมงานที่  2 
    2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
    2.2 งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน 
    2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ 
   กลุมงานที่  3  งานครุภัณฑสั่งทําและงานตกแตงภายในอาคาร 
   กลุมงานที่  4  งานภูมิทัศน 
  สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด (ถามี) เปนคาใชจายที่นอกเหนือจากคาใชจายในการ
ดําเนินงานกอสรางทั่วไป เชน คา TOWER CRANE ระบบปองกันฝุน ระบบปองกันดินพัง และการไมอนุญาตให
คนงานพักในบริเวณที่กอสราง ฯลฯ เปนตน โดยไดจัดทําแบบฟอรมการคิดคาใชจายสวนนี้ไวดวย ตามเอกสาร
หนา 9/1 
  สวนที่ 3 การสรุปคากอสรางทั้งหมด คือการนําคาวัสดุและคาแรงงานหรือคางาน (ทุน) ของ
งานสวนที่ 1 ไปคํานวณหาคาใชจายทั้งหมดในรูปของ  Factor F รวมกันเปนคากอสรางทั้งหมด แตถากรณีที่มี
คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด ก็นําคางานสวนที่ 2 ซึ่งเปนราคางานสุทธิไปบวกกับคางานสวนที่ 3 ซึ่งไดรวม
กับคาใชจายในการดําเนินการกอสรางทั่วไป (Factor F) แลวจึงสรุปเปนคาราคากอสรางทั้งหมด 
  ทั้งนี้ไดจัดทําแบบฟอรมสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง (ตามเอกสารหนา 9/2) 
และแบบฟอรมสรุปคากอสราง (ตามเอกสารหนา 9/3 – 9/4) พรอมกับคําอธิบาย เพื่อสะดวกในการประมาณ
ราคาและใชเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยในแบบฟอรมไดแบงเปนชองดังนี้ 
  ชองลําดับที่ คือชองใสตัวเลขหัวขอของงานประเภทตางๆเรียงตามลําดับ 
  ชองรายการ คือชองใสชื่อรายการของงานประเภทตางๆที่ทําการกอสราง 
  ชองจํานวน คือชองใสตัวเลขจํานวนเนื้องานของงานประเภทตางๆ 
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  ชองหนวย คือชองใสหนวยของงานประเภทตางๆ เชน ลบ.ม. ตร.ม. เปนตน 
  ชองคาวัสดุ คือชองใสตัวเลขจํานวนคาวัสดุตอหนวยงานประเภทตางๆ 
  ชองคาแรงงาน  คือชองใสตัวเลขจํานวนคาแรงงานตอหนวยของงานประเภทตางๆ 
  ชองรวมคาวัสดุและแรงงาน  คือชองรวมตัวเลขจํานวนคาวัสดุและแรงงานของงานประเภท
ตางๆ 
  ชองหมายเลข  คือชองเพื่อไวสําหรับรายการที่มีเงื่อนไขขอความอื่นๆที่ตองการเขียน 
  ตารางดังกลาวแสดงใหเห็นลําดับและงานประเภทตางๆซึ่งสวนมากในการกอสรางอาคาร
ทั่วไปจะมี แตถาการกอสรางอาคารไมมีงานประเภทที่อยูในเอกสารดังกลาวก็ไมตองเขียนไว หรือถามีงาน
ประเภทอื่นนอกเหนือที่ระบุไวก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได 
  นอกจากนี้ ไดกําหนดแบบฟอรมในการถอดแบบหาปริมาณวัสดุ เพื่อใหผูทําหนาที่ประมาณ
ราคาคากอสราง ไดใชเปนมาตรฐานเดียวกัน ปจจุบันไดกําหนดไว 6 แบบ (ตามเอกสารหนา 10/1 - 10/6) คือ 
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ตารางการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร 
สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด (ถามี) 

 
ลําดับ
ท่ี 

รายการ รวมเปน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 หมวดคาใชจายพิเศษ ตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี   
1.1 การกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน หรือคุมการกอสรางพิเศษเฉพาะ   
1.2 การกําหนดใหใชนั่งรานและใหความปลอดภัยตอคนงานกอสรางตาม

กฎหมายแรงงาน 
  

1.3 การทํา BENCH MARK สําหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน   
1.4 การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสรางเปนระยะๆ   
1.5 การใหทําอาคารบางสวนใหเสร็จเพ่ือเขาไปใชสอยกอนเสร็จทั้งโครงการ   
1.6 การกําหนดใหทําแผนงานกอสรางละเอียดดวยระบบ C.P.M   
1.7 การจัดสรางสํานักงานสนาม สําหรับผูวาจางหรือผูควบคุมงาน   
1.8 การทําระบบปองกันฝุนตามขอบังคับ   
1.9 การทําระบบปองกันดินพัง   

1.10 การใชจายสําหรับอุปกรณเครื่องจักรกลพิเศษในการกอสราง เชน TOWER 
CARAE เปนตน  

  

1.11 การใชจายกรณีไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณที่กอสราง   
1.12 การใชจายในกรรมวิธีปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคคลที่ 3   
1.13 อ่ืนๆ ถามีใหระบุ   

 ......................................................................   
 .....................................................................   
 .....................................................................   
 รวมคาใชจายพิเศษ (ตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี)   
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การถอดแบบสํารวจปริมาณงานวัสดแุละแรงงานกอสรางทั่วไปของอาคาร 
การถอดแบบเพื่อสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางทั่วไปของอาคาร ตองดําเนินการตามลําดับของการกอสรางสวนประกอบอาคารและกําหนด

หนวยของปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง ดังแบบฟอรมตารางบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานตอไปนี้ 
 
ราคาวัสดุ คาแรงงาน 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน 

รวมคาวัสดุ 
และคาแรงงาน 

หมายเหตุ 
 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 รวมยอดยกไป       
แผนที่ 1 489 
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ขั้นตอนในการประมาณราคากอสรางของงานอาคาร 
การประมาณราคาคากอสรางของงานอาคารแบง 3 สวน โดยแยกรายการสรุปเปน 4 กลุมงานและ 1 หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไข 

และความจําเปนตองมี ตามตารางดังนี้ 
ลําดับที่ รายการ จากแผนที่ จํานวนเงินรวม หมายเหตุ 
 สวนที่ 1 คางาน(ทุน)    
    1 กลุมงานที่ 1 (คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ กําไรและคาภาษี)    
          1.1  งานโครงสราง    
              1.2  งานสถาปตยกรรม    
          1.3  งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง    
          1.4  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร    
                     รวมคางานกลุมงานที่ 1 เปนเงิน                       
    2 กลุมงานที่ 2 (คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี)    
          2.1  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ    
          2.2  งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน    
          2.3  งานระบบพิเศษอื่นๆ    
                     รวมคางานกลุมงานที่ 2 เปนเงิน    
    3 กลุมงานที่ 3 (คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและภาษี)    
          3.1  งานครุภัณฑสั่งทําและงานตกแตงภายในอาคาร    
                     รวมคางานกลุมงานที่ 3 เปนเงิน    
    4 กลุมงานที่ 4 (คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี)    
          4.1  งานภูมิทัศน    
                     รวมคางานกลุมงานที่ 4 เปนเงิน    
                                                   รวมคางานสวนที่ 1    

แผนที่ 1/2 
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ขั้นตอนในการประมาณราคาคากอสรางของอาคาร 
ลําดับที่ รายการ จากแผนที่ จํานวนเงินรวม หมายเหตุ 

 สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)    
1 หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี    
                                                      รวมคางานสวนที่ 2    
     
 สวนที่ 3 สรุปคากอสรางทั้งหมด    
ก คางานสวนที่ 1 (คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี)    
ข คาใชจายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง     
ค                     รวมคากอสราง ขอ ก + ขอ ข    
ง คางานสวนที่ 2 (คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดถามี)    

      รวมเปนคากอสรางทั้งหมดคือ  ขอ ค + ขอ ง    
     
     
     
     
     
     
     

 
แผนที่ 3/2 
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 แบบ ปร.1 ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางทั่วไป เชน หาปริมาณงาน
ถมดิน ฯลฯ หรือใชเปนแบบฟอรมประมาณราคาคากอสรางงานตางๆ เพื่อหาราคาตอหนวย เชน งานทําประตู
หนาตาง งานเดินทอระบบตางๆ เปนตน 
 แบบ ปร 2. ใชประมาณการถอดแบบงานคอนกรีต งานไมแบบ งานไมค้ํายันและงานเหล็กเสริม
คอนกรีตโดยเฉพาะ 
 แบบ ปร. 3 ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานไมโดยเฉพาะ 
 แบบ ปร.4 ใชสําหรับรวมปริมาณงานแตละประเภทงาน โดยจะแสดงจํานวนวัสดุและแรงงาน
กอสรางที่ประมาณการไวในแบบ ปร.1 ปร.2 และปร.3 แลวนํายอดรวมมาลงในแบบ ปร.4 นี้ เปนแบบสรุปผล
การประมาณราคาคาวัสดุและคาแรงงานกอสราง 
 แบบ ปร.5  ใชประมาณการสรุปราคาคากอสรางทั้งหมด 
 แบบ ปร.6 ใชประมาณการสรุปราคาคากอสรางกรณีมีการกอสรางหลายงาน หรือใช
เปรียบเทียบราคา 
 การคิดคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง ในสวนของคาอํานวยการหมวดที่ 2 คาใชจาย
สํานักงาน ที่พักคนงาน และโรงงาน หมวดที่ 3 คาใชจายบริหารโครงการและบุคลากรในการกอสราง ซึ่งมี
รายละเอียดคาใชจายแตกตางกันไปตามลักษณะของการกอสราง ในสวนของงานกอสรางอาคาร ไดกําหนดให
คิดจากรายการตางๆ ดังนี้ 
 (2) หมวดคาใชจายสํานักงาน ที่พักคนงานและโรงงาน คิดจาก 
  - คาใชจายในการพิมพแบบพิมพเพิ่มเติม การทํา SHOP DRAWING 
  - คาใชจายในการสงตัวอยางวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง 
  - คาใชจายในการเตรียมเอกสารตางๆ ระหวางทําการกอสราง 
  - คารักษาความสะอาดและขนขยะในระหวางการกอสราง 
  - คากอสรางที่พักคนงาน สํานักงาน โรงงาน โรงเก็บวัสดุชั่วคราว 
  - คาสาธารณูปโภคน้ํา ไฟฟา การสื่อสารชั่วคราว 
  - คาอุปกรณความปลอดภัย 
  - คาทําปายชื่องาน ปายสัญญาณเตือนภัยตางๆ 
 (3) หมวดคาใชจายบริหารโครงการและบุคลากรในการกอสราง 
  - เปนคาใชจายสําหรับบุคลากรในงานกอสรางโครงการนั้นจนเสร็จงาน ไดแก ผูจัดการ 
วิศวกรโครงการ สถาปนิก โฟรแมน และเสมียน เปนตน 
 คาใชจายทั้งสองหมวดดังกลาวขางตน จะแปรเปลี่ยนไปตามคางานและระยะเวลาในการกอสราง
อาคาร 
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      แบบ ปร.1 แผนที่ 
 รายประมาณการ 
 สถานที่กอสราง 
 แบบเลขที่     รายการเลขที่ 
 กอง      กรม 
 ประมาณการโดย    เมื่อวันที่         เดือน                  พ.ศ.        

 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หนวยละ จํานวนเงิน 
บาท/สต. หมายเหตุ 
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 รายการประมาณราคาตอนกรีตเสริมเหล็ก             แบบ ปร.2 แผนที่      / 
 แบบเลขที่       รายการเลขที่ 
 กอง        กรม 
 ประมาณการโดย      เมื่อวันที่           เดือน                      พ.ศ. 

 
เหล็กเสนกรมผิดเรียบ/เมตร เหล็กเสนกลมผิวขอออย/เมตร ลําดับ

ที่ รายการ ขนาด 
คอนกรีต
ลบ.ม. 

ไมแบบ 
ตร.ม. 

ไมค้ําบาน
ตน 6 มม. 9 มม. 12 มม. 15 มม. 19 มม. 25 มม. 12 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม. 28 มม. 

หมายเหต ุ
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แบบ ปร.3 แผนที่/ 
 รายประมาณการไม 
 แบบเลขที่ รายการเลขที่ 
 กอง กรม 
 ประมาณการโดย วันที่         เดือน                  พ.ศ. 

 

ลําดับที่ รายการ ชนิดไม ขนาดหนาไม 
นิ้ว 

ความยาว 
เมตร จํานวน ปริมาตร 

ฟ3 หมายเหตุ 
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 ประมาณราคาคากอสราง     แบบ ปร.4 แผนที่  / 
 สถานที่กอสราง แบบเลขที่ รายการเลขที่ 
 ฝายประมาณราคา กอง กรม 
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่          เดือน พ.ศ. 

 

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน 
ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย 

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ 
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สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง 
 สวนราชการ  ฝายประมาณราคา         กอง                          กรม 
 ประเภท 
 เจาของอาคาร 
 สถานที่กอสราง 
 หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ  กอง    กรม 
 แบบเลขที่ 
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4             จํานวน                     แผน 
 ประมาณราคาเมื่อวันที่              เดือน                    พ.ศ. 
 

ลําดับที่ รายการ คาวัสดุและคาแรงงาน 
รวมเปนเงิน(บาท) 

FACTOR F คากอสรางทั้งหมด 
รวมเปนเงิน(บาท) 

หมายเหตุ 

      1 ประเภทงานอาคาร     
      2 ประเภทงานทาง     
      3 ประเภทงานรถประทาน     
      4 ประเภทงานสะพานและทอเชื่อม     
 เง่ือนไข     
 เงินลวงหนาจาย.......................%     
 เงินประกันผลงานหัก...............%     
 ดอกเบี้ยเงินกู.........................%     
 ดอกเบี้ยเงินฝาก....................%     
   สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งส้ิน   
 คิดเปนเงินประมาณ   
 ตัวอักษร 
 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร             ตร.ม. 
 เฉล่ียราคาประมาณ                 บาท/ตร.ม. 
 
 ประมาณการโดย .............................................. 
         (...................................) 
 
 ตรวจ   ............................................ หัวหนาฝายประมาณราคา 
         (..................................) 
 
 เห็นชอบ  .......................................... ผูอํานวยการกอง 
         (.................................) 
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แบบ ปร.6  แผนที่ 
 รายประมาณการคากอสราง 
 สถานที่กอสราง 
 แบบเลขที่   รายการเลขที่ 
 กอง   กรม 
 ประมาณการเมื่อวันที่  เดือน พ.ศ. 

 

ลําดับที่ รายการ คากอสราง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 เห็นชอบ .............................................................................. ผูอํานวยการกอง 
    (............................................................) 
 
 ตรวจ  ..............................................................................  หัวหนาฝายประมาณราคา 
    (...........................................................) 
 
 ประมาณการโดย........................................................................  
    (..........................................................) 
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  2.2 งานกอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม  
   เนื่องจากงานกอสรางทาง สะพานและทอเหล่ียม เปนการกอสรางบนพื้นที่ที่มีลักษณะ
เปนทางยาว ซึ่งจะแตกตางกับงานกอสรางอาคาร ทําใหวิธีการในการกอสราง ขอมูลเงื่อนไขที่จําเปนตอการ
กอสราง ตลอดจนวิธีการประมาณราคาของงานกอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม แตกตางกับงานกอสรางอาคาร
หลายประการ ดังนี้ 
   (1) มีการกําหนดแหลงวัสดุบางชนิด ไดแก แหลงวัสดุซีเมนตปอรตแลนด แหลงวัสดุ
ยางแอสฟลท เปนตน 
   (2) กําหนดเงื่อนไขใหผูรับจางจะตองกอสรางหรือเชาสํานักงานใหกับเจาหนาที่ของ
กรมทางหลวงที่ทําหนาที่เปนกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองไปตรวจงานในพื้นที่กอสราง
ตลอดจนระยะเวลากอสราง โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี ้
 

ลําดับ รายการ แบบกอสราง รายละเอียด จํานวน ราคาตอหนวย เปนเงิน 
    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
   10 
   11 
   12 
   13 
   14 
   15 
   16 

สํานักงาน 
โรงอาหาร-ครัว 
บานพัก 1 หองนอน 
บานพัก 2 หองนอน 
บานพักเรือนแถว 
หองทดลองแอสฟลท 
คาเชาสํานักงาน 
คาเชาหองพัก.....เดือน 
คาเชาเครื่องมือทดลองวัสดุ 
คาเชาเครื่องมือทดลองแอสฟลท 
คาเชาเครื่องพิมพดีดไทย-อังกฤษ 
คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร 
คาเชาเครื่องมือสํารวจ 
ปายจราจรระหวางกอสราง 
คาน้ําประปา-ไฟฟา-โทรศัพท 
คาจัดหารถยนตปคอัพ ... วัน 
รวมคาใชจายตามเงื่อนไข 

9K 180-31/1-1 
9K 180-31/2-1 
9K 180-31/3-1 
9K 180-31/4-1 
9K 180-31/-5-1 
9K 180-31/6 
พ.ท.<150 ตร.ม. 
พ.ท.<12 ตร.ม. 
ตามประกาศ 
ตามประกาศ 
ตามประกาศ 
ตามประกาศ 
ตามประกาศ 
ตามแบบมาตรฐาน 
ตามประกาศ 
ตามประกาศ 

... หลัง 

... หลัง 

... หลัง 

... หลัง 

... หลัง 

... เดอืน 

... หลัง 

... เดือน 

... เดือน 

... เดือน 

... เดือน 

... เดือน 

... เดือน 

... เดือน 

... ตัน 

... ตัน 

298,000 
158,000 
170,000 
194,000 
  80,500 
  67,000 
  10,000 
    2,500 บ/ด 
    3,000 
    6,500 
      500 
    2,000 
    4,500 
   10,000 
     4,000 
       500 บ./ว

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 
 

หมายเหตุ 
 1. กรณีเปนการกอสรางสํานักงานจะไมมีรายการลําดับที่ 7 - 8 
 2. กรณีเปนการเชาสํานักงาน ไมมีรายการลําดับที่ 1 – 5 
 3. ราคาตามตารางนี้เปนราคาที่คํานวณไวเดิม สามารถปรับเปล่ียนตามขอเท็จจริงในแตละป 
(เปนราคาตามแบบของกรมทางหลวง) 
 4. กรณีเวลากอสรางไมเกิน 400 วัน ใหพิจารณาเชาสํานักงานแทนการกอสรางสํานักงาน 
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 สําหรับการคิดคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง ในสวนของคาอํานวยการ หมวดที่ 2 คาใชจาย
สํานักงาน ที่พักคนงาน และโรงงาน หมวดที่ 3 คาใชจายบริหารโครงการและบุคลากรในการกอสราง ซึ่งมี
รายละเอียดคาใชจายแตกตางกันไปตามลักษณะของการกอสราง ในสวนของงานกอสรางทาง ไดกําหนดใหคิด
จากรายการตางๆ โดยแยกคางานออกเปน 4 ระดับ ไดแก คางานลงทุนไมเกิน 60 ลานบาท คางานลงทุน      
ไมเกิน 150 ลานบาท คางานลงทุนไมเกิน 300 ลานบาท และคางานลงทุนเกิน 300 ลานบาท ทุกระดับจะคิด
คาใชจายในอัตราเดียวกัน 
 หมวดที่ 2 คาใชจายสํานักงาน ที่พักคนงาน และโรงงาน ยกเวนในรายการที่จอดเครื่องจักรและ
โรงซอม (รายการที่ 1.3) จะใชพื้นที่มากขึ้นระดับคางานละ 500 ต.ร.ม. ดังนี้ 
กรณีคางานลงทุนไมเกิน 60 ลานบาท 
 
ลําดับที่ ประเภท หนวย จํานวน อัตราคาเชา/เงินเดือน 

บาท/เดือน 
คาเชา/เงินเดือน 
บาท/เดือน 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

อาคาร 
สํานักงานสนาม เชาตึกแถว 1 หอง 
บานพักเจาหนาที่ 
ที่จอดเครื่องจักรและโรงซอม 
คาเอกสารสิ่งพิมพและดานธุรการ 
ยานพาหนะ 
คารถควบคุมงาน พนักงานขับรถ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาซอมบํารุง 
คาเบ้ียประกันภัยยานพาหนะ 

 
หอง 
หลัง 
ต.ร.ม. 
โครงการ 

 
คัน 
คัน 
คัน 

    คัน 

 
1 
2 

1,000 
1 
 
2 
2 
2 

   2 

 
3,500.00 
3,000.00 
      2.00 
3,000.00 

 
21,500.00 
2,340.00 
2,000.00 

840.00 

 
3,500.00 
6,000.00 
2,000.00 
3,000.00 

 
43,000.00 
4,680.00 
2,000.00 
1,680.00 

                      รวม         65,860.00 
 
การคิดคาใชจายยานพาหนะมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
     คาเชารถยนตบรรทุกเล็กเครื่องยนตดีเซล     550 บาท/วัน     ความยาวทางกอสราง              6 กม. 
     อัตราความเร็วส้ินเปลืองเฉล่ีย                      8 กม./ลิตร       จํานวนเที่ยวของการใชรถ       4 เที่ยว 
                                                                                    คุมงานไปกลับ 
     ราคาน้ํามันดีเซล                                    13 บาท/ลิตร                                             30 วัน 
 
 สําหรับการคิดคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง ในสวนของคาอํานวยการ หมวดที่ 2 คาใชจาย
สํานักงาน ที่พักคนงาน และโรงงาน หมวดที่ 3 คาใชจายบริหารโครงการและบุคลากรในการกอสราง ในสวน
ของงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม ไดกําหนดใหคิดจากรายการตางๆ โดยแยกคางานออกเปน 4 ระดับ 
ไดแก คางานลงทุนไมเกิน 10 ลานบาท คางานลงทุนไมเกิน 50 ลานบาท คางานลงทุนไมเกิน 100 ลานบาท 
และคางานลงทุนเกิน 100 ลานบาททุกระดับจะคิดคาใชจายในอัตราเดียวกัน   
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 หมวดที่ 2 คาใชจายสํานักงาน ที่พักคนงาน และโรงงาน ยกเวนในรายการที่จอดเครื่องจกัรและ
โรงซอม(รายการที่ 1.3) จะใชพื้นที่มากขึ้นระดับคางานละ 200 ต.ร.ม. ดังนี ้
กรณีคางานลงทุนไมเกิน 10 ลานบาท 

ลําดับที่ ประเภท หนวย จํานวน อัตราคาเชา/เงินเดือน 
บาท/เดือน 

คาเชา/เงินเดือน 
บาท/เดือน 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

อาคาร 
สํานักงานสนาม เชาตึกแถว 1 หอง
บานพักเจาหนาที่ 
ที่จอดเครื่องจักรและโรงซอม 
คาเอกสารสิ่งพิมพและดานธุรการ 
ยานพาหนะ 
คารถควบคุมงาน พนักงานขับรถ 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
คาซอมบํารุง 
คาเบ้ียประกันภัยยานพาหนะ 

 
หอง 
หลัง 
ต.ร.ม. 
โครงการ 

 
คัน 
คัน 
คัน 
คัน 

 
1 
1 

400 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 
3,500.00 
3,000.00 

              2.00 
2,000.00 

 
23,500.00 
2,340.00 
1,000.00 

           840.00 

 
3,500.00 
6,000.00 

              800.00 
3,000.00 

 
23,500.00 
2,340.00 
1,000.00 

              840.00 
                                                รวม           34,980.00 

 
การคิดคาใชจายยานพาหนะมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
     คาเชารถยนตบรรทุกเล็กเครื่องยนตดีเซล     550 บาท/วัน     ความยาวทางกอสราง               6 กม. 
     อัตราความเร็วส้ินเปลืองเฉล่ีย                      8 กม./ลิตร       จํานวนเที่ยวของการใชรถคุม    4 เที่ยว 
                                                                                    งานไปกลับ 
     ราคาน้ํามันดีเซล                                    13 บาท/ลิตร       จํานวน/เดือน                     30 วัน      
 
 สําหรับหมวดที่ 3 คาใชจายบริหารโครงการและบุคลากรในการกอสราง คิดจากคาใชจายในสวน
ของบุคลากรและคาใชจายสํานักงานใหญ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามมูลคางานและระยะเวลาในการกอสราง 
 (3) ปรับปรุงวิธีการคิด Factor F ของพื้นที่ฝนชุก โดยกําหนดใหเพิ่มคา Factor F ฝนชุก โดยมี
อัตราแตกตางกันไปตามปริมาณฝนตกเฉลี่ยตอป ตามขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อใหเปนไปตามขอเท็จจริง
มากขึ้น ดังนี้ 
 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป 
(มม.) 

เพ่ิมคา Factor F 
(รอยละ) 

มากกวา 3,500 
มากกวา 3,000 – 3,500 
มากกวา 2,500 – 3,000 
มากกวา 2,000 – 2,500 
มากกวา 1,500 – 2,000      

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 
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 ทั้งนี้ ไดจัดกลุมจังหวัดไวดวยวา จังหวัดใดอยูในกลุมใดเพื่อใหสะดวกในการคํานวณราคากลาง ดังนี้ 

เพ่ิม 3.50 % เพ่ิม 3.00 % เพ่ิม 2.50 % เพ่ิม 2.00 % เพ่ิม 1.50 % 
ตราด 
พังงา 
ระยอง 

 จันทบุร ี กระบี ่
ตรัง 
นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 
พัทลุง 
ภูเก็ต 
สตูล 
นครพนม 
ยโสธร 

เชียงราย 
มุกดาหาร 
ศรีษะเกษ 
สกลนคร 
หนองคาย 
อํานาจเจริญ 
อุบลราชธาน ี
ปราจีนบุร ี
ชุมพร 
ปตตานี 
ยะลา 
สงขลา 
สุราษฎรธานี 

 

 จากการกําหนดหลักเกณฑใหมนี้ มีจังหวัดฝนตกชุกเพิ่มขึ้นจากเดิม 4 จังหวัด ไดแก ยโสธร 
มุกดาหาร ศรีษะเกษ และอํานาจเจริญ 
 (4) กําหนดใหมีรายละเอียดการประเมินราคาตนทุนของงานรายการตางๆ กลาวคือ 
  (4.1) งานกอสรางที่สามารถประเมินคาเฉลี่ยได จะประเมินราคาตนทุนรายการตางๆ จาก
คาเฉล่ีย 
  (4.2) งานกอสรางที่ไมสามารถประเมินคาเฉล่ียได จะใหแนวทางการประเมินราคารายการ
ตางๆ เทานั้น ผูประเมินราคาตนทุนตองพิจารณารายละเอียดจากแบบเฉพาะสายทาง    
  (4.3) งานกอสรางที่ไมมีรูปแบบคงที่แนนอน ใหผูประเมินราคาถอดแบบกอสรางเฉพาะสายทาง 
  (4.4) งานกอสรางที่ใชในงานบํารุงทางเปนสวนใหญ ไมคอยพบในงานกอสรางทาง เชน งาน 
COLD MIXED ASPHALT,SLURRY SEAL.CAPE SEAL  เปนตน ใหประเมินตามสูตรงานบํารุงทางของกองบํารุง 
 2.3 งานกอสรางชลประทาน  
  (1) งานกอสรางชลประทาน ไดแกงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมน้ําทั้งที่เปนการควบคุม
เพื่อการเกษตร หรือเพื่อดานอื่นๆ เชน การประมง การปองกันน้ําเค็ม การปองกันน้ําทวม หรือเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟา เปนตน โดยกิจกรรมการกอสรางชลประทานจะมีหลายลักษณะกิจกรรม ประกอบดวย 
   (1.1) เขื่อนทดน้ํา ไดแก ฝายกับเขื่อนระบายน้ํา 
   (1.2) อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ํา ไดแก ประตูหรือทอปากคลองสงน้ํา ประตูระบาย
ทราย บันไดปลา ประตูเรือแพสัญจร 
   (1.3) เขื่อนเก็บกักน้ํา 
   (1.4) อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ํา ไดแก อาคารระบายน้ําลนทอปากคลองสงน้ํา 
ทอระบายน้ําลงลําน้ําทายเขื่อน 



503 

   (1.5) คลองสงน้ํา 
   (1.6) อาคารของคลองสงน้ํา ไดแก ประตูหรือทอปากคลองซอย และคลองแยกซอยทอเชือ่ม 
สะพานน้ํา น้ําตก รางเท อาคารอัดน้ํา ทอสงน้ําใหพื้นที่เพาะปลูก ทอระบายน้ําลอดใตคลองสงน้ํา 
   (1.7) คลองระบายน้ํา 
   (1.8) คูสงน้ํา 
   (1.9) คูระบายน้ํา 
  (2) สําหรับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน จะมีหลักเกณฑการ
คํานวณราคากลาง ดังนี้ 
 หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางชลประทาน     
 งานกอสรางชลประทาน จะทําการจางกอสรางแบบสัญญาราคาตอหนวย (Unit Price) ในการ
ประกวดราคาจางกอสราง ผูวาจางโดยหนวยงานรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารประกวดราคาจะเปนผูกําหนด
รายการและปริมาณงานของกิจกรรมการกอสรางตางๆ ที่จะจางไวใหในใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill Of 
Quantities, Boq) ของเอกสารประกวดราคา โดยกําหนดและคิดคํานวณจากแบบตามหลักวิชาชางและตาม
ความเปนจริง ผูเสนอราคาเพียงแตคิดราคาเสนอมาเทานั้น สําหรับรายการงานกอสรางชลประทานสวนใหญจะ
มีรายการโดยสรุปได ดังนี้   
 1. รายการและปริมาณงาน ใชตามที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา (Boq) ของ
เอกสารประกวดราคา 
 2. คาวัสดุทุกประเภทจะตองเปนราคาที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 3. วัสดุประเภทหิน กรวด และทรายใหใชราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากรมการคา
ภายในของจังหวัดที่มีแหลงวัสดุอยูใกลสถานที่กอสราง หากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากรมการคาภายใน ไมได
กําหนดราคาวัสดุที่แหลงไว ใหสืบราคาจากแหลงโดยตรง การคิดคาขนสงใหคิดระยะทางจากแหลงถึงสถานที่
กอสราง และถามีแปลงวัสดุหลายแหลง ใหพิจารณาราคาวัสดุเมื่อรวมคาขนสงแลวใหใชราคาที่ถูกที่สุด 
 4. วัสดุประเภทเหล็กเสริมคอนกรีต ปูนซีเมนต ไมแบบ ใหใชราคาในจังหวัด จากสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน การคิดคาขนสงใหคิดระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่กอสรางและหักคาขนสง 
10 กม.แรกออก โดยใหพิจารณาราคาในจังหวัดใกลเคียงรวมคาขนสงมาเปรียบเทียบและใหใชราคาที่ถูกที่สุด 
 5. การคํานวณราคางานตนทุนตอหนวยของงานแตละรายการ ใชตามหลักเกณฑ ที่จัดทําไวใน
เอกสารนี้ 
 6. เมื่อคํานวณราคาตนทุนของงานทุกรายการและยอดรวมทั้งโครงการไดแลวใหนํายอดรวม
ดังกลาวไปพิจารณาหาคา FACTOR Fงานทาง สําหรับรายการที่อยูในประเภทที่ใช FACTOR F งานทาง และ
นําไปพิจารณาหาคา FACTOR F งานสะพานและทอเหล่ียม สําหรับรายการที่อยูในประเภทที่ใช FACTOR F 
งานสะพานและทอเหล่ียม   
 7. นําคา FACTOR F ที่ไดไปคูณกับราคางานตนทุนตอหนวยของงานแตละรายการตาม
ประเภท FACTOR F ก็จะสามารถคํานวณราคางานแตละรายการและยอดรวมของราคางานที่จะจางทั้งหมดได 
ซึ่งถือเปนราคากลางตอไป 
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  (3) เนื่องจากงานกอสรางชลประทานมีอัตราราคา วิธีการทํางาน การใชวัสดุเปนลักษณะ
เดียวกันหรือใกลเคียงกันกับงานกอสรางทาง และอยูภายใตมาตรฐานสากลดานวิศวกรรมเหมือนกัน จึงสมควร
ใชอัตราราคางานตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน และนํามาปรับใชกับงานกอสรางชลประทาน โดย
งานที่ลักษณะงานที่พิจารณาใชอัตราราคางานแนวเดียวกับงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหล่ียม ไดแกงาน
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
   (31.) งานถางปา 
    -  คาถางปา 
    -  คาถากถางและลมตนไม 
   (3.2) งานขุดเปดหนาดิน 
   (3.3) งานดินขุดดวยเครื่องจักร 
   (3.4) งานตักดิน 
   (3.5) งานขุดดินยาก 
    -  คาขุด 
    -  คาดันและตัก 
   (3.6) งานบดอัดแนนดวยเครื่องจักร 95% 
   (3.7) งานลูกรังบดอดัแนนวัสดุคัดเลือก 
    -  คาขุด 
    -  คาบดทับ 
   (3.8) งานพื้นทางหินคลุก 
    -  คาผสม (BLEND) 
    -  คาบดทับ 
   (3.9) อัตราราคาคาขนสงที่อัตราราคาน้ํามันระดับตางๆ (ตารางคาขนสงวัสดุกอสราง 
รถบรรทุก 10 ลอ) 
  (4) ไดกําหนดอัตราสวนขยายตัวจากสภาพธรรมชาติ และสวนยุบตัวเมื่อบดทับของชนิด
วัสดุเชนเดียวกับงานกอสรางทาง สะพานและทอเหล่ียม และชนิดวัสดุที่มีเฉพาะงานกอสรางชลประทานไว ดังนี้ 

ที่ ชนิดวัสดุ สวนขยายตัวจากสภาพธรรมชาติ สวนยุบตัวเมือ่บดทับ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ทราย 
ดินถม 85% 
ดินถม 95% 
ดินถม 98% 
หินผ ุ
หินแข็งหรือคอนกรีตที่ทุบรือ้ออก 
ลูกรัง 
หินคลุก 

 
1.25 
1.25 
1.25 
1.60 
1.70 
1.25 

- 

 
1.40 
1.60 
1.70 

- 
- 

1.60 
1.50 
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  (5) สําหรับตาราง Factor F เนื่องจากงานกอสรางชลประทานสวนใหญจะมีหลักเกณฑ
ใกลเคียงกับงานกอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม จึงสมควรใช Factor F เชนเดียวกับงานทาง สะพานและ   
ทอเหล่ียม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
   (5.1) Factor F งานสะพานและทอเหล่ียม 
    (5.1.1) งานกอสรางอาคารชลประทานขนาดใหญที่แยกรายการเปนงานยอยใน   
ใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ) เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยตอ
คอนกรีตทุกชนิด   
    (5.1.2) งานกอสรางอาคารชลประทานที่กําหนดหนวยในใบแจงปริมาณงานและ
ราคา (BOQ) เปน 1 แหง 
   (5.2) Factor F งานทาง 
    (5.2.1) งานกอสรางชลประทานอื่นๆ นอกเหนือจากขอ (5.1) 
    (5.2.2) งานคอนกรีตดาด 
 3. ตาราง Factor F 
  คณะกรรมการควบคุมราคากลางไดปรับปรุงตาราง Factor F ใหมโดยใหทุกงานใชรูปแบบ
และหลักเกณฑเดียวกัน เวนแตในสวนที่เปนวิธีการเฉพาะแตละงาน สรุปไดดังนี้  

งานอาคาร 
Factor F ปจจุบัน Factor F ที่ปรับปรุงใหม 

รูปแบบตาราง 
 

ตารางแบงออกเปน 9 ชอง 
ชองที่ 1 คางาน กําหนดคางานตั้งแต ไมเกนิ 50,000 ถึง 

เกินกวา 500,000,000 ลานบาท 
ชองที่ 2 เวลาทํางาน (เดือน) กําหนดเวลาตั้งแต 

3 – 36 เดือน 
ชองที่ 3 คําอํานวยการ(%) ติดตามหลักเกณฑงานกอ 

สรางทาง 
ชองที่ 4 คาความผันผวน(%) กําหนดอัตรารอยละ 0.50 
 
ชองที่ 5 ดอกเบี้ย(%) ติดตามหลักเกณฑงานกอสรางทาง 
ชองที่ 6 กําไร(%) กําหนดใหคิดจากกําไรปกติและกําไร 

เชิงธุรกิจ 
ชองที่ 7 รวมในรปู Factor 
ชองที่ 8 ภาษี ใชอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 
ชองที่ 9 Factor F 

 

รูปแบบตาราง ไดตัดชองระยะเวลา กับชองคาความผัน
ผวนออก และปรบัปรุงใหมเปนดังนี้ 
ตารางแบงออกเปน 8 ชอง 

ชองที่ 1 คางาน (ทุน)(ลานบาท)กําหนดคางานตั้งแต 
0.50 – เกินกวา 500  

ชองที่ 2 คาอํานวยการ กาํหนดใหใชตามหลักเกณฑใหม 
เชนเดียวกับงานกอสรางทาง สะพานและทอเหล่ียม 

ชองที่ 3 คาดอกเบี้ย กําหนดใหใชตามหลักเกณฑใหม 
เชนเดียวกับงานกอสรางทาง สะพานและทอเหล่ียม 

ชองที่ 4 คากําไร กําหนดใหคิดเฉพาะกําไรเชิงธุรกจิ 
อัตราเดียวกับงานกอสรางทาง สะพานและทอเหล่ียม 

ชองที่ 5 รวมคาใชจาย (ผลรวมของชองที่ 2-4) 
ชองที่ 6 ปรับปรงุ รวมในรูป Factor F 
 
ชองที่ 7 ภาษี ใชอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 
ชองที่ 8 Factor F 
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งานทาง สะพานและทอเหลี่ยม 
 

Factor F ปจจุบัน Factor F ที่ปรับปรุงใหม 
รูปแบบตาราง 

 
ตารางแบงออกเปน 10 ชอง 

ชองที่ 1 คางาน (ทุน)(ลานบาท) กําหนดคางานตั้งแต   
ไมเกนิ 5 – เกินกวา 500 

ชองที่ 2 เวลาทํางาน (เดือน) กําหนดเวลาตั้งแต            
9 – 24 0000.เดือน 

ชองที่ 3 คาอํานวยการ (%) คิดตามหลักเกณฑที่กําหนด 
ชองที่ 4 คาความผันผวน (%) กําหนดอัตรารอยละ 0.50 
 
ชองที่ 5 ดอกเบี้ย (%) คิดตามหลักเกณฑที่กําหนดเชน 

เดียวกับงานกอสรางอาคาร 
ชองที่ 6 กําไร (%) กําหนดใหคิดจากกําไรปกติและกําไร

เชิงธุรกิจ 
ชองที่ 7 รวมในรปู Factor F 
ชองที่ 8 ภาษี ใชอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 
ชองที่ 9 Factor F ปกติ 
ชองที่ 10 Factor F ฝนชุก 
 

จัดทําเปน 2 ตารางแยกเปนตารางสําหรับเงินงบประมาณและ
ตารางสําหรับเงินกู 

รูปแบบตาราง ไดตัดชองระยะเวลา ชองคาความผันผวน 
และชอง Factor F ฝนชุกออก และปรับปรุงใหมเปน ดังนี้ 
ตารางแบงออกเปน 8 ชอง 

ชองที่ 1 คงเดิม 
 
ชองที่ 2 คาอํานวยการ กําหนดใหใชตามหลักเกณฑใหม 

เชนเดียวกับงานกอสรางอาคาร 
ชองที่ 3 คาดอกเบี้ย กําหนดใหใชตามหลักเกณฑใหม 
เชนเดียวกับงานกอสรางอาคาร 
ชองที่ 4 คากําไร กําหนดใหคิดเฉพาะกําไรเชิงธุรกจิ 
อัตราเดียวกับงานกอสรางอาคาร 
ชองที่ 5 รวมคาใชจาย (ผลรวมของชองที่ 2 – 4) 
ชองที่ 6 ปรับปรงุเปน รวมในรูป Factor F 
 
ชองที่ 7 ภาษี ใชอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม 
ชองที่ 8 Factor F 
 
 
 

จัดทําเปนตารางเดียว โดยจัดทําคาํอธิบายสําหรับกรณีที ่
 

 ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเขาใจมากขึ้น ไดจัดทําคําอธิบายวิธีใชตาราง Factor F ของแตละงาน และ
วิธีการหาคา Factor F กรณีคางานที่จะจัดจางอยูระหวางคางานที่กําหนดในตารางดวย 
 
 สวนที่ 2 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง 
 เนื่องจากการคํานวณราคากลางงานกอสราง จะมีสวนสัมพันธกับขั้นตอนอื่นๆ หลายขั้นตอน 
ดังนั้น เพื่อใหการคํานวณราคากลางงานกอสรางมีความเหมาะสมถูกตอง ใกลเคียงกับขอเท็จจริงมากที่สุด จึง
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑนี้ใชบังคับกับหนวยงานภาครัฐ 
 2. หลักเกณฑนี้ใหใชกับการจางกอสรางที่มีมูลคางานเกินกวา 100,000 บาท ขึ้นไป 
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ใชในหลักเกณฑนี้ ใหถืออัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและสวนลดประเภท 
MLR ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนเกณฑ โดยใชตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยเปนเศษ ถาเศษ
ถึง 0.50 ใหปดขึ้น ถาไมถึง 0.50 ใหปดลง 
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 4. อัตราภาษีในหลักเกณฑนี้ ใหเปนไปตามอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม ณ วันออกประกาศ 
 5. การแบงงวดงาน การจายเงิน และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานจะตองกําหนดให
ถูกตองชัดเจน ตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแตละงวดจะตองสอดคลองกับจํานวนเงินในแตละงวด โดย
คํานึงถึงความเปนธรรมของทั้งผูรับจางและผูวาจาง 
 6. การออกแบบ ผูออกแบบจะตองออกแบบใหถูกตองเหมาะสมกับการใชงานใหเปนไปตาม
หลักวิชาการ โดยจะตองมีการถอดแบบ และจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill lf Quantities : BOQ) และ
ประมาณราคาในเบื้องตนไวดวย รวมทั้งจะตองรับรองแบบและรายการปริมาณงานที่ไดถอดแบบนั้นไวดวย    
ทุกครั้ง 
 7. ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคากลางเปนผูรับผิดชอบในการคํานวณราคากลางภายใต
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  ในงานจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม แตงต้ังคณะกรรมการการกําหนดราคากลางโดยมีองคประกอบและ
อํานาจหนาที่ ดังนี้ 
  7.1 องคประกอบ 
   ประกอบดวย ประธาน ซึ่งเปนขาราชการตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป 1 คน และมีกรรมการ
อยางนอย 2 คน กรรมการควรแตงต้ังจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป และควรมีผูมีความรู
เกี่ยวกับการประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย 
   กรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแตงต้ังบุคคลภายนอกซึ่งไมมีสวน    
ไดเสียกับการกอสรางนั้น รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
   สําหรับองคประชุมของกรรมการกําหนดราคากลางใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ พัสดุ ขอ 36 
  7.2 อํานาจหนาที่ 
   ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางมีอํานาจหนาที่คํานวณราคากลางงานกอสรางครั้งนั้น
ใหถูกตองตามหลักเกณฑนี้ แลวนําเสนอหัวหนาสวนราชการกอนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา 
   ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคํานวณไว แตกตางกับราคาของผูเสนอราคารายอื่น
ที่สวนราชการเห็นสมควรจางตั้งแตรอยละ 15 ขึ้นไป ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางจัดทําคําชี้แจงสงให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยเร็ว 
   การชี้แจงของคณะกรรมการกําหนดราคากลางดังกลาว ไมผูกพันตอผูมีอํานาจในการที่
จะพิจารณารับหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
   สําหรับหนวยงานของรัฐที่ไมอยูในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหถือตามระเบียบขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้นๆ วาดวย
การแตงต้ังคณะกรรมการ 
 8. ใหหนวยงานที่จะมีการกอสรางประกาศราคากลางที่คณะกรรมการกําหนดราคากลางได
คํานวณไวในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจางกอสรางทุกครั้งดวย 
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  สําหรับรายละเอียดของการคํานวณราคากลาง (BOQ) ใหหนวยงานที่จะมีการกอสรางตอง
จัดเตรียมไว หากมีผูสนใจขอตรวจดูหรือขอถายสําเนาเอกสารดังกลาว จะตองดําเนินการตามคําขอนั้นทันที 
และใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดวย 
 9. กรณีมีผูเสนอราคาไมเกินราคากลาง และเปนราคาซึ่งไดมีการประเมิน (Evaluate) แลว หาม
ตอรองราคาอีก เวนแตการตอรองราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 43 และ ขอ 50 (2) หรือระเบียบของับคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานนั้น 
 10. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ดําเนินการ เพื่อใหหลักเกณฑนี้มีความ
สมบูรณและบรรลุผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ดังนี้ 
  10.1 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ใชในการคํานวณราคากลาง ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 
   (1) ประกาศทุกตนปงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกป) 
   (2) ประกาศระหวางปงบประมาณ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูมีการเปลี่ยนแปลงถึงรอยละ 
1 โดยถือตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประกาศเปนเกณฑ 
    ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ใชในการคํานวณราคากลาง      
งานกอสรางดังกลาว หากสวนราชการและหนวยงานยังไมไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ใหถือ
วาอัตราดอกเบี้ยเงินกูเดิมไปพลางกอน เมื่อไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว และสามารถ
ดําเนินการคํานวณราคากลางใหมไดทัน ใหคํานวณราคากลางใหมและใหถือราคากลางที่คํานวณใหมนั้น เปน
ราคากลางในการจัดจางครั้งนั้นดวย 
    หากไมสามารถคํานวณราคากลางใหมไดทันวันเปดซองสอบราคาหรือวันพิจารณา
ผลการประกวดราคา ใหมีการคํานวณราคากลางใหม เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับราคาของผูเสนอราคา
ในการจางครั้งนั้นดวย 
  10.2 ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
  10.3 จัดทําคูมือและการจัดการฝกอบรมการคํานวณราคากลางงานกอสรางใหกับสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถคํานวณ
ราคากลางตามหลักเกณฑนี้ไดอยางถูกตอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




