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ความหมาย

 ราคากลางงานก่อสรา้งของทางราชการ   หมายถึง   ราคาค่าก่อสรา้งในงาน

ก่อสรา้งของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ         ซ่ึงไดจ้ากการประเมิน

หรือคํานวณตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะรฐัมนตรีกาํหนด  

 ราคากลางงานก่อสรา้งของทางราชการ ไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสรา้ง

 เป็นราคาท่ีทางราชการยอมรบั   ไม่สงูจนผูป้ระกอบการไดก้าํไรมากเกินกว่าท่ี

ควรไดร้บั     และเป็นราคาท่ีไม่ตํา่จนผูป้ระกอบการไม่สามารถท่ีจะ

ดําเนินการก่อสรา้งได้



 เพ่ือใหท้ราบราคาค่าก่อสรา้งของงานก่อสรา้งท่ีใกลเ้คียงกบัราคาค่าก่อสรา้งจริงมากท่ีสุดในขณะนัน้  

เพ่ือใชอ้า้งอิงหรือพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  ในการจา้งก่อสรา้งของทางราชการ

 ใชเ้ป็นราคาเร่ิมตน้ในการประมูลดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาต่อรองราคา    การกําหนดค่างวดงาน    การปรบัปรุงเปล่ียนแปลง

รายการ    และการตรวจติดตามผลการดําเนินงานก่อสรา้งของคณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

 เกินกว่าคร่ึงหน่ึงของวงเงินงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัในแต่ละปี เป็นงบประมาณในการ

จา้งก่อสรา้ง      หากมีการกําหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการ   และควบคุมใหมี้การกําหนดราคากลางงาน

ก่อสรา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้  จะมีผลทําใหล้ดการรัว่ไหลและประหยดังบประมาณแผ่นดินได้

มากกว่าท่ีเป็นอยู่

 เป็นขอ้มูลในการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการก่อสรา้งของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ   

รวมทัง้เป็นขอ้มลูประกอบสําหรบัการพิจารณาจดัสรรงบประมาณสําหรบังานก่อสรา้งในแต่ละงาน/

โครงการ

ความสําคญัของราคากลางงานก่อสรา้ง



ภาพรวมกระบวนการจดัจา้งในงานก่อสรา้งของทางราชการ
(กรณีประกวดราคาหรือสอบราคา ตามระเบียบฯ ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535)

ประกาศราคากลางไวใ้นประกาศประกวด

ราคาหรือสอบราคา

ใชข้อ้มูลรายละเอียดจากการคํานวณ

      ราคากลางประกอบการพิจารณา

(1)  เหตุผลและความจําเป็น 
(2)  รายละเอียดการก่อสรา้ง
(3)  ราคากลาง
(4)  วงเงินงบประมาณในการก่อสรา้ง
(5)  ระยะเวลาท่ีการก่อสรา้งแลว้เสร็จ
(6)  วิธีท่ีจะจา้งก่อสรา้งพรอ้มเหตุผล
(7)  ขอ้เสนออ่ืน  เช่น  การแต่งตัง้คณะกรรมการ

 รายละเอียดการประกาศประกวดราคา   หรือ  
 สอบราคา

                    เป็นตน้

ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ
ปรบัปรงุรายการ/แบบ

ขออนุมติัจดัจา้งก่อสรา้ง 
(ตามระเบียบฯ  ขอ้ 27,29)

ประกาศประกวดราคาหรือสอบราคา

ต่อรองราคาและทําสญัญาจา้งก่อสรา้ง

จดัทํา/ออกแบบโครงการ 
และขออนุมติัโครงการ/งบประมาณ

ดําเนินการประกวดราคาหรือสอบราคา

คํานวณราคากลาง



ภาพรวมกระบวนการจดัจา้งในงานก่อสรา้งของทางราชการ
(กรณีประมูลดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)์

ใชข้อ้มูลรายละเอียดจากการคํานวณ

      ราคากลางประกอบการพิจารณา

ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ
ปรบัปรงุแบบ/รายการ

ขออนุมติัดําเนินการจดัจา้งก่อสรา้ง
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จดัทําร่าง TOR  TOR  รวมทัง้เอกสารประกวดราคา

ต่อรองราคาและทําสญัญาจา้งก่อสรา้ง

จดัทํา/ออกแบบโครงการ 
และขออนุมติัโครงการ/งบประมาณ

ดําเนินการประมูลดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางไวใ้นร่าง  TOR  และ 

TOR

ใชร้าคากลางเป็นราคาเร่ิมตน้การประมูล

คํานวณราคากลาง



ความเป็นมาของการปรบัปรงุ
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ความเป็นมาของการปรบัปรุง
หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

 คณะกรรมการควบคุมราคากลางในการประชุมครัง้ท่ี 1/2546    เม่ือวนัท่ี   30  มิถุนายน  
2546    ไดพิ้จารณาเห็นว่า     หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งตามมติ
คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี  9  ตุลาคม  2544  นัน้    มีรายละเอียดและองคป์ระกอบของหลกัเกณฑ์
ในบางเร่ือง   ยงัขาดความสมบูรณ ์และไม่สอดคลอ้งตามขอ้มูลขอ้เท็จจริงปัจจุบนั จึงควรใหมี้การ
ปรบัปรุงใหมี้ความสมบูรณถ์ูกตอ้ง  สอดคลอ้งกบัสภาวการณปั์จจุบนั  และสรา้งความเป็นธรรม
ใหแ้ก่ทุกฝ่าย

 คณะกรรมการควบคุมราคากลางไดมี้คําสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง      ประกอบดว้ย     ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในส่วนของ
ภาครฐั เอกชน และผูท้รงคุณวฒิุ  รวม  13  ท่าน   โดยมอบหมายใหร้องอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผงัเมืองในขณะนัน้ (นายคุโณดม  ธรรมาภรณพิ์ลาศ)  เป็นประธานอนุกรรมการ       
ผูอ้าํนวยการสํานกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดภุาครฐั  กรมบญัชีกลาง   เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ   และใหค้ณะอนุกรรมการฯ   มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาทบทวนในรายละเอียดและ
เสนอแนะแนวทางและวิธีการในการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง   ทัง้ใน
ส่วนของการคํานวณ
ค่างานตน้ทุน   Factor F  และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง  ใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ถกตอ้งตามหลกัทางวิชาการ  สอดคลอ้งตามขอ้มลขอ้เท็จจริงปัจจบนั  และ



ความเป็นมาของการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง (ต่อ)

 มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี   8  กรกฎาคม   2546      เห็นชอบตามท่ีนายกรฐัมนตรีเสนอ   โดย
ใหพิ้จารณาแนวทางในการคํานวณราคากลางท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและ
ราคาตลาด     ในการจดัซ้ือจดัจา้งสมควรกาํหนดแนวทางใหนํ้าราคากลางของทางราชการมา
พิจารณาเปรียบเทียบกบัราคาตลาดท่ีแทจ้ริง  หากราคาใดตํา่กว่า ใหใ้ชร้าคานัน้เป็นหลกั   ทัง้น้ี  
ไดม้อบใหร้องนายกรฐัมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)  รบัประเด็นดงักล่าวไปพิจารณา   และหาก
จะตอ้งแกไ้ขกฎระเบียบของทางราชการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งประการใด ใหด้ําเนินการแลว้นําเสนอ
คณะรฐัมนตรี

 มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี   28  ตุลาคม   2546      รบัทราบตามท่ีนายกรฐัมนตรีเสนอว่า 

“การกาํหนดราคากลางของส่วนราชการโดยเฉพาะราคาค่าก่อสรา้ง    มกักาํหนดสูงกว่าความ
เป็นจริง     เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหป้ระเทศตอ้งสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปเป็นจํานวนมหาศาล  
จึงมอบใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรบัไปพิจารณาทบทวน           และปรบัปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงต่อไป”

 ในเดือนกรกฎาคม  2547 ประธานกรรมการควบคุมราคากลางมีคําสัง่เห็นชอบใหเ้ปล่ียนแปลง
แนวทางการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง   จากเดิมท่ีใหป้รบัปรุงเฉพาะ
ในส่วนของค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง (Factor F)      เป็น      ใหป้รบัปรุงใน
รายละเอียดในทุกส่วนทัง้ระบบ   โดยมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งรบัไปดําเนินการ        ทัง้น้ี  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติ
คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี  8  กรกฎาคม   2546   และวนัท่ี  28  ตุลาคม  2546 



 ในเดือนตุลาคม  2547    คณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคา
กลางงานก่อสรา้งไดมี้คําสัง่แต่งตัง้คณะทํางานปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงาน
ก่อสรา้ง    โดยมอบหมายให ้  รศ. ดร. ธนิต  ธงทอง    เป็นประธานคณะทํางาน     ให ้
คณะทํางานฯ  มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาทบทวนในรายละเอียดและดําเนินการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งในทุกส่วนทัง้ระบบ         และคณะทํางานฯ ไดเ้ร่ิม
ดําเนินการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง  ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน  
2547   เป็นตน้มา

 ต่อมา คณะรฐัมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี  20  ธนัวาคม  2548     เห็นชอบใหพิ้จารณาปรบัปรุง
การกาํหนดราคากลางรวมทัง้ค่า K   ใหเ้หมาะสม  สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั  
และตลอดจนสอดคลอ้งกบัแนวทางการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ์        โดยให้
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั ในฐานะประธานกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงาน
ก่อสรา้ง รบัไปประชุมพิจารณาในคณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง

คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้งไดพิ้จารณาเห็นว่า       การปรบัปรุง
หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง และการปรบัปรุงค่า K   ซ่ึงอยู่ระหว่างการดําเนิน 
การ       เป็นการดําเนินการท่ีสอดคลอ้งตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี    20   ธนัวาคม    
2548 อยู่แลว้    ก็ใหด้ําเนินการต่อไป

ความเป็นมาของการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง (ต่อ)



 คณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้งในการประชุมครัง้ท่ี  1/2549  เม่ือวนัท่ี 15  
กมุภาพนัธ ์ 2549  ไดมี้มติใหแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยปฏิบติังานคณะกรรมการฯ  เป็น
การถาวร  จาํนวน  2  คณะ  ดงัน้ี

 คณะอนุกรรมการกาํกบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง      โดยมอบหมายให ้
อธิบดีกรมบญัชีกลาง   เป็นประธานอนุกรรมการ

 คณะอนุกรรมการกาํกบันโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสรา้ง    โดยมอบหมายให ้ท่ี
ปรึกษาสํานกังบประมาณ  เป็นประธานอนุกรรมการ

พรอ้มทัง้ มีมติเห็นชอบให ้

1. ยกเลิกคําสัง่คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ท่ี 1/2546 ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2546  เร่ือง  
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

2. โอนบรรดาภารกิจ    และอํานาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑก์าร
คํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง  เป็น ภารกิจและอาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการกํากบัหลกัเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

3. โอนองคป์ระกอบ  ภารกิจ   และอํานาจหนา้ท่ีของคณะทํางานปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณ
ราคากลางงานก่อสรา้ง     ตามคําสัง่คณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคา
กลางงานก่อสรา้ง  ท่ี 1/2547   ลงวนัท่ี  5  ตุลาคม  2547   เร่ือง  แต่งตัง้คณะทํางานปรบัปรุง

หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง เป็น ภารกิจและคณะทํางานในคณะอนุกรรมการกํากบั

หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

ความเป็นมาของการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง (ต่อ)



โครงสรา้งคณะกรรมการ
ในการปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

คณะกรรมการกํากบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง
(รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  ประธานกรรมการ)

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ยุบรวม)
(ปลดักระทรวงการคลงั   ประธานกรรมการ)

คณะอนุกรรมการกํากบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง
(อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ประธานอนุกรรมการ)

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง (ยบุ)
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง (นายคุโณดม ธรรมาภรณพ์ิลาศ)  ประธานอนุกรรมการ

คณะทํางานปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง
(รศ.ดร. ธนิต ธงทอง  ประธานคณะทํางาน)

คณะทํางานย่อยปรบัปรุงหลกัเกณฑก์าร
คาํนวณราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร

(กรมโยธาธิการและผงัเมือง)

คณะทํางานปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคาํนวณ
ราคากลางงานก่อสรา้งและบํารุงทาง

(กรมทางหลวง)

คณะทํางานพิจารณาจดัทําหลกัเกณฑก์าร
คาํนวณราคากลางงานก่อสรา้งชลประทานฯ

(กรมชลประทาน)



 คณะกรรมการกํากบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้งในการประชุมครัง้ท่ี  2/2549   

เม่ือวนัท่ี  22  ธนัวาคม  2549   ไดพิ้จารณาร่างหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคา

กลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรุงใหม่ ซ่ึงคณะอนุกรรมการกํากบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณ

ราคากลางงานก่อสรา้ง           คณะทํางานปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคา

กลางงานก่อสรา้ง   และคณะทํางานย่อยฯ ทัง้  3  คณะ    ไดดํ้าเนินการปรบัปรุง

และจดัทําข้ึนใหม่ทัง้ระบบ แลว้  มีมติเห็นชอบร่างหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคา

กลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรุงใหม่               และใหนํ้าเสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณา

ใหมี้ผลบงัคบัใชแ้ทนหลกัเกณฑฯ์  เดิม ต่อไป

ความเป็นมาของการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง (ต่อ)



มติคณะรฐัมนตรี
เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2550

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกํากบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง
สํานกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุภาครฐั

กรมบญัชีกลาง   กระทรวงการคลงั
 www.gprocurement.go.th



มติคณะรฐัมนตรี 6 กมุภาพนัธ ์2550

คณะรฐัมนตรีไดป้ระชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี  6  กุมภาพนัธ ์ 2550      ลงมติเห็นชอบหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงาน

ก่อสรา้ง   ตามท่ีกระทรวงการคลงั (คณะกรรมการกํากบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง)  เสนอทัง้  3  ขอ้   ดงัน้ี

1.  ใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรงุใหม่  โดยใหส่้วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และ

หน่วยงานอ่ืนของรฐัถือปฏิบติัหลงัจากวนัท่ีคณะรฐัมนตรีไดมี้มติอนุมติั  30  วนัทําการ

2.  ณ  วนัท่ีหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรงุใหม่น้ี มีผลบงัคบัใช้

2.1  โครงการ/งานก่อสรา้งใดท่ีไดค้ํานวณราคากลาง     ตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงาน

ก่อสรา้งตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2544  (เร่ือง หลกัเกณฑก์ารกําหนดราคากลางงานก่อสรา้ง)  และอยู่

ระหว่างการดําเนินการจดัจา้งก่อสรา้ง  ก็ใหด้ําเนินการต่อไป

2.2  โครงการ/งานก่อสรา้งใดท่ีไดค้ํานวณราคากลาง    ตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงาน

ก่อสรา้งตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2544  ไวเ้กิน  6  เดือน   และยงัไม่เร่ิมดําเนินการจดัจา้งก่อสรา้ง  ให้

คํานวณราคากลางใหม่โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรงุใหม่น้ี

2.3  โครงการ/งานก่อสรา้งใดท่ีไดค้ํานวณราคากลาง    ตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงาน

ก่อสรา้งตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี  9  ตุลาคม  2544  ไวไ้ม่เกิน  6  เดือน  และยงัไม่เร่ิมดําเนินการจดัจา้งก่อสรา้ง   

ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐัเจา้ของโครงการ/งานก่อสรา้งนัน้   ท่ีจะ

พิจารณาใหค้ํานวณราคากลางใหม่โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรงุใหม่น้ีหรือไม่

          3.  ใหสํ้านกังบประมาณและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชห้ลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งน้ีประกอบ 

การพิจารณาจดัสรรหรือตัง้งบประมาณสําหรบัโครงการ/งานก่อสรา้งของทางราชการ



ประเด็นเง่ือนไขตามมติคณะรฐัมนตรี 6 กมุภาพนัธ ์2550

 วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 21   มีนาคม  2550

 อยู่ระหว่างการดําเนินการจดัจา้งก่อสรา้ง หมายถึงไดมี้การประกาศประกวดราคา  สอบราคา หรือประกาศ
ร่าง TOR (กรณีการประมูลดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)์  แลว้

 ระยะเวลา  6  เดือน  ใหน้บัตัง้แต่วนัท่ี   20   มีนาคม   2550    ยอ้ยหลงัไป  6  
เดือน

(180 วนั)     เป็น วนัท่ี   22  กนัยายน  2549

 หลกัเกณฑฯ์ เดิม หมายถึงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งตามมติ
คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี  9  ตุลาคม  2544

 สรุปประเด็นเง่ือนไขตามมติคณะรฐัมนตรี  6 กุมภาพนัธ ์ 2550
1. หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรงุใหม่ มีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัท่ี   21  มีนาคม   

2550 เป็นตน้ไป

2. ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2550    โครงการ/งานก่อสรา้งใด    คํานวณราคากลางตามหลกัเกณฑฯ์  เดิม    และ
ไดป้ระกาศประกวดราคา  สอบราคา หรือประกาศร่าง TOR   แลว้   ใหด้ําเนินการต่อไป

3. ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2550    โครงการ/งานก่อสรา้งใด    คํานวณราคากลางตามหลกัเกณฑฯ์ เดิม     ไว ้
ก่อนวนัท่ี 22 กนัยายน 2549  และยงัไม่ประกาศประกวดราคา  สอบราคา  หรือประกาศร่าง TOR ให้
คํานวณราคากลางใหม่  โดยใชห้ลกัเกณฑฯ์  ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี  6  กุมภาพนัธ ์ 2550

4. ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2550  โครงการ/งานก่อสรา้งใด    คํานวณราคากลางตามหลกัเกณฑฯ์ เดิม  ใน
ระหว่างวนัท่ี 22 กนัยายน 2549 – 20 มีนาคม 2550  และยงัไม่ประกาศประกวดราคา  สอบราคา หรือ
ประกาศร่าง TOR ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐั 
เจา้ของโครงการ/งานก่อสรา้ง    ท่ีจะพิจารณาใหค้ํานวณราคากลางใหม่โดยใชห้ลกัเกณฑฯ์  ตามมติ
คณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี  6 กุมภาพนัธ ์2550 หรือไม่



หลกัเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

(ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์2550)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกํากบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง
สํานกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุภาครฐั

กรมบญัชีกลาง   กระทรวงการคลงั
 www.gprocurement.go.th



1. มติคณะรฐัมนตรี   แนวทาง   วิธีปฏิบติั   และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสรา้ง

2. หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร
3. หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
4. หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน

• เอกสารประกอบทัง้  4  เล่มดงักล่าว     ยงัไดจ้ดัทําไวใ้นรปูของ CD-ROM  
จํานวน  1  แผ่น   ดว้ย            

 หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง (ปรบัปรุงใหม่)   มีเอกสารประกอบ 

หลกัเกณฑฯ์ 4 เล่ม  ดงัน้ี 

เอกสารประกอบหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง
(ปรบัปรงุใหม่)



ความหมายและขอบเขตของงานก่อสรา้งตามหลกัเกณฑ์

 หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรุงใหม่ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือ

วนัท่ี  6  กมุภาพนัธ ์ 2550   ไดจ้าํแนกงานก่อสรา้งของทางราชการ   เป็น  3  

ประเภท  ไดแ้ก่  งานก่อสรา้งอาคาร    งานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม   และ

งานก่อสรา้งชลประทาน         และเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการนําหลกัเกณฑไ์ปปรบั

ใชใ้หถู้กตอ้งและตรงตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางของงานก่อสรา้งแต่ละ

ประเภท          จึงไดก้าํหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสรา้งดงักล่าว    ไว ้

เพ่ือเป็นกรอบสําหรบัการพิจารณา ดว้ย

 รายละเอียดของความหมายและขอบเขตของงานก่อสรา้ง       มีรายละเอียดอยู่ในส่วน

ของแนวทางและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง



หลกัเกณฑก์ารคํานวณค่างานตน้ทุน
(Direct Cost)

ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงาน
ก่อสรา้ง  (Indirect Cost)

- ค่าอํานวยการ  ดอกเบ้ีย  กําไร  และภาษี
   ซ่ึงไดจ้ดัทําไวใ้นรปูของตารางสําเร็จรปู
   เรียกว่า ตาราง Factor F

แนวทาง
และวิธีปฏิบติัฯ

การสรปุค่าก่อสรา้ง
เป็นราคากลาง

- หลกัเกณฑก์ารถอดแบบคํานวณ
    ราคากลาง

- รายละเอียดประกอบการคํานวณ
    ราคากลางงานก่อสรา้ง

- วิธีการสรุปรวมค่าก่อสรา้ง
   ทัง้หมดเป็นราคากลาง
       
     

- เป็นขอ้บงัคบั แนวทาง 
   และวิธีปฏิบติัเพ่ือใหมี้
   การนําหลกัเกณฑก์าร
   คํานวณราคากลางงาน
   ก่อสรา้งไปใชป้ฏิบติัอย่าง
   ถกูตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ    

หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง
งานก่อสรา้งอาคาร   งานก่อสรา้งทางฯ   งานก่อสรา้งชลประทาน

หลกัเกณฑก์ารคํานวณ



หลกัเกณฑ์
การคํานวณค่างานตน้ทุน



หลกัเกณฑก์ารคํานวณค่างานตน้ทุน
(Direct Cost)

 การคํานวณค่างานตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายทางตรง (Direct Cost)   กาํหนดใหใ้ชวิ้ธีการถอดแบบฯ เพ่ือ
สํารวจและกาํหนดรายการรวมทัง้ปริมาณงาน วสัดุ  และแรงงาน   ท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสรา้งทัง้หมด    
แลว้นํามาคํานวณกบัรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง   ซ่ึงไดแ้ก่   ราคาวสัดุ 
ค่าขนส่งวสัดุ ค่าแรงงานฯ ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคา และ/หรืออตัราราคางานต่อหน่วย  โดย
ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง (ค่าอาํนวยการ ดอกเบ้ีย กาํไร และภาษี)

 ในการคํานวณค่างานตน้ทุน  แยกพิจารณาไดเ้ป็น 2 ส่วน  ดงัน้ี

1. หลกัเกณฑก์ารถอดแบบคํานวณราคากลาง  ประกอบดว้ย

 การถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร

 การถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

 การถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน

2. รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง



หลกัเกณฑก์ารคํานวณค่างานตน้ทุน

งานก่อสรา้งอาคาร งานก่อสรา้งทางฯ งานก่อสรา้งชลประทาน

รายละเอียด
ประกอบการคํานวณฯ

• บญัชีแสดงปริมาณเน้ืองาน 

ค่าวสัดุ  และค่าแรงงาน

• หลกัเกณฑก์ารคํานวณหา

ปริมาณงานและวสัดุ

• มาตรฐานการวดั หลกัเกณฑ์

การเผ่ือ  การหาปริมาณวสัดุ

มวลรวม และขอ้มลูประกอบ 

การถอดแบบอ่ืนๆ

• แบบสรุปค่าก่อสรา้งเบ้ืองตน้

• บญัชีแสดงรายการกอ่สรา้งในงาน

ก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

• หลกัเกณฑก์ารประเมินราคาตน้ทุน

ของงานก่อสรา้งรายการต่างๆ

• หลกัเกณฑก์ารถอดแบบและคํานวณ

ปริมาณวสัดุ

• ขอ้มลูปริมาณวสัดุสําหรบังานกอ่สรา้ง

สะพานและท่อเหล่ียม

• บญัชีแสดงรายละเอียดลกัษณะและ

ขอบเขตงานของงานกอ่สรา้ง

ชลประทาน

• หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคางาน

ตน้ทุนต่อหน่วย

• หลกัเกณฑก์ารถอดแบบคํานวณ

ปริมาณงาน

1. ราคาวสัดุก่อสรา้ง

2. ค่าขนส่งวสัดกุ่อสรา้ง

3. ค่าแรงงานฯ

4. ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคา

เคร่ืองจกัร

5. อตัราราคางานต่อหน่วยสําหรบั

งานก่อสรา้งชลประทาน

   - อตัราราคางานดิน

   - อตัราราคางานปรบัปรุงฐาน

       รากและระเบิดหิน  

   - อตัราราคางานต่อหน่วย

       อ่ืนๆ

หลกัเกณฑก์ารถอดแบบคํานวณราคากลาง



ค่าใชจ่้าย
ในการดําเนินงานก่อสรา้ง

(Factor F)



ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง
(Indirect Cost)

 ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง (Indirect Cost)   จาํแนกเป็น  4  หมวด  
ไดแ้ก่   ค่าอาํนวยการ   ค่าดอกเบ้ีย   กาํไร   และ ภาษี    

 เพ่ือความสะดวกและคล่องตวัต่อการนําไปใชใ้นทางปฏิบติั  ไดก้าํหนดค่าใชจ่้ายทัง้  
4  หมวดดงักล่าว  ไวใ้นรูปของตารางสําเร็จรปู   เรียกว่า  ตาราง Factor F   รวม   
3   ตาราง   ดงัน้ี

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งอาคาร สําหรบังานก่อสรา้งอาคาร

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งทาง สําหรบังานก่อสรา้งทาง  สะพาน  และ
ท่อเหล่ียม   และงานก่อสรา้งชลประทาน

 ตาราง Factor F งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม   สําหรบังานก่อสรา้งทาง  
สะพาน และท่อเหล่ียม   และงานก่อสรา้งชลประทาน



Factor F

Factor F    หมายถึง    สดัส่วนของค่างานตน้ทุนและค่าใชจ่้ายใน

การ

                      ดําเนินงานก่อสรา้ง      อนัประกอบดว้ย     ค่า

อํานวยการ

                      ค่าดอกเบ้ีย  กําไร และ  ภาษี   ซ่ึงไดกํ้าหนดไวเ้ป็น

ต่อหน่ึง

                      หน่วยของค่างานตน้ทุน   ณ  ระดบัค่างานตน้ทุน

ต่างๆ 

Factor F = (ค่างานตน้ทุน = 1) + (ค่าอาํนวยการ+ดอกเบ้ีย+กําไร+ภาษี)/100

  =  1.xxxx

      เช่น =    1.2744  หมายถึง      ค่างานตน้ทุน  =   1   หน่วย        จะ

ประกอบดว้ย

          ค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง  =  .2744  หน่วย   เป็นตน้



 โครงสรา้งของ Factor F 

กาํไรดอกเบ้ียค่าอํานวยการ ภาษี

- หมวดค่าใชจ่้ายในขัน้ตอนการประกวดราคาและทําสญัญา
- หมวดค่าใชจ่้ายสํานกังานสนาม ท่ีพกัเจา้หนา้ท่ี และยานพาหนะ
- หมวดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุลากรและสํานกังานใหญ่
- หมวดค่าใชจ่้ายในการบริหารความเส่ียง

งานก่อสรา้งอาคาร   งานก่อสรา้งทาง   งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม

- หมวดค่าใชจ่้ายในขัน้ตอนการประกวดราคาและทําสญัญา
- หมวดค่าใชจ่้ายสํานกังาน ท่ีพกัคนงาน และโรงงาน
- หมวดค่าใชจ่้ายบริหารโครงการและบุคลากรในการดําเนินงานกอสราง
- หมวดค่าใชจ่้ายในการบริหารความเส่ียง

Factor F  งานก่อสรา้งอาคาร

Factor F งานก่อสรา้งทาง  และ Factor F งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม

-อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้MLR
รอ้ยละ 8 ต่อปี

- กาํไรเชิงธรุกิจ ในอตัรา 
   3.5 - 5.5    ของค่างาน
  ตน้ทุน

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)
  รอ้ยละ 7



หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F          

1. กรณีค่างานตน้ทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกําหนด   ใหเ้ทียบอตัราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F  

หรือใชส้ตูรดงัต่อไปน้ี

                    ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน  A      =   D-{(D-E)×(A-B)/(C-B)}

เม่ือ ตอ้งการหาค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน =   A   บาท

ค่างานตน้ทุนในช่วงนัน้ท่ีตํา่กว่า A =   B   บาท

ค่างานตน้ทุนในช่วงนัน้ท่ีสงูกว่า A =   C   บาท

ค่า  Factor F ของค่างานตน้ทุน B =   D

ค่า  Factor F ของค่างานตน้ทุน C =   E

2. กรณีของงานก่อสรา้งอาคารและโครงการ/งานก่อสรา้งนัน้ เป็นสญัญาเดียว       ใหร้วมค่างาน

ตน้ทุนของงานก่อสรา้งอาคารและส่ิงปลกูสรา้งรวมทัง้ส่วนประกอบอ่ืนๆ   ก่อนหาค่า Factor F      

ส่วนงานครุภณัฑส์ัง่ซ้ือหรือจดัซ้ือใหแ้ยกค่างานไปคํานวณภาษีต่างหาก

3. งานสะพานและ/หรือท่อเหล่ียม ทางแยกต่างระดบัท่ีอยู่ในงานก่อสรา้งทาง ใหแ้ยกค่างานตน้ทุน

และใชต้าราง Factor F  งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม

การใชต้าราง Factor F   ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารใชต้าราง  Factor F   ดงัน้ี



หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F (ต่อ)

4. กรณีพ้ืนท่ีก่อสรา้งในงานก่อสรา้งทางอยู่ในพ้ืนท่ีฝนตกชุกตามจงัหวดัท่ีกําหนด        ใหใ้ชค่้า Factor F  

จากตาราง Factor F  งานก่อสรา้งทาง   ในช่อง “Factor F  ฝนชุก 1”   หรือ  ช่อง “Factor F  ฝนชุก 

2”   ดงัน้ี

4.1  ใชค่้า Factor F  ช่อง “Factor F  ฝนชุก 1”   สําหรบังานก่อสรา้งในจงัหวดัจนัทบุรี  ชุมพร  

เชียงราย ตรงั นครพนม นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี ปัตตานี พทัลุง สงขลา สตลู สุราษฎรธ์านี  และ/

หรือ หนองคาย

4.2  ใชค่้า Factor F  ช่อง “Factor F  ฝนชุก 2”  สําหรบังานก่อสรา้งในจงัหวดัตราด  นราธิวาส  

พงังา  ภูเก็ต  ยะลา  และ/หรือ ระนอง

5. ตาราง Factor F  งานก่อสรา้งอาคาร   และตาราง Factor F  งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม     ไม่

มีการคิด Factor F  กรณีฝนตกชุก

6. ตาราง Factor F  น้ี  ใชไ้ดก้บัค่าน้ํามนัเช้ือเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปล่ียนตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

อตัราการจ่ายเงินล่วงหนา้  อตัราการหกัเงินประกนัผลงาน และอตัราภาษีมลูค่าเพ่ิม

7. อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียขัน้ตํา่ในการกูสํ้าหรบัลูกคา้ชัน้ดี (MLR)          ของ

ธนาคารขนาดใหญ่  อย่างนอ้ย  3  ธนาคาร   ซ่ึงกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) เป็นผูกํ้าหนด

และประกาศทุกตน้ปีงบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี) และระหว่างปีงบประมาณหากอตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียฯ เปล่ียนแปลงถึงรอ้ยละ 1



หลกัเกณฑก์ารใชต้าราง Factor F (ต่อ)

8. กรณีใชเ้งินกูจ้ากแหล่งเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งชําระภาษี  ทัง้ 100%     ใหใ้ชค่้า Factor F  

ในช่อง “รวมในรปู Factor” (ท่ียงัไม่รวม VAT)

9. กรณีใชเ้งินกูจ้ากแหล่งเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งชําระภาษี      และมีเงินงบประมาณสมทบ

ใหใ้ชค่้า Factor F    สําหรบักรณีเงินกูห้รือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ตอ้งชําระภาษี    และเงินงบประมาณ

ตามสดัส่วน



ค่า Factor F  ของค่างานตน้ทนุ A  =  D - ( (D-E) * (A-B) / (C-B) )

เม่ือ A =  ค่างานตน้ทุนท่ีตอ้งการหาค่า Factor F
B =  ค่างานตน้ทุนขัน้ตํา่ในช่วงท่ี A   อยู่
C =  ค่างานตน้ทุนขัน้สงูในช่วงท่ี A   อยู่
D =  ค่า Factor F ของค่างานตน้ทุน B
E =  ค่า Factor F  ของค่างานตน้ทุน C

การคํานวณหาค่า Factor F  ท่ีอยู่ระหว่างช่วงของค่างานตน้ทุน
 (โดยวิธีใชส้ตูร)

 กรณีงานก่อสรา้งอาคาร         ถอดแบบคํานวณค่างานตน้ทุนได ้  128,650,920  บาท   

เงินล่วงหนา้จ่าย  10%     เงินประกนัผลงานหกั  5%    และอตัราดอกเบ้ีย  8%

=  1.1922 - ( (1.1922 - 1.1918) * (128,650,920 - 100,000,000) / 

(150,000,000 - 100,000,000) )

=  1.1922– (0.0004 * (28,650,920/50,000,000))

=  1.1922 – (0.0004 *0.5730184) =  1.1922 - 0.00022920736

=   1.19197079264 = 1.1920



กรณีของงานก่อสรา้งทาง   ถอดแบบคํานวณค่างานตน้ทุนได ้ 450  ลา้นบาท     โครงการน้ีใช้
เงินกู ้ 60%   และมีเงินงบประมาณสมทบ  40%    กาํหนดเงินประกนัผลงานหกั  10%   เงิน
ล่วง หนา้จ่าย  10%   อตัราดอกเบ้ีย  8%   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   และไม่มีกรณีฝนตกชุก

การหาค่า Factor F  
กรณีการใชเ้งินกูแ้ละมีเงินงบประมาณสมทบ

 กรณีของเงินกู ้: ค่างานตน้ทุน  450  ลา้นบาท     
ค่า Factor F งานก่อสรา้งทาง  ในช่อง  รวมในรูป Factor =   1.0720

 กรณีของเงินงบประมาณ  :  ค่างานตน้ทุน  450  ลา้นบาท
ค่า Factor F งานก่อสรา้งทาง ในช่อง Factor F =   1.1471

 หาค่า Factor F   ท่ีใชค้ํานวณราคากลาง
= (1.0720 * 60/100) + (1.1471 * 40/100) =   0.6432 + 0.45884

=   1.10204

=   1.1020



เน่ืองจากงานก่อสรา้งชลประทานมีลกัษณะงาน    วิธีการทํางาน    และวสัดุท่ีใชใ้นการ

ก่อสรา้งมีลกัษณะเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกบังานก่อสรา้งทาง  สะพาน  และท่อเหล่ียม     จึง

กาํหนดใหใ้ชต้าราง Factor F เช่นเดียวกบังานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม    โดยมี

หลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี

(1)  งานก่อสรา้งอาคารชลประทานขนาดใหญ่     ท่ีแยกรายการเป็นงานย่อยในใบ

แจง้ปริมาณงานและราคา (BOQ.) เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท งานเหล็กเสริมคอนกรีต  

และงานวสัดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด และงานก่อสรา้งอาคารชลประทานท่ีกาํหนดหน่วย

ในใบแจง้ปริมาณงานและราคา (BOQ.)   เป็น  1  แห่ง   ใหใ้ชต้าราง Factor F  งาน

ก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม

(2)  งานคอนกรีตดาด  และงานก่อสรา้งชลประทานอ่ืนๆ   นอกเหนือจากขอ้ 

(1)  ใหใ้ช ้ตาราง Factor F  งานก่อสรา้งทาง

การใชต้าราง  Factor F  
สําหรบัการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน



การสรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลาง



การสรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลาง

 เป็นการนําค่างานตน้ทุน (Direct Cost) มาคํานวณรวมกบัค่าใชจ่้ายในการดําเนินงานก่อสรา้ง
(Indirect Cost)  ซ่ึงไดจ้ดัทําไวใ้นรูปของตาราง Factor F    และค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กาํหนดและ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งมี     ไดเ้ป็นราคากลางงานก่อสรา้ง     ซ่ึงสามารถสรุปเป็น
หลกัเกณฑท์ัว่ไปได ้ ดงัน้ี

   กรณีของงานก่อสรา้งอาคาร

ราคากลาง  =  (ค่างานตน้ทุน × Factor F) + ผลรวมค่าครภุณัฑส์ัง่ซ้ือหรือจดัซ้ือซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ +
    ผลรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมไวแ้ลว้

   กรณีของงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม    และงานก่อสรา้งชลประทาน

ราคากลาง  =   ∑(ค่างานตน้ทุนของแต่ละรายการก่อสรา้ง × Factor F )

       สําหรบังานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม  ท่ีมีค่าใชจ้่ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ
  

ราคากลาง  =   ∑(ค่างานตน้ทุนของแต่ละรายการก่อสรา้ง × Factor F ซ่ึงคํานวณรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตาม
                                                                                ขอ้กําหนดฯ ไวแ้ลว้) 

ทุกประเภทงานก่อสรา้งไดกํ้าหนดใหมี้แบบฟอรม์สรุปการคํานวณราคากลางเพ่ือใหใ้ชเ้ป็นแนวทางเดียวกนัดว้ย



ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ

 ค่าใชจ้่ายพิเศษตามขอ้กําหนดและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ      หมายถึง      ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
ตามขอ้กําหนดและตามสญัญาจา้งก่อสรา้ง   ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัค่างานสนบัสนุน  (Construction General 
Support)   ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณพิ์เศษสําหรบัการก่อสรา้ง และหมายความ
รวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  ท่ีจําเป็นตอ้งมี     ตวัอย่างเช่น

  -  ค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจากการกําหนดใหต้อ้งจดัหาทีพ่กัและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรบัผูค้วบคุมงาน
    ในงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม

-  ค่าใชจ่้ายเกีย่วกับ Tower Crane  ในกรณีของการก่อสรา้งอาคารสูง

- การกําหนดใหใ้ชน้ั่งรา้นและการรกัษาความปลอดภยัต่อคนงานก่อสรา้งตามกฎหมายแรงงาน

- การทํา Bench Mark สําหรบัตรวจเช็คระดับมาตรฐาน

- การจดัทําระบบป้องกนัฝุ่นตามขอ้บงัคบั

- การทําระบบป้องกนัดินพงั 

-  ค่าใชจ่้ายกรณีไม่อนุญาตใหค้นงานพกัในบริเวณทีก่่อสรา้ง (ค่าพาหนะไป-กลบัทีพ่กั)

- การทดสอบการทรุดตวัของอาคารขณะก่อสรา้งเป็นระยะๆ  

-  การทําอาคารบางส่วนใหแ้ลว้เสร็จเพือ่เขา้ไปใชส้อยก่อนเสร็จทัง้โครงการ

เป็นตน้



รายละเอียดการสรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลาง
งานก่อสรา้งอาคาร

ราคากลาง  =  (ค่างานตน้ทนุ × ค่า Factor F) + ผลรวมค่าครุภณัฑส์ัง่ซ้ือ

         หรือจดัซ้ือซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้

1. กรณีไม่มีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ

ราคากลาง  =  (ค่างานตน้ทนุ × Factor F) + ผลรวมค่าครุภณัฑส์ัง่ซ้ือหรือจดัซ้ือ
         ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ + ผลรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้
         กาํหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมไวแ้ลว้

2. กรณีมีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ



3. แบบฟอรม์สรุปการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร

สรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร (ต่อ)

ในการสรุปและจดัทําเอกสารการคํานวณราคากลางในงานก่อสรา้งอาคาร   ไดกํ้าหนดแบบฟอรม์เพ่ือใหผู้ ้

มีหนา้ท่ีคํานวณราคากลางไดใ้ช ้  รวม  6  แบบฟอรม์   ดงัน้ี

•  แบบ ปร. 1 : ใชแ้สดงรายการ   ปริมาณงาน  และวสัดุก่อสรา้งทัว่ไป        ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน

คอนกรีต

                         งานไมแ้บบ   งานไมค้ํ้ายนั     งานเหล็กเสริมคอนกรีต  และงานไม ้ 

•  แบบ ปร. 2 : ใชแ้สดงรายการและปริมาณ   เฉพาะงานคอนกรีต   งานไมแ้บบ   งานไมค้ํ้ายนั    และ

งาน

                         เหล็กเสริมคอนกรีต

•  แบบ ปร. 3 :  ใชแ้สดงรายการและปริมาณเฉพาะปริมาณงานไม้

•  แบบ ปร. 4 : ใชแ้สดงรายการ  ปริมาณงาน   ค่าวสัดุ   และค่าแรงงาน         สําหรบัรายการงาน

ก่อสรา้ง

                         ต่างๆ   ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบ ปร.1, ปร.2  และ ปร.3    โดยนํายอดรวมมาแสดงไวใ้น

แบบ

                         ปร.4  น้ี    โดยจดัเรียงตามลําดบักลุ่มงานและรายการงานก่อสรา้งต่างๆ        

แบบฟอรม์

                         ปร. 4  จึงเป็นแบบฟอรม์ทีร่วมรายการ  ค่าวัสดุ  และค่าแรงงาน  ทัง้หมด  ทีต่อ้งใชใ้น



รายละเอียดการสรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลาง
งานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

1. คํานวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วย และค่างานตน้ทุนรวม สําหรบัแต่ละรายการก่อสรา้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

คํานวณค่างานตน้ทุนงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

2. รวมค่างานตน้ทุนของทุกรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทงานก่อสรา้งทาง   แลว้นําไปเทียบหาค่า Factor F  จาก

ตาราง Factor F  งานก่อสรา้งทาง และรวมค่างานตน้ทุนของทุกรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทงานก่อสรา้ง

สะพานและท่อเหล่ียม   แลว้นําไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม 

3. นําค่า Factor F  ของงานก่อสรา้งประเภทงานก่อสรา้งทาง          ไปคณูค่างานตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละ

รายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสรา้งทาง            จะไดร้าคากลางต่อหน่วยของแต่ละรายการ

ก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสรา้งทาง

4. นําค่า Factor F  ของงานก่อสรา้งประเภทงานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม   ไปคณูค่างานตน้ทุนต่อหน่วยของ

แต่ละรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสรา้งสะพาน และท่อเหล่ียม  จะไดร้าคากลางต่อหน่วยของแต่

ละรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม

5. ในแต่ละรายการก่อสรา้ง    ใหนํ้าราคากลางต่อหน่วยไปคณูปริมาณงาน        จะไดร้าคากลางของแต่ละ

รายการก่อสรา้ง

6. รวมราคากลางของทุกรายการก่อสรา้ง   จะไดร้าคากลางงานก่อสรา้งทัง้โครงการ

1. กรณีไม่มีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ



1. คํานวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วย และค่างานตน้ทุนรวมสําหรบัแต่ละรายการก่อสรา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคํานวณค่า
งานตน้ทุน

2. รวมค่างานตน้ทุนของทุกรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทงานก่อสรา้งทาง      แลว้นําไปเทียบหาค่า Factor F  จาก
ตาราง Factor F  งานก่อสรา้งทาง และรวมค่างานตน้ทุนของทุกรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทงานก่อสรา้งสะพาน
และท่อเหล่ียม  แลว้นําไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม

3. คํานวณรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ทุกรายการ
4. หาค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ     และทําใหอ้ยู่ในรปู  Factor    (Factor F ค่าใชจ่้ายพิเศษฯ)    ดงัน้ี

=  1 + [(ผลรวมใชจ่้ายพเิศษตามขอ้กําหนดฯ) / (ค่างานตน้ทุนรวมทุกรายการในประเภทงาน
     ก่อสรา้งทาง X ค่า Factor F สําหรบังานก่อสรา้งทาง) + (ค่างานตน้ทุนรวมทุกรายการในประเภทงานก่อสรา้ง
      สะพานและท่อเหลีย่ม X ค่า Factor F สําหรบังานก่อสรา้งสะพานและท่อเหลีย่ม)]

5. นําค่า Factor F ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ ไปคูณค่า Factor F สําหรบังานก่อสรา้งทาง  และค่า Factor F  สําหรบั
งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม     จะไดค่้า Factor F สําหรบังานก่อสรา้งทาง    และค่า Factor F สําหรบังาน
ก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม  ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ  แลว้

6. นําค่า Factor F สําหรบังานก่อสรา้งทางท่ีรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ แลว้     ไปคูณค่างานตน้ทุนต่อหน่วย
ของแต่ละรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสรา้งทาง       จะไดร้าคากลางต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสรา้ง
ท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสรา้งทาง

7. นําค่า Factor F  สําหรบังานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียมท่ีรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ แลว้       ไปคูณค่า
งานตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม      จะไดร้าคา
กลางต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสรา้งท่ีอยู่ในประเภทของงานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม

8. ในแต่ละรายการก่อสรา้ง ใหนํ้าราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน    จะไดร้าคากลางของแต่ละรายการก่อสรา้ง
9. รวมราคากลางของทุกรายการก่อสรา้ง จะไดร้าคา กลางงานก่อสรา้งทัง้โครงการ  ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนด

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไวด้ว้ยแลว้

2. กรณีมีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ

สรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลางงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม (ต่อ)



 ไดก้าํหนดใหมี้แบบฟอรม์สรุปการคํานวณราคากลางในงานก่อสรา้งทาง   สะพาน 
และท่อเหล่ียม (แบบประเมินราคางานก่อสรา้งทาง  สะพาน และท่อเหล่ียม)  เพ่ือ
อาํนวยความสะดวกและใหผู้มี้หนา้ท่ีคํานวณราคากลางไดใ้ชป้ระกอบการคํานวณ
ราคากลางในงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ดว้ย

3. แบบฟอรม์สรุปการคํานวณ

ราคากลางงานก่อสรา้งทาง  สะพาน  และท่อเหล่ียม

สรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลางงานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม (ต่อ)



รายละเอียดการสรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลาง
งานก่อสรา้งชลประทาน

1. คํานวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วย และค่างานตน้ทุนรวมสําหรบัแต่ละรายการก่อสรา้งตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการคํานวณค่างานตน้ทุนต่อหน่วย

2. รวมค่างานตน้ทุนรวมของทุกรายการก่อสรา้ง     แลว้นําไปเทียบหาค่า Factor F   จากตาราง Factor F  
งานก่อสรา้งทาง  และตาราง Factor F  งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม   จะไดค่้า Factor F   เป็น  
2  ค่า    คือ   ค่า Factor F  กรณีของงานก่อสรา้งทาง    และค่า Factor F กรณีของงานก่อสรา้ง
สะพานและท่อเหล่ียม

3. นําค่า Factor F  กรณีของงานก่อสรา้งทาง   ไปคณูค่างานตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสรา้งท่ี
กําหนดใหใ้ช ้ Factor F  งานก่อสรา้งทาง     และนําค่า Factor F   กรณีของงานก่อสรา้งสะพานและ
ท่อเหล่ียม  ไปคณูค่างานตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสรา้งท่ีกําหนดใหใ้ช ้ Factor F งาน
ก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม   จะไดร้าคาค่าก่อสรา้งต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสรา้ง

4. ในแต่ละรายการก่อสรา้ง ใหนํ้าราคาค่าก่อสรา้งต่อหน่วยไปคณูปริมาณงาน        จะไดร้าคาค่า
ก่อสรา้ง (ราคากลาง) ของแต่ละรายการก่อสรา้ง

5. รวมราคาค่าก่อสรา้ง (ราคากลาง) ของทุกรายการก่อสรา้ง     จะไดร้าคากลางงานก่อสรา้ง
ชลประทานทัง้โครงการ

1. กรณีไม่มีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ



 หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน   ตามมติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัท่ี  6 
กุมภาพนัธ ์ 2550  ไม่ไดกํ้าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการสรุปค่าก่อสรา้งในกรณีท่ีมี
ค่าใชจ้่าย
พิเศษตามขอ้กําหนด

2. กรณีมีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้กําหนดฯ

3. แบบฟอรม์สรุปการคํานวณ

ราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน

 ไดก้าํหนดใหมี้แบบฟอรม์สรุปการคํานวณราคากลางในงานก่อสรา้งชลประทาน
(แบบสรุปราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน)        เพ่ืออาํนวยความสะดวกและ
ใหผู้มี้หนา้ท่ีคํานวณราคากลางไดใ้ชป้ระกอบการคํานวณราคากลางในงานก่อสรา้ง
ชลประทาน ดว้ย

สรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน (ต่อ)



แนวทางและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบั
หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกํากบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง
สํานกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุภาครฐั

กรมบญัชีกลาง   กระทรวงการคลงั
 www.gprocurement.go.th



แนวทางและวิธีปฏิบติั
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

 เป็นขอ้กาํหนด  แนวทาง  และวิธีปฏิบติัเพ่ือใหมี้การนําหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงาน
ก่อสรา้งไปใชป้ฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ

 ประกอบดว้ยแนวทางและวิธีปฏิบติั   รวม  16  ประการ    ในเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี

1. ขอบเขตการใชบ้งัคบั

2. การกําหนดใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งฉบบัน้ี   แทนหลกัเกณฑฯ์  ท่ีมีอยู่
เดิม

3. ความหมายและขอบเขตของงานก่อสรา้งตามหลกัเกณฑ์

4. แนวทางในการนําหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งน้ี ไปใชก้บังานก่อสรา้งอ่ืน

5. ขอ้กําหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสรา้ง

6. บทบาทของกระทรวงพาณิชย ์ในการกําหนดราคาค่าวสัดุก่อสรา้ง

7. ขอ้กําหนดในการปรบัปรุงค่าขนส่งวสัดุก่อสรา้ง   ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคา อตัราราคางาน
ดิน   และอตัราราคางานปรบัปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

8. ขอ้กําหนดในการปรบัปรุงบญัชีอตัราค่าแรงงานฯ



แนวทางและวิธีปฏิบติัเกียวกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง(ต่อ)

ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัวงเงินค่าก่อสรา้งขัน้ตํา่สําหรบัใชก้บัหลกัเกณฑฯ์  และเร่ืองการต่อรองราคา

9. ขอ้กําหนดและการประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้

10. ขอ้กําหนดในการประกาศเปล่ียนแปลงภาษีมูลค่าเพ่ิม

11. แนวทางปฏิบติัในการแบ่งงวดงาน   การจ่ายเงิน   และการกําหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน

ก่อสรา้ง

12. แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบก่อสรา้ง

13. การแต่งตัง้  องคป์ระกอบ  และอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

14. แนวทางปฏิบติักรณีมีการประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้   ภาษีมูลค่าเพ่ิม      และ

รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

15. ขอ้กําหนดในการประกาศและเปิดเผยราคากลางงานก่อสรา้ง

16. อํานาจหนา้ท่ีและภารกิจของหน่วยงานกลาง (กรมบญัชีกลาง)  ในการกํากบัดแูลการกําหนด

ราคากลางงานก่อสรา้งของทางราชการ



สรุปประเด็นการปรบัปรุง
หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกํากบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกํากบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง
สํานกัพฒันามาตรฐานระบบพสัดุภาครฐั

กรมบญัชีกลาง   กระทรวงการคลงั
 www.gprocurement.go.th



สาระสําคญัของการปรบัปรงุ
ในส่วนของหลกัเกณฑก์ารคํานวณค่างานตน้ทนุ

1. ในส่วนของบญัชีแสดงรายการก่อสรา้งของงานก่อสรา้งทัง้ 3 ประเภท  ไดมี้การพิจารณาทบทวน  ปรบัปรงุ  และ

เพ่ิมเติมรายการก่อสรา้ง  ใหส้อดคลอ้งตามขอ้มูล ขอ้เท็จจริง และสภาวการณแ์ละเทคโนโลยีดา้นการก่อสรา้งปัจจุบนั   

โดยไดจ้ดัเรียงลําดบัแยกไวเ้ป็นแต่ละกลุ่มงานท่ีชดัเจน            ทําใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการนําไปใชเ้ป็น

แม่แบบและแนวทางประกอบการพิจารณาถอดแบบฯ   เพ่ือกําหนดรายการก่อสรา้ง

2. ไดมี้การปรบัปรงุหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคํานวณค่างานสําหรบังานก่อสรา้งรายการต่างๆ  ตามขอ้ 1.     ใหส้อดคลอ้งกบั

การปรบัปรงุและเพ่ิมเติมรายการก่อสรา้ง และขอ้มูลและค่าดําเนินการท่ีเป็นปัจจุบนั 

3. ในส่วนของการกําหนดปริมาณงาน วสัดุ และแรงงาน  สําหรบังานก่อสรา้งรายการต่างๆ  ไดมี้การทบทวนและปรบัปรงุ

หลกัเกณฑ ์  วิธีการ   หลกัเกณฑก์ารเผ่ือ   มาตรฐานการวดั   หน่วยการวดั และขอ้มูลประกอบอ่ืนๆ  ใหมี้ความ

ชดัเจน     มีความเป็นมาตรฐาน  เป็นไปตามหลกัทางวิชาการ  และสอดคลอ้งตามขอ้มูลและเทคโนโลยีดา้นการ

ก่อสรา้งปัจจุบนั 

4. ในส่วนของงานก่อสรา้งทาง  สะพาน  และท่อเหล่ียม   และงานก่อสรา้งชลประทาน       ไดมี้การสํารวจ   รวบรวม

ขอ้มูล   ปรบัปรงุราคาและอตัราการทํางานของเคร่ืองจกัร       รวมทัง้ไดจ้ดัทํารายละเอียดการคํานวณค่าดําเนินการ

และค่างาน (Operating Cost)   ท่ีสอดคลอ้งตามขอ้มูลและราคาค่าเคร่ืองจกัรท่ีเป็นปัจจุบนั      เพ่ือประกอบการ

กําหนดหลกัเกณฑแ์ละคํานวณค่างานต่อหน่วยสําหรบังานก่อสรา้งรายการต่างๆ  ดว้ย

5. ในส่วนของราคาวสัดุ    ไดมี้การพิจารณาและปรบัปรงุแนวทางและวิธีปฏิบติัใหมี้ความชดัเจนและรดักุมย่ิงข้ึน 

(รายละเอียดไดก้ําหนดไวใ้นส่วนของแนวทางและวธิปีฏิบตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางงานก่อสรา้ง)



6. ค่าขนส่งวสัดุก่อสรา้ง   ไดมี้การสํารวจรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง   รวมทัง้ไดป้รบัปรงุอตัราค่ารถบรรทุกและอตัราการ

ทํางานท่ีเป็นปัจจุบนั      และไดแ้ยกค่าขนส่งวสัดุก่อสรา้งออกจาก Operating Cost  งานก่อสรา้งทางฯ   มาจดัทําเป็น

ตารางและหลกัเกณฑใ์นการคํานวณค่าขนส่งวสัดุก่อสรา้ง        โดยในชัน้แรกไดก้ําหนดตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสรา้ง

ไวต้ ัง้แต่ระดบัราคาน้ํามนัดีเซล  15.00-39.99  บาทต่อลิตร    จําแนกเป็นกรณีรถบรรทุก  6 ลอ้   10 ลอ้   และ 

10 ลอ้มีลากพ่วง

7. ค่าแรงงานฯ    ไดมี้การสํารวจ รวบรวมขอ้มูล  กําหนดหลกัเกณฑ ์และจดัทําบญัชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรบัการ

ถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งข้ึนใหม่    (หลกัเกณฑฯ์ เดิม    กําหนดใหใ้ชบ้ญัชีค่าแรงงานฯ   ตามทีสํ่านัก

งบประมาณกําหนด)

8. ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคา    ไดมี้การปรบัปรงุและจดัทําข้ึนใหม่  ประกอบดว้ย  ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคา

เคร่ืองจกัรสําหรบังานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม   รวม  20  รายการ            โดยในชัน้แรกไดจ้ดัทําตาราง

ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคาดงักล่าว ไวท่ี้ระดบัราคาน้ํามนัดีเซล 15.00-39.99  บาท/ลิตร

9. อตัราราคางานดินสําหรบังานก่อสรา้งชลประทาน   ไดมี้การปรบัปรงุและจดัทําข้ึนใหม่   ประกอบดว้ย  อตัราราคาต่อ

หน่วยงานดิน  รวม  13  รายการ       โดยในชัน้แรกไดจ้ดัทําตารางอตัราราคางานดินดงักล่าว ไวท่ี้ระดบัราคาน้ํามนั

ดีเซล  15.00-39.99  บาท/ลิตร

10. อตัราราคางานปรบัปรงุฐานรากและงานระเบิดหินสําหรบังานก่อสรา้งชลประทาน  ไดป้รบัปรงุและจดัทําข้ึนใหม่ โดย

กําหนดไวเ้ป็นตารางท่ีสอดคลอ้งตามราคาค่าน้ํามนั  ประกอบดว้ย  อตัราราคางานปรบัปรงุฐานรากและงานระเบิดหิน  

รวม  12  รายการ       โดยในชัน้แรกไดจ้ดัทําตารางอตัราราคางานปรบัปรงุฐานรากและงานระเบิดหินดงักล่าว    ไว ้

ท่ีระดบัราคาน้ํามนัดีเซล 15.00-39.99 บาท/ลิตร  (หลกัเกณฑฯ์ เดิม  กําหนดไวเ้ป็นตารางคงทีต่ารางเดียวโดยไม่

กําหนดใหผ้นัแปรตามราคาค่านํา้มนั)

สรุปสาระสําคญัของการปรบัปรุงในส่วนของหลกัเกณฑก์ารคํานวณค่างานตน้ทุน (ต่อ)



สาระสําคญัของการปรบัปรุง
ในส่วนของ Factor F

1. ไดพิ้จารณาทบทวนในรายละเอียดของตาราง  Factor F  ทัง้ระบบ   ทัง้ในส่วนของโครงสรา้ง   
องคป์ระกอบ  การกําหนดค่า  และสตูรการคํานวณต่างๆ  ใหมี้ความถกูตอ้ง และสอดคลอ้งตามขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงปัจจุบนั

2. ในส่วนของตาราง Factor F  งานก่อสรา้งอาคาร  ในส่วนของค่าอํานวยการ    ไดมี้การปรบัปรุงค่า
น้ําประปา จากเดิมในอตัรา 10.00 บาท/ลบ.ม.  เป็น 14.40 บาท/ลบ.ม.   และค่าไฟฟ้า  จากเดิม  
2.00 บาท/หน่วย  เป็น  2.70 บาท/หน่วย     ทัง้น้ี  เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามราคาน้ําประปาและค่าไฟฟ้าท่ี
เพ่ิมข้ึน

3. ในส่วนของตาราง Factor F  งานก่อสรา้งทาง    และตาราง Factor F  งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม
ในส่วนของค่าอํานวยการ   ไดมี้การปรบัปรุงราคาค่าน้ํามนัดีเซล  จากเดิม 13.00 บาท/ลิตร    เป็น  
20.00 บาท/ลิตร      รวมทัง้ ไดมี้การปรบัปรุงค่าใชจ้่ายบางรายการเพ่ิมข้ึน    ไดแ้ก่    ค่าใชจ้่าย
เก่ียวกบัเงินเดือนค่าจา้งบุคลากรและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง    และค่าใชจ้่ายเก่ียวกบังานดา้นธุรการ  เป็น
ตน้      ทัง้น้ี  เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามราคาน้ํามนัและสภาวการณด์า้นเศรษฐกิจท่ีปรบัตวัเพ่ิมข้ึน

4. ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารใช ้Factor F  กรณีฝนตกชุกในงานก่อสรา้งทาง  โดยยกเลิกตาราง Factor F  กรณี
ฝนตกชุกเดิม   แลว้กําหนดเป็นค่า Factor F  กรณีฝนตกชุกไวใ้นตาราง Factor F  งานก่อสรา้งทาง    
โดยกําหนดเกณฑต์ามระยะเวลาและปริมาณท่ีฝนตกเกิน 1,600  มม.   ท่ีระยะเวลา  1-2  เดือน



5.   ค่าใชจ้่ายอํานวยการ ในหมวดค่าใชจ้่ายในการประกนัภยัโครงการ  ของทัง้ 3 ตาราง Factor F    เปล่ียน 

เป็น  หมวดค่าใชจ้่ายในการบริหารความเส่ียง  ประกอบดว้ย  ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัการประกนัภยั  กําหนดไว้

ในอตัรารอ้ยละ 0.25 ของค่างานตน้ทุน   และค่าใชจ้่ายในการบริหารความเส่ียงอ่ืนๆ   กําหนดไวใ้น

อตัรารอ้ยละ 0.05 ของค่างานตน้ทุน รวมเป็นรอ้ยละ 0.30 ของค่างานตน้ทุน ในทุกระดบัค่างานตน้ทุน

6. ค่าดอกเบ้ีย   เปล่ียนแปลงใหม่   โดยกําหนดใหใ้ชค่้าเฉล่ียอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ยื้มประเภท MLR     ของ

ธนาคารขนาดใหญ่  อย่างนอ้ย  3  ธนาคาร  เป็นเกณฑพิ์จารณา

7. ไดมี้การปรบัปรุงและกําหนดสตูรสําหรบัการคํานวณหาค่า Factor F    กรณีท่ีค่างานตน้ทุนท่ีตอ้งการหาค่า 

Factor F  อยู่ระหว่างช่วงของค่างานตน้ทุนท่ีกําหนด

8. ค่าแรงงานใหคิ้ด 30%   ของค่างานตน้ทุนในทุกรายการท่ีมีค่าแรงงานมาเก่ียวขอ้งในการคํานวณ

สรุปสาระสําคญัของการปรบัปรุง Factor F (ต่อ)



สาระสําคญัของการปรบัปรุง
ในส่วนของการสรุปค่าก่อสรา้งเป็นราคากลาง

หลกัการและสาระสําคญัส่วนใหญ่ยงัคงเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์  เดิม      แต่ไดมี้การทบทวน

และปรบัปรุงในบางประเด็น    ใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัปรุงในส่วนของหลกัเกณฑก์ารคํานวณค่า

งานตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการดําเนินการก่อสรา้ง (Factor F)    ดงัน้ี

1. ในกรณีของงานก่อสรา้งอาคาร  ไดแ้ยกรายการครุภณัฑจ์ดัซ้ือหรือสัง่ซ้ือและระบบโสตทศัน์

ออกจากการคํานวณในส่วนของค่างานตน้ทุน         โดยกําหนดใหคํ้านวณในราคาผูผ้ลิตหรือ

ตวัแทนจําหน่าย  และเม่ือรวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้  ใหนํ้าไปรวมเป็นราคากลางโดยไม่ตอ้ง

นําไปคํานวณกบัค่า Factor F  อีก

2. ในการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งทัง้  3  ประเภทงานก่อสรา้ง     ไดกํ้าหนดใหมี้แบบฟอรม์

สําหรบัการคํานวณและสรุปราคาค่าก่อสรา้ง  เพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีคํานวณราคากลางไดนํ้าไปใชใ้น

รปูแบบและมาตรฐานเดียวกนั และง่ายต่อการตรวจสอบ

3. ไดมี้การทบทวนและกําหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการคํานวณเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายพิเศษตาม

ขอ้กําหนดและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นตอ้งมี  ใหมี้ความชดัเจนย่ิงข้ึน



สาระสําคญัของการปรบัปรงุ
ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

 ไดมี้การพิจารณา ทบทวน  ปรบัปรุง และเพ่ิมเติม  จากหลกัเกณฑฯ์ เดิม     ซ่ึงกาํหนดไว ้ 10  
ประการ     เป็น 16  ประการ

 แนวทางและวิธีปฏิบติัฯ  ท่ีไดป้รบัปรงุและกาํหนดข้ึนใหม่ ท่ีสําคญั  สรุปได ้ ดงัน้ี

1. ความหมายและขอบเขตของงานก่อสรา้งแต่ละประเภท

2. แนวทางในการนําหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งน้ี ไปใชก้บังานก่อสรา้งอ่ืน

3. ขอ้กําหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสรา้ง

4. การกําหนดใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งท่ีปรบัปรุงใหม่  แทนหลกัเกณฑฯ์ 
แนวทาง  และวิธีปฏิบติั   ท่ีมีอยู่เดิม

5. ขอ้กําหนดและการประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ใชเ้ป็นเกณฑ ์ ในการคํานวณราคา
กลางงานก่อสรา้ง

6. แนวทางปฏิบติักรณีมีการประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้       ภาษีมูลค่าเพ่ิม         
และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง   ซ่ึงไดแ้ก่   ตารางค่าขนส่งวสัดุ
ก่อสรา้ง    ค่าดําเนินการและค่าเส่ือมราคา   อตัราราคางานดิน     อตัราราคางานปรบัปรุงฐาน
รากและงานระเบิดหิน     และบญัชีอตัราค่าแรงงานฯ

7. ยกเลิกการกําหนดวงเงินค่าก่อสรา้งขัน้ตํา่สําหรบัใชก้บัหลกัเกณฑฯ์  และการต่อรองราคา  



ผลของการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

1. Factor F งานก่อสรา้งอาคาร   เพ่ิมข้ึนจากหลกัเกณฑฯ์ เดิม       เฉล่ียรอ้ยละ  0.53
2. Factor F งานก่อสรา้งทาง   เพ่ิมข้ึนจากหลกัเกณฑฯ์ เดิม    เฉล่ียรอ้ยละ  0.44
3. Factor F งานก่อสรา้งสะพานและท่อเหล่ียม   เพ่ิมข้ึนจากหลกัเกณฑฯ์ เดิม    เฉล่ียรอ้ยละ  0.53                 
4. เฉล่ียรวมทัง้  3  ประเภท  Factor F   เพ่ิมข้ึนจากหลกัเกณฑฯ์ เดิม    เฉล่ียรอ้ยละ  0.50

Factor F

กรณีคํานวณเปรียบเทียบการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง
1. งานก่อสรา้งอาคาร   จํานวน  3  โครงการ   กรณีคํานวณโดยใชห้ลกัเกณฑฯ์  ท่ีปรบัปรงุใหม่  จะมีผลทําใหไ้ดร้าคา

กลางเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ  3.05      

2. งานก่อสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม    จํานวน   6   โครงการ    (กรมทางหลวง  จํานวน  3  โครงการ    และกรม
ทาง-หลวงชนบท  จํานวน  3  โครงการ)  กรณีคํานวณโดยใชห้ลกัเกณฑฯ์ ท่ีปรบัปรงุใหม่  จะมีผลทําใหไ้ดร้าคากลาง
เพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ  2.71

3. งานก่อสรา้งชลประทาน   จํานวน  3  โครงการ    กรณีคํานวณโดยใชห้ลกัเกณฑฯ์ ท่ีปรบัปรงุใหม่  จะมีผลทําใหไ้ด้
ราคากลางเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอ้ยละ  6.00

4. เมือ่เฉลีย่รวมทัง้  3  ประเภทงานก่อสรา้ง     รวม   12   โครงการ  แลว้        กรณีคาํนวณโดยใชห้ลกัเกณฑฯ์  ที่
ปรบัปรุงใหม่     จะมีผลทําใหร้าคากลางเพิ่มขึ้น เฉลีย่รอ้ยละ  3.62           ทัง้น้ี     เนื่องจากการปรับปรุง Factor F     
ค่าแรงงาน    ค่าขนส่ง   และค่าดําเนินการต่างๆ    ใหส้อดคลอ้งตามขอ้มูลขอ้เท็จจริง    สภาวการณ ์  และราคาค่า
นํ้ามนัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั  (พจิารณาทีร่าคานํ้ามนัดีเซล  28.00-28.99  บาท/ลติร)



จบการนําเสนอ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกาํกบันโยบายราคากลางงานก่อสรา้ง
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