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ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และเป็นแนวทางเดียวกัน   

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง   
ซึ่งประกอบด้วย  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สะพานและท่ อ เหลี่ ยม   และหลั ก เกณฑ์การ คํ านวณราคากลางงาน ก่อส ร้ า งชลประทาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อ 2 การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนําร่อง  จํานวน  
4  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท   
และกรมชลประทาน  ให้ดําเนินการต่อไป  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อ 3 การใช้งานระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับ 
ทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุทธิรัตน์  รัตนโชติ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 



สาระส าคัญ 
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

(แนบท้ายประกาศ) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนการด าเนินการหลังจากที่แบบก่อสร้างและงบประมาณ
พร้อมส าหรับการจัดจ้างก่อสร้าง  โดยก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบค านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้าง  เพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ ในกระบวนการ
จัดหาผู ้ร ับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐    
โดยต้องน าไปก าหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง  ประกาศ  เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง   รวมทั้ง  
ต้องน าไปประกาศเปิดเผยตามข้อก าหนดตาม  มาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  มาตรา 103/7  วรรคหนึ่ง  ซึ่งบัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ใน
ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้”  ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย   นอกจากนี้  ราคากลางและ
รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างยังใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผล  
การด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องด้วย 
 

 โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๓๔ 
ก าหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
(๒)  ก ากับดูแลการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๓)  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการก าหนดราคากลาง 
(๔)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
(๕)  ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ราคากลางตาม (๑) 
(๖)  พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการก าหนดราคากลาง 
(๗)  ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ  

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘)  จัดท ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการก าหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ  

และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
/(๙)...   
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(๙)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการด าเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ประกาศตาม (๑)  และ (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ตามมาตรา ๓๕  ก าหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการต้องพิจารณา

ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
 

 ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางในส่วนของงานก่อสร้าง  ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังกล่าว   คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ ประกอบการ ได้ พิ จารณา เห็นควรก าหนดให้ หลั ก เกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่ อส ร้ า ง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  และที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
11 ตุลาคม 2559  เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34 (1)  และให้
หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ค านวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้าง
ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมทั้งกฎกระทรวง  
ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
2.  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้   ประกอบด้วยเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน 4 เล่ม  ประกอบด้วย  แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้าง  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 ตามเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน 4 เล่ม  ดังกล่าว   มีสาระส าคัญ
ของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี้ 
 

 2.1  แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วยแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ  รวม  22  ข้อ  ดังนี้ 
 2.1.1  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ให้บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ 
 2.1.2  หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง 
งานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  รวมทั้งตามประกาศและ
หนังสือเวียนอื่นใด  ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ 
 2.1.3  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้ใช้กับงานก่อสร้าง  โดยไม่ค านึงถึง
วงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง 
 2.1.4 งานก่อสร้างที่ต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนี้   หมายถึง 

 
/(1)... 
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 (1)  กิจกรรม การกระท า การประกอบ การติดตั้ง และหรือการด าเนินการอ่ืนใด  
เพ่ือก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง  อันได้แก่  อาคาร  โครงสร้าง  ระบบสาธารณูปโภค   หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งมีลักษณะ
คงทน  ถาวร  และใช้ประโยชน์ได้  และให้หมายความรวมถึง  การปรับปรุง  การรื้อถอน  การต่อเติม  และการซ่อมแซม
สิ่งที่ก่อสร้างดังกล่าวด้วย 
 การปรับปรุง  หมายถึง  การแก้ไข  การกระท า  และหรือการด าเนินการอ่ืนใด  
เพ่ือให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งข้ึน 
 การรื้อถอน  หมายถึง  การรื้อหรือการด าเนินการอ่ืนใด  เพ่ือน าส่วนประกอบ
อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป 
 การต่อเติม  หมายถึง  การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ลดหรือขยาย 
ซึ่งลักษณะ  ขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สัดส่วน  น้ าหนัก  เนื้อที่ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ  ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้ว  ให้ผิดไปจากเดิม  แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม 
 การซ่อมแซม  หมายถึง  การซ่อม  การด าเนินการ  และหรือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติ
ดังเดิม 
 ทั้งนี้ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม ดังกล่าว  ต้องมี
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย 
 (2)  งานก่อสร้างดังกล่าวตาม (1)  ต้องด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้วย 
 2.1.5  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม   
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดส าหรับแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ดังนี้ 
 (1)  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร  ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
 (2)  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง  ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม 
 (3)  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  ให้ใช้หลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม 
 (4)  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน  ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 2.1.6  เพ่ือให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและ  
ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ  จึงก าหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างส าหรับแต่ละกลุ่มไว้    
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ  ดังนี้ 
 งานก่อสร้างอาคาร  หมายถึง  งานก่อสร้างใหม่  งานปรับปรุง  งานซ่อมแซม  งานรื้อถอน    
และหรืองานต่อเติมอาคาร  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก  ท่าเทียบเรือ  
ตึกแถว  ร้านค้า  โรงเรือน  โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงงาน  โรงภาพยนตร์  ศูนย์การค้า  คลังสินค้า  อาคาร 
ส านักงาน  อาคารที่ท าการ  อาคารชุดพักอาศัย  ศาลาที่พัก  วัด  พระอุโบสถ  หอระฆัง  กุฏิพระ  มัสยิด    
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สุเหร่า  อนุสาวรีย์  หอสูง  หอประชุม  ห้องสมุด  ตลาด  อู่เรือ  คานเรือ  ท่าน้ า  ท่าจอดเรือ  สถานีน าร่อง  
สถานีขนส่งฯ  หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะ  รูปแบบ  และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้  และให้หมายความรวมถึง   งานก่อสร้างใหม่  งานปรับปรุง   
งานซ่อมแซม  งานรื้อถอน  และหรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง  ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)  งานภูมิทัศน์และอัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่
เล่นกีฬาและหรือออกก าลังกาย  เช่น  สนามกีฬา  สนามฟุตบอล  ลู่กีฬา  สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล  
สนามแบดมินตัน  สระว่ายน้ า  สวนสาธารณะ  เป็นต้น 
 (2) ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้ง  เพ่ือการประชาสัมพันธ์หรือ 
เพ่ือการโฆษณา 
 (3)  ถนน  ทางเท้า  พ้ืนที่  สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  พ้ืนลาน
คอนกรีต  และหรือทางเข้าออกของรถ  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง
อาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (4)  รางระบายน้ า  ท่อระบายน้ า  บ่อพัก  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  บ่อเกรอะบ่อซึม  บ่อเก็บน้ า  
ถังพักน้ า  งานระบบประปา  งานปักเสาพาดสาย  หรืองานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ภายในบริเวณซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (5)  สระน้ า  น้ าพุ  เขื่อนกันดิน  สะพานข้ามคูคลอง  ทางเดิน  งานปลูกต้นไม้   
งานประติมากรรม  งานปลูกหญ้า  และหรืองานจัดสวน  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับ
งานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (6) เสาธง  รั้ว  ก าแพง  ประตูรั้ว  และหรือป้อมยาม  ภายในบริเวณซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (7)  งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้าง อ่ืนใด  ภายในบริ เวณซึ่ ง เป็น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (8) งานระบบปรับอากาศ  ระบายอากาศ  งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน   
งานระบบเครื่องกล งานระบบพิเศษอ่ืนๆ และหรืองานอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in) 
 (9)  งานก่อสร้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
งานก่อสร้างชลประทาน  และตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ก าหนด 

 งานก่อสร้างชลประทาน  หมายถึง  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  รื้อถอน   
และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ าเพ่ือการชลประทานหรือเพ่ือการอ่ืน เช่น การประมง 
การเกษตรกรรม  การป้องกันน้ าเค็ม  การป้องกันน้ าท่วม  การผันน้ า  การจัดรูปที่ดิน  และหรือเพ่ือการผลิต
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น   โดยท าการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น  เขื่อนทดน้ า  อาคารประกอบ
ของเขื่อนทดน้ า เขื่อนเก็บกักน้ า  อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ า  คลองส่งน้ า  อาคารของคลองส่งน้ า  
คลองระบายน้ า  คูส่งน้ า  คูระบายน้ า  สถานีสูบน้ า  เป็นต้น   และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดซึ่งมี
ลักษณะ  รูปแบบ  วัตถุประสงค์  หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  หรือเป็นส่วนประกอบ  และหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย 

 งานก่อสร้างทาง  หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ  และหรือการบ ารุงรักษา
ทางหรือถนน  ซึ่งจัดไว้เ พ่ือประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก   แต่ไม่รวมทางรถไฟ   
ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้ หรือเหนือพ้ืนดิน  และให้หมายความรวมถึงที่ดิน  พืช  พันธุ์ไม้ทุกชนิด  ท่อกลม   
รางระบายน้ า  ร่องน้ า  ก าแพงกันดิน  เขื่อน  รั้ว  หลักส ารวจ  หลักเขต  หลักระยะ  ป้ายจราจร  เครื่องหมาย   
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เครื่องสัญญาณไฟฟ้า  เครื่องแสดงสัญญาณ  ที่จอดรถ  ที่พักคนโดยสาร  ที่พักริมทาง  อาคาร  และหรือสิ่งอ่ืนใด 
อันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่  หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง  หรือเพ่ือประโยชน์แก่
งานก่อสร้างทาง  และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้นด้วย 
 

 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ  
และหรือการบ ารุงรักษาสะพาน  ท่อเหลี่ยม  ทางต่างระดับ  และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม   ซึ่งจัดไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก แต่ไม่รวมทางรถไฟ   ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้ หรือเหนือพ้ืนดิน  
และให้หมายความรวมถึง  อุโมงค์  ท่าเรือส าหรับขึ้นหรือลงรถ  และหรือสิ่งอ่ืนใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่  หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   หรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างสะพานและ 
ท่อเหลี่ยมนั้นด้วย 
 

 ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างดังกล่าว  ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การเลือกใช้
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างนี้เท่านั้น   
 

 2.1.7  ส าหรับงานก่อสร้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง  4  กลุ่ม  
ตามที่ก าหนดตามข้อ 2.1.6  โดยตรง  ให้พิจารณาวัตถุประสงค์  และหรือรายละเอียดของโครงสร้าง  ลักษณะงาน  
หรือขอบเขตของงานก่อสร้างนั้น  สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกลุ่มงานก่อสร้างใดมากที่สุด  ให้ใช้หลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนดส าหรับกลุ่มงานก่อสร้างนั้น 
 ในกรณีที่ เป็นโครงการงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้าง 
หลายโครงการ  มีความซับซ้อน  ใช้งบประมาณมาก  มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ  และหรือใช้
เทคโนโลยีพิเศษ   ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง 4 กลุ่ม ตามท่ีก าหนดตามข้อ 2.1.6   
และไม่สามารถค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ได้  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์
หรือวิธีการก าหนดราคากลางเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม  แต่อย่างไรก็ดี  หากโครงสร้างและลักษณะงาน 
ในส่วนใดสามารถน าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้  ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง 
 2.1.8  กรณีโครงการงานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว   ประกอบด้วยงานหรือ
กลุ่มงานก่อสร้างตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างตามที่ก าหนดตามข้อ  2.1.6  มากกว่า  
1 กลุ่มงาน  มีปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานก่อสร้างใกล้เคียงกัน และผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการงานก่ อสร้าง 
ดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนดส าหรับ  
แต่ละกลุ่มงานได้ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด
ส าหรับกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดนั้น เป็นแบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง 
 กรณีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น าค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง  
ไปค านวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาค านวณกับค่างานต้นทุน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดส าหรับแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 2.1.9 กรณีที่ ในรายละเอียดของการค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้างตามเง่ือนไขและข้อก าหนด ดังนี้ 
 (1)  ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 

/(2)... 
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 (2)  การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามล าดับ ดังนี้ 
 (2.1)  ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ 
 (2.2)  วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ใกล้เคียงเผยแพร่  หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่า
หนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด  โดยพิจารณา
จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานท่ีก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
 (2.3)  กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณ 
ราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลาง  หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง   
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ  โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  ทั้งนี้ ในการสืบ
และก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 (3)  การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่ง
วัสดุก่อสร้างตามล าดับ ดังนี้ 
 (3.1)  ราคาวัสดุก่อสร้างตามท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่  
เผยแพร่ 
 (3.2)  วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง
เผยแพร่  หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด 
ให้ใช้ราคาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ
ศาลากลางจังหวัดถึงสถานท่ีก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  (3.3)  กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบและ 
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง  
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  ทั้งนี้ในการสืบ
และก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 (3.4)  ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ เกิน 80 กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด 
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไป
ตามล าดับ  โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1.9 (3) (3.1) ข้อ 2.1.9 (3) (3.2) 
และข้อ 2.1.9 (3) (3.3) ก็สามารถกระท าได้  ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสาร  
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 (4)  กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือโครงการงานก่อสร้างนั้น
จ าเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจ านวนมาก  และหรือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ก าหนดคุณลักษณะ 
                 /เป็น... 
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เป็นการเฉพาะ และหรือต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน  ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคา  
วัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง  และหรือจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ 2.1.9 (2) ส าหรับ
กรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) ส าหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระท าได้  
โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ  หรือตาม 
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง  ในราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  ส าหรับกรณี
ที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคาและระยะทางเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างที่ได้ก าหนดราคา
และแหล่งไว้แล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการสืบและก าหนดราคา รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนั้นด้วย 
 (5)  กรณีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือ
หลายรายการ ให้ค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นต้องมี   โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางและหลักเกณฑ์ 
การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  หรือสืบราคาค่าขนส่ง  และหรือประเมินราคาค่าขนส่งตามความเป็นจริง  
เป็นเกณฑ์การค านวณ 
 (6)  หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องด าเนินการตามข้อ 2.1.9 (2) (2.3) ส าหรับการก่อสร้าง 
ในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) (3.3) และข้อ 2.1.9 (3) (3.4) ส าหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค  
รวมทั้งที่ต้องด าเนินการตามข้อ 2.1.9 (4) ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพ่ือลดภาระ   
ใช้อ้างอิง และอ านวยความสะดวกในการสืบและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
ของหน่วยงาน  โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าว   
มาใช้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมี
การปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย 
 (7)  การก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้  ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดการค านวณของแต่ละหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
ก าหนด 
 (8)  ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น 
 (8.1)  ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ค านวณ
ราคากลางงานกอ่สร้างนั้น 
 (8.2)  ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ  
นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 
 (8.3)  ส่วนภูมิภาค หมายถึง พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ  นนทบุรี  
ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 
 (8.4)  ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ติด 
กับท้องที่  หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
 (8.5)  วัสดุก่อสร้าง  ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือ 
เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและค านวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 

/(8.6)... 
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 (8.6)  การสืบราคา หมายถึง การด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ทราบราคาและหรือ
แหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง 
 (8.7)  ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง 
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างในราคาต้นทุน  ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและ 
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างได้   ให้สืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่ก าหนด 
ในแบบก่อสร้าง หรือสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
 (8.8)  ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ  หมายถึง   
ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดก่อน  จากนั้นจึงค่อยสืบและใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างจากแหล่งอ่ืนๆ  ที่มีระยะทางห่างไกลออกไปตามล าดับ 
 (8.9)  ราคาเฉลี่ย หมายถึง การน าราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่ง 
มาค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าเฉลี่ย 
 (8.10) ในกรณีที่มีและหรือสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างได้จากแหล่งเดียว 
ราคาที่มีหรือสืบนั้น ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ยได้ 
 (8.11) การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   ให้ค านวณหรือประเมินจากแหล่ง
วัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง  หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้ค านวณหรือประเมินจาก
แหล่งวัสดุก่อสร้างถึงก่ึงกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น 
 (8.12) แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและก าหนดราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกเหตุผลความจ าเป็น และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนด
และบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง 
 2.1.10  ให้กระทรวงพาณิชย์  (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด)  พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จ าเป็นส าหรับ  
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน  และประกาศเป็นการทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง 
 2.1.11  ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน   
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  รวมทั้งรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างอ่ืนใด ให้ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้าง และหรือตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
 ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงตารางค่าขนส่ง 
วัสดุก่อสร้าง  ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ
งานระเบิดหินรวมทั้งรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด ให้สอดคล้องตามราคาน้ ามัน 
สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 2.1.12  อัตราค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   
ให้ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือ
ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
 
 

/ให้... 
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 ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ าและหรือสภาวการณ์ 
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป   และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและ  
ถือปฏิบัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
 2.1.13  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาก าหนดค่าดอกเบี้ยส าหรับการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 
เงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา  โดยให้ก าหนด 
เป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ  ถ้าเศษถึง 0.50  ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50  ให้ปัดลง 
 ให้กรมบัญชีกลางก าหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง หากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ 
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1  พร้อมทั้งจัดท าและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพ่ือหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย 
 2.1.14  อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้   ให้เป็นไปตามอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  โดยให้ก าหนดเป็นตัวเลขกลม   กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเศษ  ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น 
ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง 
 ให้กรมบัญชีกลางประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมทั้งจัดท าและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่  ที่สอดคล้องกับ 
การประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  เพ่ือหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย 
 2.1.15  ในการแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  และการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน     
จะต้องก าหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ  ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจ านวนเงิน  
ในแต่ละงวด  โดยค านึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง 
 2.1.16  ในการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง   หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 
งานก่อสร้างจะด าเนินการเอง หรือขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐอ่ืน หรือจะด าเนินการจัดจ้างออกแบบ 
รูปรายการงานก่อสร้าง ก็ได้ 
 ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน
และเป็นไปตามหลักวิชาการ  โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  และจัดท ารายการ ปริมาณงาน 
และราคา  และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย  รวมทั้งต้องรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
และรายการ ปริมาณงาน ที่ได้ถอดแบบฯ นั้น  ไว้ด้วยทุกครั้ง 
   ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  การจัดท ารายการ ปริมาณงาน และราคา  
และการประมาณการราคาในเบื้องต้น   ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ก็ได้ 
   ทั้งนี้   การออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว  ให้รวมถึงการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างด้วย 
 2.1.17  ให้มีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง   เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ดังต่อไปนี้ 
 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง  โดยให้มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
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 (1) องค์ประกอบ  ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า 
โดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ  1  คน  และให้มี
กรรมการอย่างน้อย 2 คน   กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงาน  หน้าที่   
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ  และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย 
  กรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ   จะแต่งตั้งบุคคลภายนอก 
ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น  ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
 องค์ประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
 (2) อ านาจหน้าที่     ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าที่ 
และรับผิดชอบค านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้าง  แล้วน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก่อนการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดท าเอกสารประกาศสอบราคา  หรือเอกสาร
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือประกาศรา่งขอบเขตของงาน  หรือตามท่ีก าหนดส าหรับการจัดจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก
ราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ  ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว 
 การแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว  ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอ านาจ 
ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 กรณีที่มีความจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  และหรือเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐนั้นมีงานก่อสร้างจ านวนมาก  หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือท าหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้าง   
ก็สามารถกระท าได้  โดยองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดราคากลางต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดดังกล่ าวข้างต้น  รวมทั้ ง ให้ระบุหรือก าหนดภารกิจและระยะเวลาในการด า เนินงาน  
ของคณะกรรมการก าหนดราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย 
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง   ให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลัง ก าหนด 
 2.1.18  กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง 
ที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว  และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  ภายใน  
30  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น   ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณา
ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน  แล้วน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามที่ก าหนด
ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน   
              /2.1.19... 
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 2.1.19  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตาราง 
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตารางอัตราราคางานดิน  ตารางอัตรา
ราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด ซึ่งใช้ในการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจ 
ในเรื่องต่างๆ  หากหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตาราง
อัตราราคางานดิน  ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างอ่ืนใด รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับการรับแจ้ง 
การเปลี่ยนแปลง 
 หากหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตารางอัตราราคางานดิน ตาราง
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน   บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด รวมทั้ง
หนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่    และคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
สามารถค านวณราคากลางใหม่ได้ทันก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน แล้วแต่กรณี   
ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณราคากลางใหม่ และให้ถือราคากลางที่ค านวณใหม่นั้น เป็นราคากลาง 
ในการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  อัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตารางอัตรา
ราคางานดิน   ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับ
การถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด  
รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ   ภายหลังวันประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่าง TOR  หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน แล้วแต่กรณี   
ก็ให้ด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นใหม ่
 

        หมายเหตุ  1.  ค าว่า   ได้รับแจ้ง  หมายถึง  การได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  โดยให้นับวันที่
หน่วยงานของรัฐนั้นลงทะเบียนหนังสือรับ   เป็นวันแรกของการได้รับแจ้ง 
    2.  เมื่อมีประกาศและหรือหนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตาราง
อัตราราคางานดิน  ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้างอ่ืนใด รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th)  แต่หน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  หน่วยงานของรัฐนั้น
สามารถด าเนินการไปก่อนได้รับแจ้งเป็นหนังสือก็ได้ และเมื่อด าเนินการแล้วให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับแจ้งแล้ว 
 
 
 
 /2.1.20... 
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 2.1.20  ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศ
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th)   โดยให้แนบรายละเอียดการค านวณราคากลางตาม BOQ.  (Bill of 
Quantities)  ซึ่งผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  เป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้
ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้  พร้อมกับการประกาศสอบราคา  ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  
แล้วแต่กรณี 
 ทั้งนี้  รายละเอียดการค านวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities)  ที่ต้อง
ประกาศเปิดเผยดังกล่าว   ให้หมายถึง รายละเอียดการค านวณราคากลางตามแบบฟอร์ม  ดังนี้ 
 (1) กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบฟอร์ม  ปร. 4 , ปร. 4(พ) , ปร. 5(ก) , 
ปร. 5(ข) และ ปร. 6 
 (2) กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลาง 
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
 (3) กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้าง  
ชลประทาน 
 2.1.21  ส าหรับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
 2.1.22  ให้กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางซึ่งก ากับดูแลการก าหนดราคากลาง 
งานก่อสร้างของทางราชการ  และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  ให้มีอ านาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้างนี้  ดังนี้ 
 (1)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
ให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบและน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 (2)  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า จัดท าคู่มือ และด าเนินการฝึกอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  รวมทั้ งการค านวณราคากลางงานก่อสร้ า ง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง นี้  รวมทั้ งการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 (3)  ศึกษาวิเคราะห์  ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล  และเสนอแนะแนวทางและวิธีการ 
ในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ  รวมทั้งรายละเอียดประกอบการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
 (4)  อ านาจหน้าที่ อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

/2.2… 
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 2.2  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
 ได้จ าแนกงานก่อสร้างของทางราชการ ออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ได้แก่ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร 
กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน แต่เนื่องจาก
กลุ่มงานก่อสร้างทางและกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมมีโครงสร้างทางวิศวกรรม ค่าก่อสร้าง  
และวิธีการก่อสร้างใกล้เคียงกัน จึงได้ก าหนดรวมไว้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ดังนั้น จากเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
จ านวน 4 เล่ม จึงประกอบด้วยหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  ผู้มีหน้าที่ค านวณ 
ราคากลางจึงต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่ก าหนดส าหรับ  
แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคารให้ใช้
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร   งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทางให้ใช้หลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพาน
และท่อเหลี่ยมให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  และงานก่อสร้างที่
อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทานให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มีสาระส าคัญของ
โครงสร้างและองค์ประกอบในการค านวณราคากลาง  สรุปได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 

 2.2.1  หลักเกณฑ์การค านวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการค านวณค่างานต้นทุนหรือราคาทุนของงานก่อสร้าง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อ สร้าง)    
ซึ่งก าหนดให้ใช้วิธีการถอดแบบก่อสร้างตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมก่อสร้าง มีสาระส าคัญ  
แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 (1)  หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการถอดแบบค านวณราคากลาง เป็นหลักเกณฑ์
และข้อก าหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพ่ือก าหนดรายการงานก่อสร้าง 
หน่วยวัด  ปริมาณงาน  และเกณฑ์การเผื่อเพ่ือปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ 
การก่อสร้างที่เป็นจริง  รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยส าหรับ 
รายการงานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)   โดยก าหนดไว้ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องน าไปใช้
ปฏิบัติในการถอดแบบก่อสร้างและค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  ตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างก าหนด 
 (2)  รายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   เป็น
ส่วนของข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องน ามาค านวณกับปริมาณงานหรือค านวณในสูตรค านวณค่าวัสดุ 
มวลรวมต่อหน่วย ส าหรับกรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร   หรือน าไปค านวณ 
ในหลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ส าหรับกรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เช่ น 
ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตาราง 
ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) 
ตารางอัตราราคางานดิน (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างชลประทาน)  เป็นต้น 
                    /(3)... 
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 (3)  หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่างานต้นทุน  เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ
ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการงานก่อสร้าง และการรวมค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง  
ได้เป็นค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างหรือทั้งสัญญาจ้าง มีสาระส าคัญพิจารณาได้เป็น 3 ขั้นตอน  
ดังนี้ 
 1)  ถอดแบบก่อสร้าง  เพ่ือส ารวจและก าหนดรายการงานก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัด 
ปริมาณงาน และปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง โดยใช้
หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด และวิธีการในการถอดแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดในส่วนของหลักเกณฑ์ 
และข้อก าหนดในการถอดแบบค านวณราคากลาง  จะได้รายการงานก่อสร้างจากแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
(แบบก่อสร้าง)  รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 กรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน  
และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลังจากถอดแบบก่อสร้าง  
ได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว   
ต้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรส าหรับการค านวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  
 กรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รายการ 
งานก่อสร้างใดท่ีต้องค านวณค่างานต้นทุนในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย  ต้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือ
สูตรส าหรับการค านวณหาค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 
 2) น าข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดในส่วนของรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ อัตราค่างานต่างๆ  เป็นต้น  มาค านวณกับ
ปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างก าหนด 
 กรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในทุกรายการ
งานก่อสร้าง  ให้น ารายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้แก่  
ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ไปคูณปริมาณงาน เว้นแต่รายการงานก่อสร้างใดที่ต้องค านวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย 
ก็ให้น าค่าวัสดุและหรือค่าแรงงานไปแทนค่าในสูตรการค านวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการ 
งานก่อสร้างนั้นก่อน จากนั้น จึงน าค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยที่ค านวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการ
งานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 กรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในทุกรายการงานก่อสร้างให้น ารายละเอียด
ประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาวัสดุ  อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง ค่า Operating Cost  เป็นต้น  ไปค านวณในหลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ ก่อน   จากนั้นจึงน าค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ค านวณได้ไปคูณ
ปริมาณงาน จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 3)  รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ค่างานต้นทุนรวมทั้ง
โครงการงานก่อสร้างหรือท้ังสัญญาจ้าง 
 

 2.2.2  หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ( Indirect Cost)  
เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ  รวมได้เป็น 4 หมวดใหญ่ 
ได้แก่ หมวดค่าอ านวยการ หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่าก าไร และหมวดค่าภาษี   โดยในส่วนของหมวด 
ค่าอ านวยการ  ยังประกอบด้วยหมวดย่อย รวม 4 หมวด  และในแต่ละหมวดย่อยจะประกอบด้วยรายการ 
                    /ค่า... 
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ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับของแต่ละหมวดย่อยนั้น เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายส านักงาน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรส านักงาน ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน ค่าโรงเก็บวัสดุชั่วคราว  เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือความสะดวกต่อการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการค านวณ และง่ายต่อการตรวจสอบ 
ได้ค านวณรวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างดังกล่าวทุกรายการ ทั้งในส่วนของหมวดค่าอ านวยการ  
หมวดค่าดอกเบี้ย  หมวดค่าก าไร และหมวดค่าภาษี แล้วก าหนดไว้เป็นค่าๆ เดียวเมื่อเทียบกับค่างานต้นทุน 
(Direct Cost) 1 หน่วย ส าหรับในแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่ก าหนด เรียกว่า “ค่า Factor F” 
โดยน าค่างานต้นทุน (Direct Cost) มาก าหนดเป็นช่วงๆ แล้วค านวณค่า Factor F  ก าหนดไว้เป็นค่า Factor F  
ส าหรับของละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่ก าหนดนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีของงานก่อสร้างอาคาร  
ที่ค่างานต้นทุน 10 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.2922  ที่ค่างานต้นทุน 50 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.2133 
ที่ค่างานต้นทุน 200 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.1988  เป็นต้น โดยเมื่อค านวณค่า Factor F ก าหนดไว้
ครบทุกช่วงของค่างานต้นทุนที่ก าหนด  จะได้ตารางส าเร็จรูป  เรียกว่า “ตาราง Factor F” 
 เนื่องจากงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ประกอบด้วย  4 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ยม  และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน  ซึ่งแม้จะมีหมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างประกอบด้วย  
4 หมวดใหญ่เหมือนกัน แต่รายการและอัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหมวดค่าอ านวยการ 
มีรายละเอียดรายการ อัตราค่าใช้จ่าย และการค านวณที่ต่างกัน  จึงได้จัดท าตาราง Factor F เพ่ือใช้กับ  
3 หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน 4 ตาราง ตามกลุ่มงานหลักดังกล่าว   ได้แก่  ตาราง 
Factor F งานก่อสร้างอาคาร  ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ยม  และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  ซึ่งในการใช้ตาราง Factor F ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ที่ก าหนด 
 

 2.2.3  หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็นต้องมี  เป็นส่วนของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามข้อก าหนดและตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่างานสนับสนุน 
(Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษส าหรับการก่อสร้าง  
และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องมี  ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย 
แต่มีเฉพาะในบางโครงการงานก่อสร้างและในบางสัญญาจ้าง จึงไม่สามารถที่จะก าหนดไว้ ในส่วนของค่างาน
ต้นทุน (Direct Cost) และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ( Indirect Cost) ได้  ตัวอย่างเช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการก าหนดให้ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ควบคุมงาน 
ในโครงการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Tower Crane ในกรณีของการก่อสร้าง
อาคารสูง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการก าหนดให้ใช้นั่งร้านและการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง 
ตามกฎหมายแรงงาน  การท า Benchmark ส าหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน การจัดท าระบบป้องกันฝุ่น 
ตามข้อบังคับ การท าระบบป้องกันดินพัง  ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง  
(ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้าง 
เป็นระยะๆ  และการท าอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ  เป็นต้น 
 การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ  ต้องค านวณรวมในราคากลาง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนด  ซึ่งสรุปเป็น
ขั้นตอนได้ ดังนี้ 
 
 
                    /(1)... 
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 (1)  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางพิจารณาก าหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดฯ ตามข้อเท็จจริงและหรือตามข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานก่อสร้างที่ค านวณ
ราคากลางนั้น ว่าจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมีรายการใดบ้าง 
 (2)  แสดงรายละเอียดการค านวณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมี 
ของแต่ละรายการ ลงใน “แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ” 
โดยรายการใดต้องช าระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วย 
 (3)  น าผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ของแต่ละรายการ ไปสรุปรวมไว้ใน  
“แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ” 
 (4)  ใน “แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดฯ”  ให้รวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ ใส่ไว้ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ
ตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่งผลลัพธ์ในช่อง  “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ” ก็คือ
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีส าหรับโครงการงานก่อสร้างนั้นทั้งโครงการ  
งานก่อสร้าง 
 (5)  น าค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ รวมทั้งโครงการงานก่อสร้างไปรวมกับ 
ค่าก่อสร้างในส่วนอ่ืนๆ ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างก าหนด  จะได้ราคากลางงานก่อสร้างนั้น ทั้งโครงการงานก่อสร้าง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดฯ ไว้ด้วยแล้ว 
 

 2.2.4  หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดท ารายงาน    เป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการน าค่างานต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายพิเศษ  
ตามข้อก าหนดฯ มาค านวณรวมกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดส าหรับแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ได้เป็นราคากลางทั้งโครงการงานก่อสร้าง  และรวมไปถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการถอดแบบ 
และจัดท ารายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง จ าแนกเป็น การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและ 
การจัดท ารายงานหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและ
การจัดท ารายงานหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  และการสรุป 
ค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดท ารายงานหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     /โครงสร้าง... 
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 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว  
แสดงเป็นแผนภาพรวมได้  ดังนี้ 

 
 ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างท้ัง  4  เล่ม  ได้ที่ www.gprocurement.go.th 
 
3.  ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบงานที่น าหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง  มาพัฒนาเป็นระบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องน ารายการงานก่อสร้างและปริมาณงาน  
เพ่ือน าเข้าไปค านวณในระบบฯ จากนั้น ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากกระทรวงพาณิชย์  
และข้อมูลรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  เช่น  ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/
ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ค่าด าเนินการจากตารางค่า Operating Cost  
และค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  เป็นต้น  มาใช้ค านวณ  ส าหรับงานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  ระบบจะประมวลผลโดยใช้สูตรที่ก าหนดไว้แล้วในระบบฯ มาค านวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยตามท่ีหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนดให้โดยอัตโนมัติ  และเมื่อรวมค่างาน
ต้นทุนทั้งโครงการงานก่อสร้างแล้ว  ระบบฯ จะประมวล และน าค่า Factor F  รวมทั้งค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี)  มาค านวณเป็นราคากลางของทั้งโครงการงานก่อสร้างนั้นๆ  และเมื่อค านวณได้ราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว  ระบบฯ จะส่งข้อมูลราคากลางและรายงานการค านวณราคากลางไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพื่อด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป  
                  /ทั้งนี้... 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ทั้งนี้  ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ประกอบด้วย  ระบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง  รวม 3 ระบบ  ได้แก่  ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  ระบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหลี่ยม  และระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ระบบการค านวณราคากลางที่ถูกต้องตรงตามประเภทของ
งานก่อสร้างทีห่ลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนด 
 การค านวณราคากลางตามระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์   มีวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการก าหนดราคากลางเข้าสู่ระบบฯ และกรอกรายละเอียดของโครงการ 
งานก่อสร้าง  เพ่ือก าหนดการเรียกใช้ข้อมูลและรายละเอียดการค านวณรวมทั้งตาราง Factor F  
 (2)  น ารายการงานก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้างเข้าสู่ระบบฯ  โดยสามารถน าเข้าได้ 
2 ช่องทาง  คือ  น าเข้าบนระบบออนไลน์ และนอกระบบออนไลน์ 
 (3)  รายการงานก่อสร้างที่น าเข้าระบบฯ  แบ่งออกเป็น  2  กรณี  ได้แก่  รายการ 
งานก่อสร้างที่ไม่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  และรายการงานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit Cost)  โดยกรณีที่ไม่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการค านวณ  เช่น  ราคาวัสดุ  ค่าแรงงาน  เป็นต้น  จากฐานข้อมูลในระบบฯ  ส าหรับรายการ  
งานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  ระบบฯ ค้นหาสูตรการค านวณค่างานต้นทุน 
ต่อหน่วยซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระบบฯ  พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการค านวณ  เช่น  
ราคาวัสดุ  ค่าแรงงาน  และค่างานต่างๆ  เป็นต้น จากฐานข้อมูลในระบบฯ  มาค านวณในสูตรการค านวณ  
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ  
 (4)  ระบบฯ จะค านวณรวมค่างานต้นทุน ที่ได้จากการค านวณตามข้อ 1 และข้อ 2   
มาค านวณรวมกับค่า Factor F  ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี)  จนได้ราคากลาง
งานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง  และรวมถึงการจัดท าและพิมพ์รายงานและรายละเอียดการค านวณ 
ราคากลางตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนด 
 (5)  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไดใ้ห้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว  ประธาน
กรรมการก าหนดราคากลางจะเป็นผู้บันทึกการอนุมัติราคากลางในระบบฯ   จากนั้นระบบค านวณราคากลางฯ 
จะส่งข้อมูลรายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพื่อใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป 
 (6)  ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว   
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  
หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  แล้วแต่กรณี  ภายใน 30 วัน  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้
คณะกรรมการก าหนดราคากลางด าเนินการทบทวนราคากลางในระบบฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
 (7)  นอกจากนี้ ระบบฯ ยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงาน
ของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  เพื่อให้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบตามที่หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนดต่อไป  นอกจากนี้ระบบฯ ยังสามารถ
ออกแบบรายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นไฟล์ Excel  เพ่ืออ านวยความสะดวกน าไปใช้
ประกอบการจัดท า BOQ. ในขั้นตอนการท าสัญญาจ้างก่อสร้างหรือเพ่ือการอื่นได้ด้วย 
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ภาพรวมของระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
แสดงเป็นแผนภาพได้  ดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ที่ www.gprocurement.go.th 

 
 หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และก าหนดการใช้งานระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการมอบหมาย 
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