
ข้อควรระวงัในการปฏบิตังิานด้านการพสัดุ

โดย  นางสาวอมัภรณ์  เจริญพงษ์สกลุ  นักวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ



แผนจดัซื้อจดัจ้าง 

แผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลการ

ปฏิบัติตามแผน  (ตามประกาศคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่29 มกราคม 2546)

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง (แผนฉบับระบุรายละเอยีด)



แผนจดัซื้อจดัจ้าง

 

•  ไม่จัดส่งแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้างให้สํานักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิ หรือจัดส่งแต่ดาํเนินการล่าช้า 

• ไม่ได้ตรวจสอบตดิตามผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานให้  สตง. ทราบทุกไตรมาส 

• ไม่ได้จดัทาํแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ชนิดระบุรายละเอยีด)
หรือจัดทาํแต่ดาํเนินการล่าช้า

•  จัดทาํแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ชนิดระบุรายละเอยีด) ไม่ถูกต้อง



 การบริหารงานและงบประมาณ

•  ใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ไม่เป็นไปตามหลกัการบริหาร
งบประมาณ 

•  ไม่โอนเงนิงบประมาณ  เหลือจ่ายกลบัส่วนกลาง หรือ
ดาํเนินการล่าช้า ส่งผลให้งบประมาณต้องพบัไป

การบริหารงานและงบประมาณ



 การบริหารงานและงบประมาณ

•มกีารเบิกจ่ายเงนิค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวทั้งค่าจ้างในวนั
ทาํงานปกต ิ และค่าจ้างทาํงานในวนัหยุด สูงกว่าวงเงนิ
ค่าจ้างชั่วคราวทีร่ะบุไว้ในประมาณการค่อนข้างมาก 

•มกีารจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์โดยทีไ่ม่ปรากฏรายการในการ
คาํนวณปริมาณงานเพื่อขอตั้งงบประมาณสําหรับงาน
นั้นๆ 

การบริหารงานและงบประมาณ



การจดัซื้อจดัจา้ง

 

• จัดซื้อวสัดุภายในระยะเวลาใกล้เคยีงกนั แต่มรีาคาต่างกนั

• การจัดซื้อวสัดุเบ็ดเตลด็  ไม่สอดคล้องกบัวสัดุหลกั  หรือ      
จัดซื้อในปริมาณสูงเมื่อเทยีบกบัวสัดุหลกัทีต่้องใช้ควบคู่
กนั

• จัดซื้อวสัดุเบ็ดเตลด็ไม่สอดคล้องสัมพนัธ์กบัการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว



การจดัซื้อจดัจา้ง

• การพจิารณาคุณสมบัตขิองผู้เสนอราคาทีเ่ป็นกจิการร่วมค้า    
    ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ กรณมีผีู้เสนอ 
    ราคายื่นเสนอราคาในฐานะผู้ร่วมค้าแบบไม่จดทะเบียนเป็น  
    นิตบิุคคลใหม่   ได้ยื่นเอกสารผู้มคีุณสมบัตเิบื้องต้นในการ
    ก่อสร้างของกรมชลประทานเพยีงรายเดยีว  และไม่ได้เป็น
    ผลงานของผู้ร่วมค้าหลกั   คณะกรรมการประกวดราคาให้ผู้
    เสนอราคารายนั้นเข้าเสนอราคาได้ 



การจดัซื้อจดัจา้ง

• มกีารแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ  เป็นทั้งเจ้าหน้าทีร่ับ

ซอง  และกรรมการเปิดซองสอบราคา

• การจัดซื้อวสัดุก่อสร้าง มกีารกาํหนดเงื่อนไขการส่งมอบ
ของเป็นงวด ๆ และมกีารเบิกจ่ายเงนิให้กบัผู้ขายเป็นงวด
ตามจํานวนของทีไ่ด้รับมอบในแต่ละงวด  แต่เงื่อนไขการ
ชําระเงนิในสัญญามไิด้กาํหนดให้จ่ายเงนิเป็นงวดไว้ด้วย 



การจดัซื้อจดัจา้ง

• การตรวจรับหินใหญ่  โดยวธิีการวดัหินใหญ่ในกระบะ
รถยนต์ทีบ่รรทุก  ไม่ได้หักค่าช่องว่าง 20%

• การจัดทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง กาํหนดเงื่อนไขต่างๆ ไม่
ครบถ้วนถูกต้อง  หรือไม่สอดคล้องกบัเอกสารประกวด
ราคา

• ไม่ได้จัดส่งสําเนาสัญญาทีม่วีงเงนิตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึน้ไปให้ 
สตง. 



การจดัซื้อเครื่องสูบนํา้ 

• ไม่ได้แต่งตั้งผู้ชํานาญงานเกีย่วกบัพสัดุทีจ่ดัหาเข้าร่วมเป็น  
กรรมการตรวจรับ  โดยมเีพยีงนักวชิาการพสัดุ  เจ้าพนักงาน
การเงนิและบัญชี  และพนักงานพมิพ์ ส 2  ร่วมเป็นกรรมการ

• ไม่กาํหนดเงื่อนไขการรับประกนัความชํารุดบกพร่องไว้
ในสัญญาซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัรายการคุลกัษณะเฉพาะ
แนบท้ายสัญญา  ทีม่กีารกาํหนดการรับประกนัไม่น้อยกว่า 
1 ปี



การเช่าเครื่องจกัรกล

•  เครื่องจักรกลทีร่ับราคาและส่งมอบ  มอีายุการใช้งานเกนิกว่า
5 ปี  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่าํหนดในสัญญา

•  ผู้ให้เช่าไม่ได้จัดทาํประกนัภยัเครื่องจักรกลทีใ่ห้เช่าแบบ
ประเภทชั้นหนึ่ง  และประกนัภยัตามพระราชบัญญตัคิุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ  พ.ศ.2535

•  การเช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขบั  ผู้ให้เช่าไม่ได้จัดส่ง
รายชื่อชื่อพนักงานขบัพร้อมแนบหลกัฐานใบอนุญาตขบัขี่



• จดัซื้อวสัดกุอ่สรา้งในปรมิาณตํา่กว่า

เกณฑท์ี่กรมกาํหนด  ไม่มีหลกัฐานการ

รบัรองคณุภาพโดยผูช้ํานาญการไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

• วสัดกุอ่สรา้งที่จดัซื้อในปรมิาณที่ตอ้ง

ทาํการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิาร ไม่ได ้

สง่วสัดทุดสอบคณุภาพ 

• นําสง่วสัดทุดสอบคณุภาพกอ่นที่

ผูข้ายจะนําของมาสง่มอบ

• คณะกรรมการฯ ลงนามตรวจรบั 

หรอืตรวจการจา้ง กอ่นรบัทราบ

ผลทดสอบ

การทดสอบคณุภาพวสัดเุพือ่ควบคมุงานกอ่สรา้ง

• รายงานผลทดสอบปูนซีเมนต์
ยี่หอ้ไม่ตรงกบัที่หน่วยงานสง่ไป

ทดสอบ



การตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้างของหน่วยงานภายนอก

•  ตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดในสัญญา  กรณผีู้รับจ้างก่อสร้างงาน
คอนกรีตโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานตามข้อกาํหนดในแบบรูปรายการ โดยแบบ

รูปรายการแนบท้ายสัญญาจ้าง  กาํหนดกาํลงัอดัคอนกรีตทีอ่ายุ 28 วนั ไม่น้อย

กว่า 210 กโิลกรัม/ตารางเซนติเมตร  แต่ในการออกแบบส่วนผสมให้ผู้รับจ้าง

ดาํเนินการรวมทั้งรายงานผลทดสอบ พบว่า กาํลงัอดัทีอ่ายุ 28 วนั เพยีง 175 

กโิลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

•  งานซ่อมแซมถนนสันเขื่อน ในส่วนของงานรื้อย้ายเสาคอนกรีตกนัตกและขุด

ฝังกลบัตามเดมิพร้อมทาสีใหม่   พบว่า ตามสัญญากาํหนดจํานวนเสากนัตกไว้ 

382 ต้น  แต่ตรวจนับได้จริง 334 ต้น  ขาดไป 48 ต้น 



•  งานดนิถมบดอดัแน่น 85% ด้วยเครื่องจักร  สภาพงานก่อสร้างจริงไม่มกีาร

บดอดัแน่น 

•  การจัดซื้อวสัดุก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับ ลงนามตรวจรับโดย

รับรองว่าผู้ขายนํา้วสัดุมาส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา  แต่จากการ

สังเกตการณ์ ณ สถานทีก่่อสร้าง ผู้ขายส่งมอบวสัดุไม่ครบถ้วน 

•  งานดนิขุดด้วยเครื่องจกัร  สภาพงานก่อสร้างจริงมปีริมาณงานไม่ครบถ้วน

ตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา

การตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้างของหน่วยงานภายนอก





กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน วนัที่  23  มิถุนายน 2560



ข้อแนะนําและควรระวงัในการจัดทาํประมาณการและราคากลาง

1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดราคากลางงานจ้าง

ก่อสร้างเป็นการประจาํ โดยแต่งตัง้เป็นประจาํปี

2. งานท่อลอดคลองส่งนํา้แห่งหนึ่ง (งานดาํเนินการเองทัง้

โครงการ) ในการคาํนวณราคางาน  ผู้คาํนวณใช้อัตราราคา

งานคอนกรีตโครงสร้าง (คสล.เบา) ตามที่สาํนักงบประมาณ

กาํหนดแล้ว แต่ได้รวมรายการเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หรือ

มีการรวมค่าจ้างชั่วคราวซํา้อีก

3. งานจ้างก่อสร้างระบบส่งนํา้ฯ/งานจ้างเหมาดาดคอนกรีต

คลองส่งนํา้แห่งหนึ่ง พบว่าการคาํนวณราคากลางยัง

ดาํเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ดงันี ้



 

          3.1 กรณี กจิกรรมงานก่อสร้างมีหลายประเภทงานที่ต้อง

ดาํเนินการ  เช่น งานก่อสร้างชลประทาน งานสะพานและท่อ

เหลี่ยม  ผู้คาํนวณราคางานไม่ได้นําค่างานต้นทุนของงานก่อสร้าง

ทัง้โครงการ  ไปเทยีบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F แต่ละประเภท  

แต่นําค่า Factor F ต้นทุนรวมของประเภทงานก่อสร้างชลประทาน 

และ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมตามประเภทงานก่อสร้าง

นัน้ๆ มาคาํนวณต้นทุนงาน

          3.2 งานจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองส่งนํา้ มูลค่างาน 

7,135,000 บาท ผู้คาํนวณไม่ได้หาค่า Factor F ตามมูลค่างาน

ต้นทุนแต่ใช้ค่า Factor F ที่มูลค่างาน 5 ล้านบาท  ซึ่งมีอัตราสูง

กว่ามาคาํนวณราคากลาง ทาํให้ราคากลางสูงเกนิกว่าที่ควรจะเป็น 



4. งานจ้างก่อสร้างระบบส่งนํา้ แห่งหนึ่งการกาํหนดอัตรา

ราคางานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในการจดัทาํราคากลาง 

       4.1 ผู้คาํนวณได้คดิค่าเหล็ก ค่าเผื่อและสูญเสีย 

ค่าแรงดดัผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์ แล้ว แต่ยังบวกค่าลวด

ผูกเหล็กซํา้อีก โดยเข้าใจว่า ค่าแรงดดัเหล็กรวมอุปกรณ์

ตามหลักเกณฑ์ไม่ได้รวมค่าลวดผูกเหล็ก  

       4.2 ราคาวัสดุ (เหล็กใช้เหล็กผิวเรียบขนาด 6,9 และ

12 ใช้เหล็กเพยีง 3 ขนาด )  ซึ่งไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ฯ



66. หน่วยงานไม่ได้ถอดปริมาณเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตาม

แบบรูปรายการก่อน และนําปริมาณเหล็กที่ได้จากการถอด

แบบมากาํหนดเป็นปริมาณที่ต้องใช้ในแผนจดัซือ้จดัจ้าง แต่

หน่วยงานใช้ปริมาณเหล็กเส้นที่ 100 กโิลกรัม (คสล.เบา) 125 

กโิลกรัม (คสล.กลาง)  หรือ 150 กโิลกรัม (คสล.หนัก) มาคูณ

ปริมาณคอนกรีต

5. งานจ้างก่อสร้างระบบส่งนํา้ ซึ่งงานดงักล่าวมีค่าใช้จ่ายพเิศษ

ตามข้อกาํหนด หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํเป็นต้องมีในงาน

ก่อสร้าง  พบว่าผู้คาํนวณราคากลางมีการปัดเศษทศนิยมใน

ขัน้ตอนของการคาํนวณหาค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพเิศษตาม

ข้อกาํหนด



8. การจดัทาํประมาณการงานปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในหน่วยงาน  

พบว่าการคาํนวณราคางาน  ขาดความชัดเจนถงึที่มาของอัตรา

ราคางาน หรือ ชนิด และขนาดของต้นไม้ที่ต้องใช้ในการ

ดาํเนินการ

7. การคาํนวณราคากลางงานจ้างเหมาแห่งหนึ่ง กรณีที่งาน

ก่อสร้างอาคารชลประทานที่ไม่แยกรายการเป็นงานย่อยและ

กาํหนดหน่วยเป็นแห่ง  หน่วยงานใช้ตาราง Factor F  งาน

ก่อสร้างทาง/งานชลประทานมาคาํนวณต้นทุนงานแทนการใช้

ตาราง Factor F  งานสะพานและท่อเหลี่ยม  ส่งผลให้วงเงนิ

ราคากลางที่คาํนวณสูงเกนิกว่าที่ควรจะเป็น



9. งานอาคารท่อรับนํา้เข้าคลองแห่งหนึ่ง  การกาํหนด
อัตรางานคอนกรีตโครงสร้างหน่วยงานใช้อัตราราคา
งานคอนกรีตเบา มาจัดทาํประมาณการเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ  แต่งานซึ่งตามแบบรูปรายการเป็น

งานคอนกรีตเสริมเหล็กกลาง

10. การจดัซือ้วัสดุหลักโดยวธิีตกลงราคา            

หลายหน่วยงานไม่ได้จัดทาํราคาตลาด/

ราคากลาง ณ ปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นข้อมูล

เปรียบเทยีบในการจดัหาแต่ละครัง้

ใ ้11. การคาํนวณราคากลางในการจัดซือ้               
วัสดุก่อสร้าง มีการคาํนวณกาํไร 5.5 หรือ 

5% ของค่าขนส่งไว้ด้วย



             - กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กาํหนด 

ในการคดิค่าอาํนวยการผู้คาํนวณราคางานไม่ได้เทยีบหา         

อัตราส่วนค่าอาํนวยการของช่วงค่างานต้นทุนนัน้ๆ แต่นําอัตรา

ค่าอาํนวยการจากตาราง Factor F งานอาคารที่มูลค่า 2 ล้านบาท 

บวกรวมค่าอาํนวยการที่มูลค่างาน 5 ล้านบาท หารด้วย 2

12. การคดิค่าอาํนวยการ (งานดาํเนินเอง)  หลายหน่วยงานยัง

ดาํเนินการไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กาํหนด

          - มีการนํารายการเครื่องกว้านบานระบายฝาท่อ หรือ 

งานปลูกหญ้า  เครื่องสูบนํา้  มารวมคดิค่าอาํนวยการ  

            



      - การกาํหนดอัตราราคางานเครื่องกว้านพร้อมบานระบาย ใน

ส่วนของงานทาํเองยังดาํเนินการไม่ถกูต้อง  โดยผู้คาํนวณนําอัตรา

ราคางานที่สาํนักงบประมาณกาํหนดของราคาเครื่องกว้านพร้อม

บานระบายงานจ้างเหมามากาํหนดเป็นราคางาน  เนื่องจากเข้าใจ

ว่าเมื่อไปจดัหาจะดาํเนินการในขัน้ตอนการจดัจ้างพร้อมตดิตัง้จงึ

เลือกใช้อัตราราคางานจ้างเหมามากาํหนดแทนอัตราราคางานงาน

ทาํเอง

      - การจัดทาํประมาณการงานปรับปรุงคลอง แห่งหนึ่ง (งาน

ดาํเนินการเอง-ปี60) พบว่า ผู้คาํนวณราคางานได้คดิค่าเงนิสมทบ

ประกันสังคม 5% ของวงเงนิค่าแรงลูกจ้างชั่วคราว รวมเป็นต้นทนุ

ราคางานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 



13. การคาํนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง หลายหน่วยงานที่

คาํนวณราคากลางแล้ว มีการปรับเพิ่มราคากลางที่คาํนวณได้ให้เป็น

จาํนวนเตม็ เช่น

        - ราคากลางที่คาํนวณได้ 7,805,446.53 บาท ขอใช้ 

7,806,000.- บาท

        - ราคากลางที่คาํนวณได้ 9,305,351.46 บาท ขอใช้ 

9,306,000.- บาท

14. การกาํหนดอัตราราคางานค่าจดัทาํนบซองพร้อมรือ้ย้าย 

ผู้คาํนวณราคางานคดิค่าแรงรือ้ย้ายทาํนบซํา้ซ้อน



15. โครงการระบบระบายนํา้แห่งหนึ่ง จดัทาํประมาณการ มี

การแยกกจิกรรมที่ต้องดาํเนินการออกเป็น 2 สัญญาจ้าง ซึ่งมี

เนือ้งานที่ดาํเนินการอยู่ในพืน้ที่เดยีวกัน และการแบ่งออกเป็น 

2 สัญญาทาํให้ราคางานสูงเกนิควร และทาํให้อาํนาจการสั่งซือ้

สั่งจ้างเปลี่ยนไป

16. กจิกรรมงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย การคาํนวณ

ราคางานหน่วยงานเลือกใช้ไม้เนือ้แขง็สาํหรับการปักทาํเสาคํา้ยัน 

โดยตามรายการคาํนวณระบุขอใช้ไม้เนือ้แขง็ 60 ท่อน จดัซือ้จริง 

80 ท่อน  จงึเป็นการจดัซือ้เกนิกว่ารายการคาํนวณ  และ อาจมอง

ว่าวัสดุที่เลือกใช้ (ไม้เนือ้แขง็) เป็นการเลือกใช้วัสดุเกนิความ

จาํเป็น และความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ดาํเนินการ เพราะ   

ไม้เนือ้แขง็มีราคาค่อนข้างสูง



17. วัสดุที่ปรากฏในรายการคาํนวณ ตามประมาณการ  แต่ไม่

ปรากฏว่ามีการจดัซือ้วัสดุดงักล่าวเพื่อใช้ในการทาํงาน

18. การคาํนวณหาปริมาณดนิหลวม (บดอัดแน่น 85%) และหนิ

คลุก ผู้คาํนวณใช้อัตราที่ 1.6  ทาํให้ปริมาณดนิ และหนิคลุกที่

คาํนวณได้ สูงกว่าหลักเกณฑ์กาํหนด ซึ่งที่ถูกต้อง ดนิใช้อัตราที่ 

1.4 และหนิคลุกอัตรา 1.5 

19. จดัทาํและกาํหนดราคากลางปูนซีเมนต์หลายราคาโดยแยก

ตามยี่ห้อ ตามที่สาํนักงานพาณิชย์จงัหวัดเผยแพร่ไว้



20. กจิกรรมเดียวกันระบุแหล่งวัสดุเดียวกัน แต่

กาํหนดระยะทางขนส่งแตกต่างกัน 

21. งานจ้างก่อสร้างอาคารบงัคับนํา้แห่งหนึ่งผู้คาํนวณ

ปรับเผื่อปริมาณเพิ่มขึน้จากแบบรูปรายการที่คาํนวณ

ไว้ 

22. งานจ้างก่อสร้างที่จดัหาโดยวธิีประกวดราคา  

(E-bidding) ผู้คาํนวณราคากลางเลือกใช้ตาราง 

Factor F ที่ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15%



23. การจดัทาํประมาณการงานบานระบายฝาท่อและ

เครื่องยกพร้อมเพลา  ผู้คาํนวณงานกาํหนดงานจ้าง

เหมาจดัทาํเครื่องกว้านบานระบาย (คดิค่า Factor F ) 
แต่แยกค่าตดิตัง้บานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลา

กาํหนดเป็นงานดาํเนินการเอง

2 ้ ใ ้ใ ้

ผลทดสอบที่ระบุชัน้คุณภาพ 

24. เอกสารการจดัหาและแบบก่อสร้างกาํหนดให้ใช้

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยชัน้คุณภาพ SD 30 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักฐานใบส่งของและรายงาน

ผลทดสอบที่ระบุชัน้คุณภาพ SD 40



25.

ระยะเวลาดาํเนินงาน

25. การจดัทาํประมาณการและราคากลาง งานจ้าง

เหมาดนิขุดด้วยเครื่องจกัรพร้อมขนย้าย วงเงนิราคา

กลาง 70,230.26 บาท จดัจ้างโดยวธิีตกลงราคา ผู้

คาํนวณใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง คือ ใช้อัตราค่า 

Factor F ที่มีการจ่ายล่วงหน้า 15% และหกัประกัน

ผลงาน 10% ทาํให้ใช้ค่า Factor F ในการคาํนวณราคา

งานและราคากลางไม่สอดคล้องกับวธิีการจดัหาและ

ระยะเวลาดาํเนินงาน

26. ขาดเอกสารอ้างองิถงึรายละเอียดประกอบการ
จดัทาํราคากลาง





แนวทางการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของทาง

ราชการ ของสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

  การคาํนวณราคากลาง สิ่งที่หน่วยงานควรคาํนึงถงึ  คือใช้

หลักเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่มีผลการบังคับใช้

ในขณะที่จดัทาํราคากลางหรือไม่

    “ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ไม่ใช่ราคามาตรฐาน

ของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาค่าก่อสร้างที่ประเมนิหรือคาํนวณ

ตามข้อมูลข้อเทจ็จริงที่เป็นปัจจุบันในขณะที่ประเมนิหรือคาํนวณ

ราคากลางโครงการ/งานก่อสร้างนัน้”

    ราคากลาง  เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้  ไม่สูงจน

ผู้ประกอบการได้กาํไรมากเกนิกว่าที่ควรได้รับ และเป็นราคาที่ไม่

ตํ่าจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะดาํเนินการก่อสร้างได้



ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 

ของสาํนักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

1.1. งานจ้างก่อสร้างใช้ประมาณการในการจดัทาํ

งบประมาณมากาํหนดเป็นราคากลาง

2. กรณีราคากลางสูง/ตํ่าเกนิ 15% ไม่จดัส่ง
รายละเอียดการคาํนวณราคากลางส่ง สตง.

3. การหาอัตราส่วนของผลต่างของราคาที่ประกวดได้

กับราคากลางที่คาํนวณไว้  หน่วยงานใช้ราคากลาง

เป็นฐานในการคาํนวณ

4. ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการราคากลาง

      งานจ้างก่อสร้าง เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน

ก่อสร้างนัน้ๆ 



5. การจดัทาํราคากลางงานจ้างเหมาใช้ราคา

วัสดุ (ราคาพาณิชย์จงัหวัด/ราคานําสืบ)ที่

ยังไม่ได้หกั ภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. กรณีสืบราคาวัสดุไม่ได้จดัทาํบนัทกึแสดง

รายละเอียดการสืบราคาไว้เป็นหลักฐาน

7. จดัซือ้หนิใหญ่มีการบวกค่าตักขนขึน้

รถบรรทุกด้วยทาํให้ราคากลางสูงกว่าที่

ควรจะเป็น



8.กาํหนดอัตราราคางานไม่ถูกต้อง คือ ลักษณะงานเป็น

งานดนิขุดด้วยเครื่องจกัร แต่หน่วยงานกาํหนดเป็นงาน

ขุดลอกด้วยรถขุด

9

คอนกรีตโครงสร้างที่ 

9.การคดิราคางานคอนกรีตโครงสร้างไม่เป็นไปตาม

แบบ โดยตามแบบกาํหนดคอนกรีตรับแรงกดสูงสุดไม่

น้อยกว่า 175 kilogram Per square 
centimeter (KSC) ซึ่งมรีาคาคอนกรีตลูกบาศก์ละ 
2,374 บาท แต่คณะกรรมการราคากลางใช้ราคา

คอนกรีตโครงสร้างที่ 210 (KSC) ซึ่งมีราคาแพงกว่า



10.การคาํนวณปริมาณงานดนิถมบดอัดแน่น 95%
(เครื่องจกัร) สูงกว่าที่ควรจะเป็น โดยปริมาณที่

คณะกรรมการฯ คาํนวณคือ 7,550 ลบ.ม. แต่ สตง.

คาํนวณได้ 5,122 ลบ.ม. (สาเหตุเนื่องจากการใช้ค่า

ระดบัดนิในการคาํนวณสูงกว่าที่กาํหนดไว้ในแบบ) 

11.โครงการประตรูะบายนํา้แห่งหนึ่งการคาํนวณราคา

ู ู

11.โครงการประตรูะบายนํา้แห่งหนึ่งการคาํนวณราคา

กลางไม่ถูกต้อง

   - คดิปริมาณงานรายการงาน Gate Indicator 
สาํหรับเครื่องกว้านบานระบาย จาํนวน 3 ชุดซํา้ซ้อน

   - ใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง ทาํให้ราคางานสูงไป



12. งานจ้างขุดลอกการคาํนวณราคากลางไม่นําค่างานต้นที่

คาํนวณได้ไปคูณ Factor F  ทาํให้ราคากลางที่ได้ตํ่ากว่าที่
ควร

13 ดค่าขนส่ง

กโิลเมตร

13.การคดิค่าขนส่งยังดาํเนินการไม่ถูกต้อง กรณีการคดิค่าขนส่ง

ที่มีการหกั 10 กโิลเมตรแรก เช่น ระยะทางขนส่งถงึสถานที่

ก่อสร้างเท่ากับ 63 กโิลเมตร ผู้คาํนวณคดิค่าขนส่งโดยนํา

ระยะทาง 63-10 กโิลเมตร เท่ากับ 53 กโิลเมตร นําระยะทางที่ 

53 ไปเปิดตารางอัตราค่าขนส่ง  ซึ่งที่ถูกต้อง คือนําอัตราค่า

ขนส่งกโิลเมตรที่ 63 หกัด้วยอัตราค่าขนส่งที่ระยะทาง10 

กโิลเมตร



14. การคดิราคาท่อ คสล. คาํนวณค่าขนส่งโดยคดิค่าขนส่ง

ต่อลูกบาศก์เมตร  ซึ่งตามหลักเกณฑ์ให้คดิค่าขนส่งต่อตนั  

ทาํให้ราคาท่อ คสล.ที่คาํนวณได้สูงเกนิไป

15

คาํนวณราคากลางงานชลประทาน 

15. การคาํนวณงานไม้แบบสาํหรับกจิกรรมงานดาด

คอนกรีต (จ้างเหมา) ผู้คาํนวณคดิอายุการใช้งานของ    

ไม้แบบเพยีง 2 ครัง้ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ

คาํนวณราคากลางงานชลประทาน 



16. กจิกรรมทาํนบดนิชั่วคราวพร้อมรือ้ย้าย  ผู้

คาํนวณ กาํหนดอัตราราคางานดนิถมบดอัดแน่นด้วย

เครื่องจกัรที่ 95 %  แทนการใช้อัตราราคางานดนิถม

บดอัดแน่นด้วยเครื่องจกัรที่ 85 % สตง.ตัง้ข้อสังเกต
ว่าหน่วยงานกาํหนดอัตราราคางานเกนิความจาํเป็น

ทาํให้ราคางานสูงเกนิกว่าที่ควรจะเป็น





ร ะ เ บี ย บ ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น จ า ก ค ลั ง 

การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง      

พ.ศ. 2551



ขอบเขตการบรรยาย
1.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.  หลักการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
3.  วิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
4.  การเบิกจ่ายเงินยืม
5.  การรับเงิน
6.  การจ่ายเงิน
7.  การเก็บรักษาเงิน
8.  การนําเงินส่งคลัง



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  

พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 21 บัญญัติว่า ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการ

ควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบหรือข้อบังคับและให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(2) กําหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังด้วยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี



หมวด 1 
ความทั่วไป

ข้อ 6-8
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- บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร ทะเบียนคุม รายงาน ที่ใช้เบิกเงินจากคลัง

- การรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลังและวิธีการใช้

   ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ข้อ 6

- กรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้

กระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย หรือกรณีส่วนราชการไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบนี้ให้ขอทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง ข้อ7



หมวด 2 
การใช้งานในระบบGFMIS

ข้อ 9-12
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                    การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ปฏิบัติงานโดย

1. บันทึกข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม SAP R/3

(GFMIS Terminal)  

2. บันทึกข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด

     - เครือข่าย Intranet  (GFMIS Web Online)

- เครือข่าย Internet  (GFMIS Token Key)  



ผู้บันทึก – บัตรผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

ผู้อนุมัติ – บัตรผู้อนุมัติการขอเบิกเงินการสั่งจ่ายเงิน 

             และการนําส่งเงินแทนกัน 

8

สิทธิการใช้งานในระบบ GFMIS TERMINAL



ระบบ Web Online

9

การใช้งานผ่านGFMIS Web Online

Web Online Intranet Web Online Internet

1. Token Key  ผู้บันทึก (สีขาว) ใช้สําหรับบันทึกใบสั่งซื้อ

สั่งจ้าง ขอเบิกเงิน นําส่งเงิน บันทึกบัญชีแยกประเภท ผ่าน Web Online

2. Token Key ผู้อนุมัติเบิก P1 (สีฟ้า) ใช้สําหรับการ

อนุมัติเบิกเงิน รายการขอเบิกเงิน  ผ่าน Web Online

3. Token Key ผู้อนุมัติจ่ายเงิน P2 (สีส้ม) ใช้สําหรับ

การอนุมัติการจ่ายเงิน รายการขอเบิกเงิน  ผ่าน Web Online 

ผู้อนุมัตินําส่งเงิน P3   ใช้สําหรับการอนุมัติการนําส่งเงิน รายการ

นําส่งเงินแทนหน่วยงานอื่น ผ่าน Web Online 

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx10)

+ รหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx01)

+ รหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx02)

+ รหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx20)

+ รหัสผ่าน

รหัสผู้ใช้งาน (xxxxxxxxxx30)

+ รหัสผ่าน

4. Token Key  ผู้บันทึก-พัสดุ (สีเหลือง)
    ใช้สําหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  ผ่าน Web Online

5. Token Key  ผู้บันทึก –การเงิน (สีม่วง)
    ใช้สําหรับบันทึกเบิกเงิน นําส่งเงิน ผ่าน Web Online
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    หน่วยเบิกจ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS      

โดยผ่านเครื่อง GFMIS Terminal กําหนดผู้มีสิทธิถือบัตรกําหนดสิทธิ

การใช้ (GFMIS Smart Card) 

 หน่วยเบิกจ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

ผ่านเครือข่าย Internet (GFMIS Token Key) และผ่านเครือข่าย 

Intranet (Web Online) กําหนดผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (User 

Name) และรหัสผ่าน (Password)

 กําหนดตัวบุคคลหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ข้อ 9
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ

  เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการขอเบิกเงิน

  เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินและอนุมัติ 

การนําเงินส่งคลัง

  เป็นผู้บันทึกข้อมูลและเรียกรายงานในระบบ GFMIS 

จัดทําคําสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  ข้อ 11
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1. GFMIS Terminal
  หน่วยเบิกจ่ายจัดทําหนังสือแจ้งพร้อมแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ แนบคําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งของผู้มีสิทธิถือบัตร

ใหม่ ส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด (แล้วแต่กรณี) 

  หน่วยเบิกจ่ายสามารถใช้บัตรกําหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) เดิม ใช้งานในระบบ GFMIS ต่อไปได้ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่มีคําสั่งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตัวผู้ดํารงตําแหน่ง

2. GFMIS  Web Online
 หน่วยเบิกจ่ายลงทะเบียนผู้มีสิทธิถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) ระบบ  GFMIS  Web Online ใน

ระบบ GFMIS  และพิมพ์แบบจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง

3. GFMIS Token Key
  หน่วยเบิกจ่ายลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key ในระบบ GFMIS  และพิมพ์แบบจัดส่งให้กรมบัญชีกลาง

 ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ข้อ12   
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   หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายห้ามมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียว

ทราบรหัสผ่านและสามารถดําเนินการในระบบ GFMIS ได้เอง     

ทุกขั้นตอน   

 ข้อควรระวัง  
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ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดําเนินการ ดังนี้.-

1. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกใช้และการส่งเก็บ GFMIS Smart Card และ GFMIS Token Key  

โดยเก็บรักษาไว้สถานที่ปลอดภัย

2. ให้ผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจ

อนุมัติขอเบิก อนุมัติการจ่ายเงินและนําเงินส่งคลัง และผู้บันทึกข้อมูลและเรียกรายงานในระบบ GFMIS   

ต้องดําเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นทราบ

3. ให้มีการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินเป็นประจําภายในทุกสิ้นวันทําการถัดไป โดยให้หน่วย

เบิกจ่ายเรียกรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินเป็นรายวัน เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลการขอเบิกเงินใน

ระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่าย

 ด้านการกําหนดมาตรการควบคุมภายใน



หมวด 3
การเบิกเงิน 

ข้อ13 -30
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หน่วยงานผู้เบิก ส่วนราชการ หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

• ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
• เบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง / สํานักงานคลังจังหวัด           

 สถานที่เบิกเงิน

 หน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางส่งข้อมูลขอเบิก         กรมบัญชีกลาง

 หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคส่งข้อมูลขอเบิก         สํานักงานคลัง

จังหวัด

ผู้มีอํานาจเบิกเงินจากคลังและอนุมัติการจ่ายเงิน  ข้อ14

           หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายมอบหมายตามข้อ9

    สถานที่เบิกเงินและผู้เบิกเงิน  ข้อ13



หลักการเบิกจ่ายเงินจากคลัง(ข้อ15-22)

1. การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 

    มติคณะรัฐมนตรีหรือได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง(ข้อ16)

2. หนี้ต้องถึงกําหนดชําระหรือใกล้จะถึงกําหนดชําระ(ข้อ 15วรรคแรก)

3. การเบิกเงินเพื่อการใดจะต้องนําไปจ่ายเพื่อการนั้น (ข้อ15วรรคสอง) 

4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีนั้น

    (ข้อ17)

5. ค่าใช้จ่ายใหถ้ือว่าเป็นรายจ่ายเมือ่ได้รับแจ้งใหช้ําระหนี้ (ข้อ19)



ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นในปีใดให้เบิกจากเงนิ

งบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย

เว้นแต่
  กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
  ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (ข้อ18)
  ค่าใช้จ่ายที่ให้ถือเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
  เงินยืมคาบเกี่ยว



ค่าใช้จ่ายคา้งเบิกข้ามปี

หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน
* ในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย หรือ
* ภายในปีงบประมาณที่ได้ก่อหนี้



หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายคา้งเบิกข้ามปี

1. ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกนิงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ ข้อ17

2. นํามาเบิกจากงบประมาณของปีถัดไป
3. หัวหน้าส่วนราชการรับรองเงินงบประมาณของปีที่เกิด

ค่าใช้จ่ายตามแบบที่ กค. กําหนด
4. ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่เบิก

(หนังสือ กค 0409.3/ว.14 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548)



รายการต่อไปนี้ ถ้าค้างเบิกให้นํามาเบิก

งบกลางในปีต่อ ๆ ไป (ข้อ 18)

• เบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ
• เงินช่วยเหลือข้าราชการ  ลูกจ้าง   พนักงานรัฐ
• เงินสํารอง  เงินสมทบ  เงินชดเชยของข้าราชการ
• ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

ลูกจ้างประจํา
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1.  รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าเดือนใด ข้อ19

1.1  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
1.2  ค่าบอกรับสิ่งพิมพ์
1.3  ค่าบัญชีพลโดยสารรถไฟ
1.4  ค่าขนส่ง
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2. รายการค่าใชจ้่ายเฉพาะเดือนกนัยายน

2.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ต้องหา

2.2  ค่านํา้มันเชื้อเพลิง

2.3  ค่าเครื่องบริโภค อันประกอบด้วย ค่าข้าว        

ค่ากบัข้าว และค่าเชื้อเพลิง ของผู้ต้องขงั

2.4  ค่าเครื่องบริโภค อันประกอบด้วย ค่าข้าว        

ค่ากบัข้าว และค่าเชื้อเพลิงของคนไข้นักเรียน        

พยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
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3.  รายการค่าใชจ้่ายเฉพาะเดือนสิงหาคม-กนัยายน

3.1 ค่ากาํจัดขยะมูลฝอย

3.2 ค่านํา้

3.3 ค่าไฟฟ้า

3.4 ค่าโทรศพัท์

3.5 ค่าเช่าพูดโทรศพัทท์างไกล

3.6 ค่าเช่าคู่สายโทรศพัท์

3.7 ค่าติดตั้งโทรศพัท์

3.8 ค่าฝากส่งไปรษณยีภัณฑแ์ละพัสดุไปรษณยี์ที่ชาํระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

3.9 ค่าเช่าวิทยุโทรศพัทเ์คลื่อนที่

3.10 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการใช้เครื่องโทรสารที่ขึ้นทะเบยีนเป็นครภุัณฑข์องทางราชการ

3.11 ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัว เพื่อใช้ในการปฏบิตัิราชการสาํคัญ

กรณเีร่งด่วน

3.12 ค่าเช่าบริการสญัญาณเคเบลิทวีี
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การขอเบิกเงินทุกกรณี ข้อ21

1.ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. ให้บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคําขอเบิกเงินนั้น
3. เว้น แต่ได้มีการหัก ภาษีไว้แล้ว
4. ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ จะมอบหมายให้ส่วน
    ราชการอื่นเป็นผู้เบิกแทนก็ได้  (ข้อ22)
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วิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ข้อ23

1. หน่วยงานผู้ เบิกเปิดบัญชี กับธนาคารรัฐวิสาหกิจ      
เงินงบประมาณ 1 บัญชี เงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี

2. สร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS
3. ตรวจสอบความถูกต้องของคําขอเบิกเงิน
4. ตรวจสอบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง
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การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายในระบบ GFMIS

1. จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ของส่วน

ราชการโดยตรง(ข้อ24(1)-25)

2. จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ

    (ข้อ24(2)-ข้อ26)
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การจ่ายตรงเจ้าหนี้ (ข้อ24(1)- 25)

หลักเกณฑ์

1. มีใบสั่งซื้อ / จ้าง หรือสัญญา วงเงนิตั้งแต่ 
   5,000 บาทขึ้นไป ข้อ24(1)

2. ไม่มีใบสั่งซื้อ / จ้าง /สัญญา หรือ มีใบสั่งซื้อ / 
จ้าง หรือสัญญาแต่วงเงินไม่ถึง 5,000 บาท ข้อ24(2)
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การจ่ายให้ส่วนราชการ

 หลักเกณฑ์ (ข้อ24(2)-ข้อ26)

 1. ไม่มีใบสั่งซื้อ / จ้าง หรือสัญญา หรือ
 2. มีใบสั่งซื้อ / จ้าง หรือสัญญา แต่วงเงินไม่

ถึง 5,000 บาท
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ข้อมูลหลักผู้ขาย  
• ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิก / เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิ

รับเงิน
• เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวประชาชน
• ชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่สัญญา เงื่อนไข

การชําระเงิน



หมวด 4  
การจ่ายเงินของส่วนราชการ

ข้อ 31 - 49



หลักการจ่ายเงิน(ข้อ31)

1.  การจ่ายเงินให้กระทําได้เฉพาะมีกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คําสั่ง กําหนดไว้ หรือ

2.  มีมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือ

3.  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ

4.  ผู้มีอํานาจอนุมัติให้จ่ายได้



ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงิน(ข้อ32)

1.ส่วนราชการในราชการบริหาร

  ส่วนกลาง ข้อ32(1) วรรคแรก

2.ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มี

  สํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหาก

  จากกระทรวง ทบวง กรม ข้อ32(1)วรรคสอง

3.ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

  ข้อ32(2)

 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งดํารงตําแหน่ง

ตั้งแต่ระดับ 7 หรือเทียบเท่าหรือผู้มี

ยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวา

อากาศโท หรือพันตํารวจโท ขึ้นไป

(กรมชลประทาน อธช. มอบ ผอ.งบ.)

 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะ

มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น

ผู้อนุมัติจ่ายเงินก็ได้ (อธช.มอบ ผส.ชป1-17)

 หัวหน้าส่วนราชการในภูมภิาค



การจ่ายเงิน
1. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติค.ร.ม.หรือได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลัง (ข้อ31)

 2. เป็นรายจ่ายในการดําเนินงานตามปกติ 

 3. ผู้มีอํานาจได้อนุมัติ  (ข้อ32)

 4. การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ   
(ข้อ33-34)

 5. ห้ามเรียกใบเสร็จหรือให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินโดยยังมิได้จ่ายเงิน (ข้อ35)

 6. การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ

    และต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน(ข้อ38)

 7. มีหลักฐานการจ่าย (ข้อ39-43)



การจ่ายเงิน

  8. ผู้มีสิทธิไมส่ามารถมารับเงินได้ใหใ้ช้ใบมอบฉันทะ/หนังสือมอบอํานาจ กรณีการ

โอนสิทธิเรียกร้องให้ปฏิบัติตามทีก่ค.กําหนด ข้อ36

   9. ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทบัตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมอืชื่อ

รับรองการจ่ายเงินและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อม ว.ด.ป.ที่จ่ายกํากับไว้

ในหลักฐานการจ่ายทกุฉบับ (ข้อ 37วรรคแรก)

   10. กรณีหลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยตาม

รายการข้อ41 ไว้ด้วยและใหผู้้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมอืชื่อรับรองคําแปลด้วย 

(ข้อ37 วรรคสอง)

   11. บันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบวันที่จ่ายและต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐาน

การจ่ายทุกสิ้นวัน(ข้อ38) 

 



1. ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้รับบํานาญ เบี้ยหวัด

ใบมอบฉันทะ จ่าย
เงินสด

เช็ค

สั่งจ่าย
ผู้มอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะ* ต้องได้รับอนุมัติจากผู้เบิก *

2. นอกจากบุคคล 1. 

ใช้ใบมอบอํานาจ
จ่าย

เช็ค

สั่งจ่ายผู้มอบอํานาจ



หลักฐานการจ่าย ข้อ39-46

1. หลักฐานการจ่ายเงินตาม ข้อ39 หมายถึงหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้มีการ
จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับตามข้อผูกพันแล้ว เช่น 
-ใบเสร็จรับเงิน

-ใบสําคัญรับเงิน

-ใบรับรองการจ่ายเงิน

-เอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย เช่น     ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล

2. หลักฐานการจ่ายเงินตาม ข้อ40 ให้ใช้รายงานในระบบตามทีก่ระทรวงการคลัง
กําหนด เป็นหลักฐานการจ่ายเงนิโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้าบัญชีให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิรับเงินโดยตรง
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ใบเสร็จรับเงิน

     

          ที่ทําการ อาคาร A

           วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2552

เป็นค่า ปากกา

จํานวนเงิน 500 บาท – สตางค์  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) @   ผู้รับเงิน
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บิลเงินสด

           บริษัท ปากกาไทย จํากัด

      พญาไท กทม. 10400

วันที่  9  มกราคม พ.ศ. 2552

เป็นค่า ปากกาลูกลื่น

จํานวนเงิน 500 บาท – สตางค์  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

    (ลงชื่อ) @ ผู้ขาย 
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            ที่ ...................................
 (ส่วนราชการเป็นผู้ให้)

ใบสําคัญรับเงิน
วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ............

ข้าพเจ้า ........................... ...................................อยู่บา้นเลขที่ .....................
ตําบล .................................. อําเภอ ................................ จังหวัด ..................................
ได้รับเงินจาก ..................................................................   จังหวัด .................................
ดังรายการต่อไปนี้

รายการ จาํนวนเงนิ

บาท

จาํนวนเงนิ.......................................................

ลงชื่อ ................................................
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ใบรับรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน

ส่วนราชการ .............................................

วนั เดือน ปี รายละเอยีดรายจ่าย จาํนวนเงนิ หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร ) .........................................................................................................
ข้าพเจ้า ........................................... ตําแหน่ง ...................................................

กอง ........................... ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนีไ้ม่อาจเรียกใบเสรจ็รบัเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าไดจ้่ายไปในนามของราชการโดย
แท้

(ลงชื่อ)........................………….......
วันที่ ........................................
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ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง             พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จําเป็น

1. ข้าพเจ้า.......................................ตําแหน่ง..............................สังกัด...........................
2. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ
      ข้าพเจ้า
      บิดา ชื่อ..................................................       คู่สมรส ชื่อ..........................................
      มารดา   ชื่อ.................................................................
      บุตร ชื่อ.....................................เกิดเมื่อ....................................เป็นบุตรลําดับที่(ของ
บิดา)...................... เป็นบุตรลําดับที่(ของมารดา)..................
3. ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
       ตามสิทธิ เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ  
เป็นเงิน..................................บาท  (....................................................................)          และ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

        (ลงชื่อ)............................................ผูข้อรับเงินสวัสดิการ
       วันที่....................เดือน.........................พ.ศ......................
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4. คํารับรองของผู้บังคับบญัชา
เสนอ...........................................................
      ข้าพเจ้า...............................................
ตําแหน่ง......................................................
      ได้ตรวจใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลฉบับนี้แล้วขอรับรองว่าผู้เบิกมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตามจํานวนที่ขอเบิก
(ลงชื่อ)........................................................
       (......................................................)

5. คําอนุมัติ
                                   อนุมัติให้เบิกได้

   (ลง
ชื่อ)..............................................................
          (.............................................................)
           ตําแหน่ง
....................................................

6. ใบรับเงิน
       ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน 
.....................................................................
(....................................................................................................................)ไปถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)............................................................ผูร้บัเงิน
           (...........................................................)

(ลงชื่อ)............................................................ผูจ้่ายเงิน
           (...........................................................)
วันที่.................เดือน......................พ.ศ................

(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)



วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ข้อ47-49

    1. จ่ายเป็นเช็ค

    2. จ่ายเป็นเงินสด  เฉพาะ
   2.1  การจ่ายเงินจากเงินทดรองราชการซึ่งเก็บรักษาเป็นเงินสด

   2.2  การจ่ายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้รับบํานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด

   2.3  การจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ํากว่า 5,000 บาท

3. การจ่ายเงินผ่านธนาคาร

         3.1  ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง (ว 7930)

         3.2  ให้บุคคลภายนอก (ว 143)



             การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน  ข้อ48

1. การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้กรณีซื้อ / เช่า / จ้าง ข้อ48 (1)

• ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
• ขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก
• ขีดคร่อมเช็ค

2. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินนอกจากกรณีตาม1. ข้อ48(2)

  • ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
  •  ขีดฆ่าคําว่า “หรือผู้ถือ” ออก
  •  ขีดคร่อมหรือไมก่็ได้

3.  กรณีสั่งจ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย  ข้อ48(3)

• ให้ออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าหน้าทีก่ารเงินของส่วนราชการ

•  ขีดฆ่าคําว่า“หรือผู้ถือ” ออก

•  ห้ามออกเช็คสั่งจ่ายเงินสด
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หมวด 5
การเบิกจ่ายเงินยืม

(ข้อ 50 - 63)



47

เงินยืม  หมายความว่า เงินที่ ส่วนราชการจ่ายให้แก่ 
บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     
หรือปฏิบัติราชการอื่น

ประเภทของเงินยืม
• เงินงบประมาณ
• เงินทดรองราชการ



ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินยืม (ข้อ51) เช่นเดียว ข้อ32

1.ส่วนราชการในราชการบริหาร

  ส่วนกลาง

2. ส่วนราชการในราชการบริหาร

ส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาค

3.ส่วนราชการในภูมิภาค

  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งดํารงตําแหน่ง

ตั้งแต่ระดับ 7 หรือเทียบเท่าหรือผู้มี

ยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวา

อากาศโท หรือพันตํารวจโท ขึ้นไป

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมาย

ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินก็ได้

 

 หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค
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การเบิกจ่ายเงินยืม
1.สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้ําประกัน ให้เป็นไป

ตามแบบที่ กระทรวงการคลังกําหนด (ข้อ50)
2. ผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินตามข้อ32 เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการ

    จ่ายเงินยืมด้วย(ข้อ51)

3.การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะผู้ที่ทําสัญญาการยืมเงินเท่านั้น  (ข้อ52)
4.เงื่อนไขการอนุมัติเงินยืม (ข้อ54)

• ให้ยืมเฉพาะเท่าที่จําเป็น และ ห้ามให้ยืมครั้งใหม่ หากยังไม่ล้างครั้งเก่า •
• การจ่ายเงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ไม่เกิน 90 วัน เว้นแต่ขอตกลงกับ ก.ค.
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การเบิกจ่ายเงินยืม
5.สัญญายืมทํา 2 ฉบับ (ข้อ56)

• ผู้ยืมเก็บ 1 ฉบับ
• ส่วนราชการเก็บ 1 ฉบับ

6. เงื่อนไขการจ่ายเงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจาก

     ปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป (ข้อ57)
•เงินยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ใช้จ่ายไม่เกิน 90 วันนับแต่

วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
      •เงินยืมสําหรับการปฏิบัติราชการให้ใช้จ่ายไม่เกิน 30 วันนับแต่วันเริ่มต้น
ปีงบประมาณใหม่
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การยืมเงินคาบเกี่ยว  (ข้อ57) คือ การยืมเงิน
ง บ ป ร ะ ม าณปี ปั จ จุ บั น เ พื่ อ ไ ป ใ ช้ จ่ า ย ใ น
ปีงบประมาณถัดไป
หลัก  ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในปี

ปัจจุบันคาบเกี่ยวไปในปีงบประมาณถัดไป
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เงินงบประมาณ  ข้อ58

1.รายการค่าจ้างชั่วคราว สําหรับค่าจ้างซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายเป็นงวด
    แน่นอนเป็นประจํา แต่จําเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือ
    แต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
2. รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
3.รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
4.งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
   เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวด
5.งบรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายในลกัษณะเกี่ยวกับ (1) (2) (3)
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เงินยืมทดรองราชการ(ข้อ58)

1.งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีกําหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจํา

แต่จําเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือ  แต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง

2.งบดําเนินงานรายการค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ รายการค่าธารณูปโภค 

เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์ยกเว้นค่าไฟฟ้า

3.งบกลางเฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่า

รักษาพยาบาล หรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

สําหรับลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่มีกําหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดที่แน่นอน

4.งบรายจ่ายอื่นๆ ที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ (1) (2)และ(3)
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กําหนดส่งใบสําคัญ ข้อ60

1. เดินทางไปประจําต่างสํานักงาน : ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือธนาณัติ 
ภายใน 30 วัน นับจาก
วันได้รับเงิน

2. เดินทางไปราชการอื่น : ส่งภายใน15วัน นับจากวันกลับมาถึง
3. ปฏิบัติราชการอื่นนอกจาก (1) – (2) : ส่งภายใน 30วัน 

นับจากวันได้รับเงิน
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ชดใช้เงินยืม

• รับคืนเงินยืมให้ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบรับใบสําคัญ
      และบันทึกการรับคืน (ข้อ61)

• เก็บรักษาสัญญายืมที่ยังไม่ชําระเงินคืนให้ปลอดภัย(ข้อ62)

• เร่งรัดชดใช้เงินยืมโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน30วัน (ข้อ63)



หมวด 6

การรบัเงินของส่วนราชการ

(ขอ้ 64 - 78)



ข้อส่วนที่๑  ใบเสร็จรับเงิน ข้อ(64-72) 

1. ใช้ตามแบบ กค หรือที่ได้รับความตกลง (ข้อ64)

2. จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (ข้อ66)

3. ใบเสร็จรับเงินใช้เฉพาะภายในปีงบประมาณ (ข้อ70)

4. รายงานผู้อํานวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการ
ภูมิภาคภายในวันที่ 31 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป (ข้อ69)

5. ห้ามขูดลบเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนเงินหรือชื่อผู้ชําระเงินใน
ใบเสร็จรับเงิน (ข้อ71)

5. เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย (ข้อ72)
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ครุฑ
เลขที่ ...............

เล่มที่ ...............

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรม...................................

ที่ทําการ...........................................

วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

ได้รับเงินจาก...............................................................................................................

เป็นค่า .........................................................................................................................

จํานวน.......................บาท ................สตางค์ (ตัวอักษร.............................................)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับเงิน

(ตําแหน่ง)........................................
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ครุฑ
เลขที่ ...............

เล่มที่ ...............

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรม...................................

ที่ทําการ...........................................

วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ..............

ได้รับเงินจาก...............................................................................................................

เป็นค่า .........................................................................................................................

จํานวน.......................บาท ................สตางค์ (ตัวอักษร ............................................)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).............................................ผู้รับเงิน

(ตําแหน่ง)........................................



กรณีใบเสร็จรับเงินที่ยังมิได้ใช้สูญหาย

1. แจ้งความนับแต่ทราบว่าหาย

2. จัดทําประกาศติดประกาศยกเลิกไว้ในที่

       พบเห็นและตรวจสอบได้ง่าย

3. ทําหนังสือแจ้งเวียนการยกเลิกให้          

      ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ



ส่วนที่ 2 การรับเงิน (ข้อ73-78) 

1. เงินสด

2. เช็ค

3. ดราฟท์

4. ตั๋วแลกเงิน



เช็คที่รับ

1. เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย (เช็คประเภท ก.)

2. เช็คที่ธนาคารค้ําประกัน (เช็คประเภท ข.)

3. เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (เช็คประเภท ค.)

4. เช็คที่ผู้มีหน้าที่ชําระเงินผลประโยชน์เป็นผู้เซ็นสั่ง 

จ่ายและใช้ชําระโดยตรง (เช็คประเภท ง.)



การรับเงิน

1. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง (ข้อ74)

2. โดยปกติใช้เล่มเดียว (ข้อ 75)

3. บันทึกการรับเงินภายในวันที่รับเงิน (ข้อ76)

4. ต้องมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่มีการจัดเก็บกับและ

    นําส่งหลักฐานและรายการบันทึกในระบบให้ถูกต้อง

    ตรงกัน (ข้อ78)



หมวด 7 
  การเกบ็รักษาเงนิของส่วนราชการ

                  (ข้อ 79 - 94) 



การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ

1. ตู้นิรภัย

2. กรรมการ

3. วิธีการเก็บรักษาเงิน



ตู้นิรภัย  ข้อ 79-81

     1.  กําปั่น หรือตู้เหล็ก หรือหีบเหล็กอันมั่นคง

      2.  ปกติต้องมีลูกกุญแจอย่างน้อย 2 ดอก แต่ละดอก

            มีลักษณะต่างกัน

       3.  ลูกกุญแจตู้นิรภัยหนึ่งๆ อย่างน้อยต้องมี 2 สํารับ 

           มอบให้กรรมการถือกุญแจ 1 สํารับ อีกสํารับฝากเก็บ

           ในลักษณะหีบห่อ

- ส่วนกลาง สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์

- ส่วนภูมิภาค ณ สํานักงานคลังจังหวัด

        4. ตั้งไว้ในที่ปลอดภัยในสํานักงาน



กรรมการเก็บรักษาเงิน  ข้อ 82-87

• แต่งตั้งข้าราชการระดับ 3 / เทียบเท่าขึ้นอย่างน้อย 2 คน
• กรณีมีเงินเก็บในวันหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 10,000 บาท แต่งตั้ง 2 คน ก็ได้
• กรณีกรรมการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่

- แต่งตั้งกรรมการชั่วคราว
- มอบกุญแจ ตรวจนับตัวเงินและหลักฐานแทนตัวเงินให้ถูกต้องตาม

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

- กรรมการต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหาย หาก
ปรากฏว่ากุญแจหาย หรือสงสัยว่าจะมีการปลอมแปลงให้รีบรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยด่วน



การเก็บรักษาเงิน  ข้อ 88-94

1. ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันเป็นประจําทุกวัน

2. รายงานเงินคงเหลือประจําวันให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลัง 

   กําหนด



      หัวหน้า

  ส่วนราชการ
         เจ้าหน้าที่การเงิน       กรรมการ

รายงานฯรายงานฯ

เงินเงิน

ถูกต้อง ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้อง

-นําเงินเข้าตู้   

-ลงลายมือชื่อ

ในรายงานฯ

-ร่วมกับ จนท.       

การเงินบันทึกเงิน

ที่ตรวจนับได้      

-ลงลายมือชื่อ        

ร่วมกับจนท.      

การเงินในรายงานฯ

-นําเงินเข้าตู้          
รายงานฯ

รายงานฯ

รายงานฯรายงานฯ

รายงานฯ

เงิน
รายงานฯ

* รายงานฯ = รายงานเงินคงเหลือประจําวัน



หมวด 8 
การนําเงินส่งคลังและฝากคลัง

(ข้อ 95 – 100)



การนําเงินส่งคลังและฝากคลัง  ข้อ 95-100

1.เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนําส่งคืนคลัง

  ภายใน15วันทําการนับจากวันที่รับเงินจากคลัง

2. การนําเงินส่งคลัง 

   2.1 ถ้านําส่งก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้นําส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน

   2.1 ถ้านําส่งภายหลังระยะเวลาตามข้อ2.1 ให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
   

3. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ให้นําส่งหรือฝากคลังภายในกําหนดเวลา ดังนี้

       3.1. เช็ค - นําส่งวันที่ได้รับหรืออย่างช้าภายในวันทําการ ถัดไป

       3.2. เงินรายได้แผ่นดิน – นําส่งอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง เกินหมื่นบาทนําส่งโดยด่วนไม่เกิน 3 วันทําการ

       3.3. เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันได้รับเงินจากคลัง

              หรือได้รับเงินคืน
       3.4. เงินนอกงบประมาณ- นําฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
       3.5. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย  ให้นําฝากภายใน 15 วัน นับจากวันรับเงินจากคลัง

                                               



ส่วนราชการ  สาขาธนาคารกรุงไทย

กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลัง

 ระบบ GFMIS

บันทึกข้อมูล

การนําสง่

จัดทํา pay-in slip ที่มี barcode เพื่อนําฝากเงินสด/เช็คเข้าบญัชี

กรมบัญชีกลางหรือสาํนกังานคลัง

11

เข้าระบบ GFMIS เพื่อผ่าน

รายการและกระทบยอด

การนําส่ง

บันทึกข้อมูลและโอน

เงินที่รับฝากไปรวมที่

สาขานานาเหนอื  / 

สิ้นวันโอนเงินเข้า TR 

1* ที่ ธปท. และ ธปท. 

ส่งข้อมูลเข้าระบบ 

GFMIS

* TR1 : บัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1

44

55

22

รับฝาก บันทึกข้อมูล 

และคืนสําเนา

pay-in slip  + 
deposit slip

33



 หมวด 9

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

(ข้อ 101 - 102)



การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

1. กรณีมีหนี้ผูกพัน
2. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน



กรณีมีหนี้ผูกพัน

1.  ก่อหนี้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
2.  สั่งซื้อ / จ้าง / เช่า
3.  50,000 บาท ขึ้นไป
4.  คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันสิ้นปี



กรณีไม่มีหนี้ผูกพนั

1.  ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
2.  แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป



วิธีปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
1. กรณีการกันเงินแบบมีหนี้ผูกพัน

• ใบ สั่ ง ซื้อ  /  ใบ สั่ ง จ้าง ที่ จัด ทํา ในระบบ  GFMIS      
เป็นการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

2. กรณีการกันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพัน
• ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
• ก่อนสิ้นปีงบประมาณ



หมวด 10 
การควบคุมและตรวจสอบ

(ข้อ 103 – 108) 



การควบคุมและตรวจสอบ
 1. หน่วยเบิกจ่ายนําเอกสารการรับ-จ่ายเงินมาเป็นหลักฐานบันทึกบัญชีตามหลักการ

    และนโยบายบัญชีภาครัฐทีก่ค.กําหนด ข้อ103

 2. ทุกสิ้นวันทําการ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบจํานวนเงินสดและเช็คคงเหลือ กับ

    รายงานเงินคงเหลือประจําวัน ข้อ104

3.  สิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยเบิกจ่ายจัดทํารายงานการเงินเสนอหวัหน้าส่วนราชการ

    และส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองตามวิธีการที่

    กรมบัญชีกลางกําหนดภายใน60 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ    ข้อ104 วรรคสอง

4. ส่วนราชการใดปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่ง

    คลังไมถู่กต้องตามระเบียบ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสัง่การใหป้ฏิบัติให้ถูกต้อง

    โดยด่วน ข้อ107
                                               



สวัสดีค่ะ



ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วย  วินัยทางงบประมาณและการคลัง  พ.ศ. 2544

         โครงสร้างของระเบียบกําหนดไว้   2   หมวด

        หมวดที่  1  บททั่วไป   กําหนดถึง  การบังคับใช้  โทษปรับทางปกครอง  
การรอการลงโทษฯ  เหตุยกเว้นโทษปรับและอายุความ

        หมวดที่  2  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง  กําหนดถึง  
ความผิดประเภทต่างๆ  ได้แก่  ความผิดเกี่ยวกับการรับ  เก็บรักษา  นําส่ง   
เบิกและจ่ายเงิน   การบริหารงบประมาณและก่อหนี้ผูกพัน  การจัดเก็บรายได้  
เงินยืม  การพัสดุ  และความผิดอื่นๆ
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หน่วยรับตรวจ

1.  กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น 

     กระทรวง ทบวง หรือ กรม

2. หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค

3. หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น

4. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

5. หน่วยงานอื่นของรัฐ

6. หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สิน

    ลงทุนจากหน่วยรับตรวจตามข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4  หรือ ข้อ 5 

7. หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมาย

    กําหนดให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 
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หมวด  1  ทั่วไป   มี  4  ส่วน

ส่วนที่  1     การบังคับใช้

ส่วนที่  2     โทษปรับทางปกครอง

ส่วนที่  3     การรอการลงโทษปรับทางปกครอง

                และเพิ่มโทษปรับทางปกครอง

ส่วนที่  4     เหตุยกเว้นโทษปรับทางปกครอง

                และอายุความ
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อัตราโทษปรับทางปกครอง

ปรับเท่ากับเงินเดือนตัง้แต ่๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน

ปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๕ เดือน ถึง ๘  เดือน

ปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ ๒ เดือน ถึง ๔  เดือน 

ปรับไม่เกินเงินเดือน ๑ เดือน 

โทษชั้นที่ 4

โทษชั้นที่ 3

โทษชั้นที่ 2

โทษชั้นที่ 1
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หมวด  2  ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

มี   7   ส่วน

ส่วนที่  1   ความผิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่ง
ส่วนที่  2   ความผิดเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงิน
ส่วนที่  3   ความผิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพัน
ส่วนที่  4   ความผิดเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
ส่วนที่  5   ความผิดเกี่ยวกับเงินยืม
ส่วนที่  6   ความผิดเกี่ยวกับพัสดุ
ส่วนที่  7   ความผิดอื่นๆ
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 37) 
เจ้าหน้าที่ผู้ใด มีหน้าที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 ตามกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้บังคับฯ

 แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้อํานาจ
ในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไปตามที่ระเบียบ
กําหนดเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

รับโทษชั้นที่ 4
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 38)
 เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ดําเนินการ

จัดซื้อที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎหมาย/ระเบียบที่ใช้บังคับ

หน่วยรับตรวจโดยมิชอบ 
เป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่รัฐ 

รับโทษชั้นที่ 4
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 39)
เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่กําหนดราคากลาง 

กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคาจัดทํารายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคา

หรือสอบราคาจัดซื้อจัดจา้ง ปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

กับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผล
เป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์แก่

ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างรายใดรายหนึ่ง 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

รับโทษชั้นที่ 4
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 40 วรรคหนึ่ง) 
เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ปิดประกาศ

หรือจัดส่งเอกสารสอบราคา
หรือประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 

ละเลยไม่ปิดประกาศหรือจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อทราบ 

หรือเผยแพร่ข่าวดังกล่าวตามที่กฎหมายหรือระเบียบ
ที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

รับโทษชั้นที่ 1
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 41) 
เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่พิจารณาผล
การประกวดราคา หรือเปิดซอง

สอบราคา รับพิจารณาผู้เสนอราคา
ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข

 โดยรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว
เป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่รัฐ 

รับโทษชั้นที่ 3
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 42) 
เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น

ให้ซื้อหรือจา้ง ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ 

หรือไม่พิจารณาเสนอให้ซื้อหรือจ้าง
ผู้เสนอราคาต่ําสุด โดยไม่มีเหตุผล

อันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

รับโทษชั้นที่ 3
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 43) 
เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การทําสัญญาซื้อขาย หรือจ้าง 

ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

กับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ 
เป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่รัฐ 

รับโทษชั้นที่ 4
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 44) 
เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่ควบคมุงาน

หรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ 

เป็นเหตุให้เกิดความเสยีหายแก่รัฐ 

รับโทษชั้นที่ 3
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ส่วนที่ 6 ความผิดเกี่ยวกับการพัสดุ

(ข้อ 44) 
ถ้ากรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงาน
หรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ

โดยมิชอบ 
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 

รับโทษชั้นที่ 4
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ส่วนที ่6 ความผดิเกีย่วกบัการพสัดุ

(ขอ้ 49) 
ถา้เจา้หน้าทีผู่ก้ระทาํความผดิ

หรอืมสีว่นรว่ม

ในการกระทาํความผดิในสว่นนี้

เป็นผูบ้งัคบับญัชา 

ต้องรับโทษปรับทาง

ปกครองในชั้นทีสู่งกว่า

อตัราโทษปรับ

ทางปกครองตามที่

กาํหนดไว้สําหรับ

ความผดินั้นหนึ่งชั้น 

เว้นแต่ความผดินั้น

กาํหนดอตัราโทษปรับ

ทางปกครองไว้

ในชั้นที ่4 แล้ว 
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กฎ ระเบียบด้านงบประมาณ

                 และการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

โดย อาทิตยา ศรีทองแท้

ส่วนควบคมุงบประมาณ  กองการเงินและบญัชี



• เงินแผ่นดนิ คือเงินของประชาชนทัง้ชาติ

 การควบคุมและตรวจสอบเงินแผ่นดินเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น เพราะ
เงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ ผู้ทํางานนี้จึงต้องกําหนด
แน่แก่ใจอยู่เป็นนิตย์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความรบัผิดชอบของตน ด้วย
ความอุตสาหะพยายาม ด้วยความซือ่สัตย์สุจริตและด้วยความละเอียด
ถี่ถ้วนระมัดระวังอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้เกิดความพลั้งพลาดเสียหายและให้
มั่นใจได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดนิไดเ้ป็นไปโดยบริสุทธิ์และบังเกิดผลเป็น
ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหนว่ย

พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที ่9



การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี

 ส่วนควบคุมงบประมาณ กองการเงนิและบัญชี



รัฐสภา

( ผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย วาระ 2, 3 )

กรมชลประทาน ( กองแผนงาน)

โอนจัดสรรงบประมาณทาง - เอกสาร
- ระบบ GFMIS

กรมชลประทาน (สํานัก/โครงการ/กอง)

สํานักงบประมาณ

(แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณตามแบบ ง.231)

(ลงวันที่ ... /... /... )

เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
( รู้วงเงินงบประมาณที่แน่นอนแล้ว )

เริ่มกระบวนการลงนามในสัญญา

ได้ตั้งแต่วันที่แสดงในแบบ ง.231

เริ่มกระบวนการเบิกจ่าย
และตรวจสอบประเภทเงิน

(กองการเงิน/หน่วยเบิกจ่าย)

กระบวนการด้านงบประมาณทีห่น่วยเบิกจ่ายสามารถเริ่มดาํเนินการได้



• มาตรา 4 
•  “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่าจํานวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อ
      หนี้ผูกพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่าย
•  “งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปี 
      งบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
      งบประมาณรายจ่าย 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



• “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคมของ ปีหนึ่งถึง
วันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสําหรับปี
งบประมาณนั้น

• “หนี้”หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของ
หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ําประกัน การซื้อ 
หรือการจ้างโดยใช้เครดติ หรือจากการอื่นใด

• “เงินประจํางวด” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรร
ให้จ่ายหรอืให้ก่อหนี้ผกูพนัในระยะเวลาหนึ่ง

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



• มาตรา 19  รายจ่ายที่กําหนดไว้ในรายการใด จะโอนหรือนําไปใช้ในรายการอื่นมิได ้ 
    เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการสาํนักงบประมาณ แต่จะอนุญาตมิได้ในกรณี 
    ที่เป็นผลให้เพิม่รายจ่ายประเภท เงินราชการลับหรือเป็นงานหรือโครงการใหม่           
    เว้นแต่  จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
• มาตรา 21  ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระะเบียบหรือข้อบังคับและให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย 
    (1)  จัดให้มีการประมวลบัญชีการเงินแผ่นดิน 
    (2)  กําหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน   
         และการนําเงินส่งคลงั ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม



  (3) จัดให้มีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน  
  ตลอดจนเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
  (4) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับการรับ 
  จ่ายเงินและหนี้ 
  (5) กําหนดระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยเงินทดรองราชการ ด้วยความเห็นชอบของ 
  คณะรัฐมนตรีและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อ



• มาตรา 23 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันจนกว่าจะได้รับอนุมัติเงินประจํางวดแล้ว 
กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้ส่วนราชการจ่ายเงินหรือก่อ
หนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจํางวด

• มาตรา 26 ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดของส่วนราชการ กระทําการก่อหนี้ผูกพันหรือ
    จ่ายเงินหรือโดยรู้อยู่แล้ว ยินยอมอนุญาตให้กระทําการดังกล่าวนั้น โดยฝ่าฝืน
    พระราชบัญญัตินี้หรือระเบียบหรือข้อบังคับที่ได้ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
    นอกจากความรับผดิทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทําหรือ
    ผู้ยินยอมอนุญาตให้กระทําดังกล่าวจะต้องรับผิดชดใช้จํานวนเงินทีส่่วนราชการได้
    จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่ายตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใดๆ ให้แก่ส่วนราชการนั้น

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อ



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

• มาตรา 27 การขอเบิกเงินจากคลงัตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณใด 
ให้กระทําได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ 

      (1) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ 
      (2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิน้ปีงบประมาณ หรือที่ได้รับ   
      อนุมัติจากรัฐมนตรีให้เบิกเหลื่อมปี และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบ หรือข้อบังคับ 
      เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ในกรณี (2) ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไป 
      ได้อีกไม่เกินหกเดือนปฏิทนิของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิก
      เงินจากคลงัภายหลังเวลา ดังกล่าว ก็ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลงั
      เป็นกรณี ๆ ไป



หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นหรือ
ภายในปีงบประมาณที่ได้ก่อหนี้
หลักเกณฑ์ 
     1. ค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพนัเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
     2. นํามาเบิกจากงบประมาณของปีถัดไป
     3. หัวหน้าส่วนราชการรับรองเงินงบประมาณของปีที่เกิดค่าใช้จ่ายตามแบบ ที่ กค.  
         กําหนด
     4. ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณที่เบิก 
         (หนังสือ กค 0409.3/ว.14 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548)

หลกัเกณฑก์ารเบกิค่าใชจ้่ายคา้งเบกิขา้มปี

 กลุ่มวบคุมงบประมาณ กองการเงนิและบัญชี



• 1. กําหนดให้ระเบียบมีความสอดคล้องกับระบบและวิธีจัดการงบประมาณที่มุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์

• 2. กําหนดการมอบอํานาจและความรับผดิชอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
รัฐวิสาหกิจในการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง

• 3. กําหนดให้การบริหารงบประมาณสอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาล คือ ให้
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า มีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบ และเปิดเผยต่อสาธารณะได้

หลกัการสาํคญัของระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548





 0700338084410350= ซ่อมแซมระบบส่งฝายไอร์ปากอ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• 07 = กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• 003 = กรมชลประทาน
• 38 = แผนงานยุทธศาสตร์สง่เสริมการดําเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
•        พอเพียง
• 084 = รหัสผลผลิต โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
• 410001 = บรรทัดรายการ 
• กิจกรรมหลัก = M0824  , M0825    กิจกรรมย่อย = 164 

การเชื่อมโยงของโครงสร้างรหัสงบประมาณ



ผลผลิต/รหสังบประมาณ

ผลผลิต      รหสังบประมาณ    รหสักจิกรรมหลัก    รหสักจิกรรมย่อย

38084 0700338084410001 M0824 , M0825    164 , 166

45052 0700345052410001 M0835 168,169,170
45053 0700345053200001 M0836 , M0837   174 , 175

 45054 0700345054120001 M0839 181,182 ,183
 45055  0700345055410001 M0840    185
49001 0700349001120014 M0844 165

ผลผลิต/รหัสงบประมาณ





ตวัอยา่งประมาณการ



แนวทาง: การควบคุมงบประมาณ
 เบิกจ่ายลกัษณะเหมือนงบไทยเข้มแข็งใช้แบบ ทข. ในการเบิก ไม่ต้องกันเงินไว้     
       เบิกเหลื่อมปี 
   รหัสงบประมาณในตราคุมประมาณการ เช่น
                 รหัสงบประมาณ  :     07003C0164420001

กิจกรรมหลัก       :       P3300
กิจกรรมย่อย        :    330007003…

 ปรับแผนตามผลการดําเนินงาน ทุกวันที่ 20 ของเดือน
                                                                                       

แนวทาง: การควบคุมงบประมาณ
 เบิกจ่ายลกัษณะเหมือนงบไทยเข้มแข็งใช้แบบ ทข. ในการเบิก ไม่ต้องกันเงินไว้     
       เบิกเหลื่อมปี 
   รหัสงบประมาณในตราคุมประมาณการ เช่น
                 รหัสงบประมาณ  :     07003C0164420001

กิจกรรมหลัก       :       P3300
กิจกรรมย่อย        :    330007003…

 ปรับแผนตามผลการดําเนินงาน ทุกวันที่ 20 ของเดือน
                                                                                       

โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํา และระบบขนส่งทาง
ถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 



งบลงทุน

รายจ่ายตาม
งบประมาณ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

ค่าตอบแทน (210)

ค่าใช้สอย (220)

ค่าวัสดุ (230)

ครุภัณฑ์ (310)

ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (320)

อุดหนุนเฉพาะกิจ

อุดหนุนทั่วไป (800)

งบรายจ่ายอื่น (900)

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (150)

เงินเดือน (110) ค่าจ้างประจํา (120) ค่าจ้างชั่วคราว (130)

ค่าสาธารณูปโภค (240)

หลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ



งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว และ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกลา่ว 

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา ได้แก่รายจ่ายที่   
                  จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึง  
                  รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลกัษณะรายจ่าย ดังกล่าว
  งบลงทุน      หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทนุ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย      
                  ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่าย 
                  จากงบรายจ่ายอื่นใดในลกัษณะรายจ่ายดังกลา่ว

หลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ



งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง   
                   หรือรายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบเงินอุดหนุน  หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ   
                   สนับสนุน การดําเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือ 
                   หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
                   บริหารราชการแผ่นดิน ฯลฯ

หลักการจําแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ



• ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 63
• ส่วนราชการได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิน้ปีงบประมาณ ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้

นั้นไม่ทันสิ้นปีงบประมาณ ก็ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกหกเดือนปฏิทนินับจาก
วันสิ้นปี

• กรณีที่ไม่มีหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ขอทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลงั เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้เบิกจ่ายต่อได้อีกหกเดือน

• หากครบหกเดือนแล้วยังเบิกจ่ายไม่หมดและยังมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายต่อไป ให้
ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายกับกระทรวงการคลงั หากได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายแลว้ สามารถเบิกจ่ายต่อไปได้อีกหกเดือน รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 2 ปี 
งบประมาณ

การกนัเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี/การขยายเวลาเบิกจ่าย



ระบบบริหารงบประมาณ  (Budget 
Information System = BIS)





รายงานระดบัรายงบประมาณ



รายงานระดบัรายงบประมาณ



รูปแบบรายงานกราฟเปรียบเทียบ



การบันทกึแบบฟอร์มการขอกนัเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี/ขอขยายเวลาเบิกจ่าย



แบบฟอร์มการขอกนัเงนิไว้เบิกเหลื่อมปี/ขอขยายเวลาเบิกจ่าย



รายงานการตรวจสอบขอ้มูลการเบิกจ่ายตามสาํรองเงิน



ขอบคุณค่ะ

ส่วนควบคุมงบประมาณ

กองการเงนิและบัญชี

โทร. 0 2669-5018



 

เอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการฝึกอบรม 

เรื่อง การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง  รุ่นที่ 2-4 

  
 
หัวข้อ 
• ความรู้เกี่ยวกับกฎ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
• กระบวนการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง 
• การบริหารสัญญาซื้อและงานจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง 

 
 
วิทยากร 
 นายอธิวัฒน์   โยอาศรี    
 ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ 
 
 

จัดโดย   
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 



ความรูเ้กียวกบักฎหมาย ระเบียบการ
จดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
และแนวทางปฏิบตัิทีเกียวขอ้ง

บรรยายโดย
นายอธิวฒัน์ โยอาศรี ผูอ้ํานวยการส่วนพฒันาระบบพสัดุ
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แนวทางปฏิบตัิดา้นการจดัซือจดัจา้ง
ภาพรวมของกฎหมาย กฎกระทรวง 
และระเบียบทีเกียวขอ้ง

การวางแผน และการเผยแพร่แผนการจดัซือจดัจา้ง

การจดัทําราคากลาง และการกําหนดคุณสมบตัิ
ผูเ้สนอราคา

กรอบระยะเวลาดําเนินการจดัซือจดัจา้งแต่ละวิธี
และปัญหาอุปสรรคทีพบ
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บทที 1 สาระสําคญัของกฎหมาย กฎกระทรวง และ
ระเบียบทีเกียวขอ้ง

บทที 2 การมอบอํานาจการจดัซือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดภุาครฐั

บทที 3 การจดัทําและประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ
จดัจา้ง

บทที 4 การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
บทที 5 การจดัทําราคากลางของพสัดทุีจะซือหรือจา้ง
บทที 6 การจดัซือจดัจา้ง
บทที 7  ขนัตอนและกระบวนการจดัซือจดัจา้งวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
บทที 8  ขนัตอนและกระบวนการจดัซือจดัจา้งวิธี

คดัเลือก
บทที 9  ขนัตอนและกระบวนการจดัซือจดัจา้งวิธี

เฉพาะเจาะจง
บทที 10 การทําสญัญาและหลกัประกนั 
บทที 11 การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

บทที 1 สาระสําคญัของกฎห

เนือหาทีเกียวขอ้ง

เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทาน4-

กฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ

เริมใชบ้งัคบัวนัที 23 สิงหาคม 2560

กฎหมายหลกั

กฎหมายรอง (กฎหมายลูก)  

ี
จํานวน 

ีี
..XXX.. ฉบบั

ปปฎฎ
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
การจดัซือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560

พระราชบญัญตัิการจดัซือจดัจา้ง
และบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ.2560

(15 หมวด 132 มาตรา)

หนงัสือเวียน/แนวทางปฏิบตัิ

คําสงั / แนวทางปฏิบตัิ กรมชลประทาน
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เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการทวัไปทีมี
คณุสมบตัิตรงตามเงือนไขทีกาํหนด

เขา้ยืนขอ้เสนอ

วิธีประกาศเชิญชวนทวัไป

หลกัการ
ใหเ้ลือกใชว้ิธี
ประกาศเชิญ
ชวนทวัไป
ก่อน 

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการ
ทีมีคณุสมบตัิตรงตามทีกาํหนด
ซึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย

ใหเ้ขา้ยืนขอ้เสนอ 
เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการทีมี
คณุสมบตัิตรงตามกําหนด

นอ้ยกว่า 3 ราย

วิธีคดัเลือก
เชิญชวนผูป้ระกอบการทีมี
คณุสมบตัิตรงตามทีกาํหนด
รายใดรายหนึงใหเ้ขา้ยืน

ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มาเจรจา
ต่อรองราคากบัหน่วยงานของ
รฐั รวมทงัการจดัซือจดัจา้ง
พสัดกุบัผูป้ระกอบการโดยตรง
ในวงเงินเล็กนอ้ยตามทีกาํหนด
ในกฎกระทรวงทีออกตามความ

ในมาตรา 96 วรรคสอง

วิธีเฉพาะเจาะจง

ภายใตเ้งือนไข
มาตรา 56(2) (ข)-(ซ)

ภายใตเ้งือนไข
มาตรา 56(1) (ข)-(ซ)

วิธีการจดัซือจดัจา้ง

ขอ้ยกเวน้
พิจารณาแลว้
เขา้เงือนไข
วิธีอืน

วงเงินเกิน 5

แสนบาท

e-bidding
ไม่เกิน 5 แสนบาท รายเดียว

สน โดย กก
ฉุกเฉิน

สด กรมช ปร ทาน
Repeat order

วงเงินเกิน 5 แสนบาท

5

ซบัซอ้น ฝีมือ +

ผูป้ระกอบการ
จาํนวนจํากดั ระบยุีหอ้

เร่งด่วน

เขตพิเศษเฉพาะกิจ
(ว 360)
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อํานาจดําเนินการ

• แผนการจดัซือจดัจา้ง 
• การกาํหนดราคากลาง

• การจดัทาํร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรือ
แบบรปูรายการงานก่อสรา้ง

• เห็นชอบรายงานขอซือขอจา้ง
• คณะกรรมการซือหรือจา้ง

อาํนาจสงัซือสงัจา้ง

• อนุมตัิสงัซือสงัจา้ง
การทําสญัญาและบริหารสญัญา

• การลงนามสญัญาหรือขอ้ตกลง
• การแกไ้ขเปลียนแปลงสญัญาหรือ
ขอ้ตกลง

• การบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลง
• การงดหรือลดค่าปรบั หรือขยาย
ระยะเวลาทําการ

• การบริหารสญัญาและตรวจรบัพสัดุ
• การจ่ายเงินล่วงหนา้

กําหนดขอบเขตของ
ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจ

การจดัซือจดัจา้ง

ทกุวงเงินทีอยู่ในความรบัผิดชอบ

กําหนดขอบเขตของ
ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจ

การบริหารพสัดุ

ทุกขนัตอนที
ระเบียบกําหนด 

สําหรบังานทีอยู่ใน
ความรบัผิดชอบ

กําหนดขอบเขตของ
ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจ

• การจดัซือจดัจา้ง  
- วิธีประกาศเชิญชวนทวัไป 

- วิธีคดัเลือก  

- วิธีเฉพาะเจาะจง
• การจา้งทีปรึกษา
• การจา้งออกแบบหรือควบคมุ
งานก่อสรา้งการดําเนินการให้

เป็นไปคําสงักรม
เกียวกบัการ

บริหารงานพสัดุ

ขอบเขตการมอบอํานาจของกรม
ตามคําสงักรมที ข 1326/2560 ลว. 30 สิงหาคม 2560

านุนําเสนอโดยนาเสนอโดย.....ก ักองพสัดุ  กรมชลประท

หมายเหตุ : อํานาจลงนามใบสังซือตามระเบียบ 
ขอ้ 79 (มาตรา 56 วรรคหนึง (2)(ข)-ไม่เกนิ 5
แสนบาท) เป็นของหวัหนา้เจา้หนา้ที
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ขนัตอนการทํางาน : การจดัซือจดัจา้ง
รายงานขอซือขอจา้ง
และแต่งตงักรรมการ

เชิญชวน

ผูค้า้เสนอราคา ประกาศผูช้นะอนุมตัิสงัซือสงัจา้งพิจารณาผล

ทําสญัญาหรือ
ขอ้ตกลง

บริหารสญัญาและ
ตรวจรบัพสัดุ

จดัทาํแผน
การจดัซือจดัจา้ง

สรา้งโครงการ

SPEC./TOR

ราคากลาง

เอกสารการซือ
หรือจา้งที
เกียวขอ้ง

•ขอ้มูลโครงการ
•รายการสินคา้ทีจดัซือ
จดัจา้ง

•กาํหนดความตอ้งการ

ร่างเอกสาร e-Bidding/
ประกาศขึนเว็บไซต์
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ดําเนินการจดัซือจดัจา้ง : วิธีเฉพาะเจาะจง
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ดําเนินการจดัซือจดัจา้ง : วิธีคดัเลือก

เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทาน10

ดําเนินการจดัซือจดัจา้ง : วิธี e-bidding
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บทบาทผูใ้ชง้านในระบบ e-GP

ผูม้ีหนา้ที
หวัหนา้เจา้หนา้ทีพัทีพสัดุห

11

วหนาเจาหนาททห
เจา้หนา้ทีพสัดุ

หน่วยงานภาครฐั
หวัหนา้หน่วยงานภาครฐันาหนวย

(
าหนวย

((อธช
นภยงานย

ธชธ .)

หน่วยจดัซือ
หวัหนา้หน่วยจดัซือ

(
หวหนาหนวยจดซอ

((((ผูไ้ดร้บัมอบอํานาจจากกร
อ
กกก มกรรรรรกรรรรรรรมมรรรรรรรรร )

ผูเ้กียวขอ้งอืน
คณะกรรมการกาํหนดณ กรรมกาคณ
ราคากลางราาคากลางรา
คณะกรรมการพิจารณาผลณ กรรมการพจารคณ
การประกวดราคาการปร กวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานกํากบัดแูล
•• กรมบญัชีกลาง 

(

มบญชกลาง รมกร
(((กองการพสัดภุาครฐัรฐั)(ก

•
องการพกอ(ก

•• คลงัเขตคล
•

ลงเขตคล
•• คลงัจงัหวดั
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เครืองคอมพิวเตอร ์Ram8 GB

ระบบปฏิบตัิการ window 10 

browser ie11 หรือ chrome 40 ขึนไป
เครืองพิมพ ์printer

เครืองสแกนเนอร์
อินเตอรเ์น็ตแรงส่งไม่ตํา 2 M

อุปกรณส์นบัสนุนการทํางานในระบบ e-GP
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หลกัการ (มาตรา 11)
ใหห้น่วยงานของรฐัจดัทําและประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือจดัจา้งประจําปี
ประกาศเผยแพร่ (1) ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

(2) เว็บไซตข์องหน่วยงานของรฐั 

(3) ปิดประกาศ ณ สถานทีปิดประกาศของหน่วยงานของรฐั

การจดัทําแผนการจดัซือจดัจา้ง

ขอ้ยกเวน้ ไม่ตอ้งประกาศแผนจดัซือจดัจา้ง 
ซือ/จา้งวิธีคดัเลือก
จําเป็นเร่งด่วน
(ม.56 (1) (ค)) 
ใชใ้นราชการลบั  

(ม.56 (1) (ฉ)

ซือ/จา้งวิธีเจาะจง
• วงเงินไม่เกิน 5 แสน
บาท (ม.56(2)(ข))

• มีความจําเป็นฉุกเฉิน 
(ม.56(2)(ง))

• พสัดทุีจะขายทอดตลาด  
(ม.56 (2)(ฉ))

การจา้งทีปรึกษา
• มีวงเงินค่าจา้ง
ไม่เกิน 5 แสนบาท 

(ม.70(3)(ข))

• ความมนัคงของชาติ
(ม.70(3)(ฉ))

งานจา้งออกแบบฯ
• เร่งด่วน หรือเกียวกบั
ความมนัคงของชาติ  

(ม.82(3))

วิธีดําเนินการ (ขอ้ 11-13)
•จดัทํารายละเอียดตามทีกาํหนด
•หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเห็นชอบ
•เผยแพร่แผนตามช่องทางที
กาํหนด

เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทาน

เจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบ
จดัทําแผนจดัซือจดัจา้ง
ตามแบบทีกาํหนด 

(กระดาษทําการ)

หน่วยงาน
เจา้ของงาน

จดัทําประมาณ
การ

14

หวัหนา้หน่วยงานเจา้ของ
งบประมาณใหค้วามเห็นชอบ 

(ตามคําสงัมอบอํานาจ)

14

หวัหนา้เจา้หนา้ทีประกาศเผยแพร่ 
• เว็บไซต ์e-GP

• เว็บไซตก์รมชลประทาน 

• ปิดประกาศหน่วยงานทีดําเนินการ
จดัซือจดัจา้ง

เจา้หนา้ทีจดัพิมพแ์ผนการจดัซือจดั
จา้งในระบบเสนอหวัหนา้หน่วยงาน
เจา้ของงบประมาณใหค้วามเห็นชอบ

กรมชลประทานไดร้บัความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ทีจะใชใ้นการจดัซือจดัจา้ง
จากหน่วยงานทีเกียวขอ้งหรือ
ผูม้ีอํานาจในการพิจารณา

งบประมาณแลว้

1 2 3

การจดัทําและประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือจดัจา้ง
ของหน่วยงานในสงักดักรมชลประทาน

สําเนา กตน.

เจา้หนา้ทีนําแผนการจดัซือจดัจา้ง 
เฉพาะงานทีอยู่ในอาํนาจการ
ดําเนินการจดัซือจดัจา้ง
บนัทึกในระบบ e-GP

ดําเนินการโดยหน่วยงานเจา้ของงาน

เจา้หนา้ทีกองพสัด/ุสํานกั
บนัทึกในระบบ e-GP

แผนการจดัซือจดัจา้งเฉพาะรายการ
ทีกองพสัด/ุสํานกัดําเนินการ

ส ระกอบการสารประกอบการบรรยายบรรยาย

หวัหนา้เจา้หนา้ทีกองพสัด/ุสํานกัประกาศ
เผยแพร่ 
• เว็บไซต ์e-GP

• เว็บไซตก์รมชลประทาน 

• ปิด ณ สถานทีปิดประกาศของกองพสัดุ

เจา้หนา้ทีของกองพสัด/ุสํานกัจดัพิมพ์
แผนการจดัซือจดัจา้งในระบบเสนอ

หวัหนา้หน่วยงานเจา้ของงบประมาณให้
ความเห็นชอบ (ตามคําสงัมอบอาํนาจ)

3.13.2
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ตวัอย่างแผนการจดัซือจดัจา้ง (ฉบบัระบุรายละเอียด)

กระดาษทําการ

เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทาน16

การกาํหนดแผนย่อยในแผนจดัซือจดัจา้ง
โครงการก่อสรา้ง..........

แผนการจดัซือจดัจา้ง จํานวนเงินรวม เผยแพร่
แผนย่อยที 1 การซือวสัดหุลกั จํานวน ……. รายการ XXXXXXXX ?

แผนย่อยที 2 การซือวสัดหุลกั จํานวน ……. รายการ XXXXXXXX ?

แผนย่อยที 3 การจา้ง XXXXXXXX ?

แผนย่อยที 4 การเช่า XXXXXXXX ?

แผนย่อยที 5 การซือนํามนัเชือเพลิงและหล่อลืน XXXXXXXX ?

แผนย่อยที 6 เบ็ดเตล็ดและอืนๆ XXXXXXXX ?
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ผูม้ีหนา้ทีจดัทําแผนการจดัซือจดัจา้งประจาํปีของงาน/

โครงการ จะตอ้งกําหนดรายการจดัซือจดัจดัจา้งแต่ละแผนให้
สอดคลอ้งกบั
• แผนงานก่อสรา้ง 
• ระยะเวลาความตอ้งการใชพ้สัดุ  
• ใหพ้ิจารณาถึงวตัถปุระสงคใ์นการซือหรือจา้งครงันนัและ
ความคุม้ค่าของทางราชการเป็นสําคญั

หลกัการจดัทําแผนการจดัซือจดัจา้ง

เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทาน18

ตวัอย่างประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือจดัจา้ง
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1 รหสัเผยแพร่แผน
การจดัซือจดัจา้ง

M 61XXXXXXXXX

1 รหสัแผน
การจดัซือจดัจา้ง

P61XXXXXXXXX1

1 รหสัแผน
การจดัซือจดัจา้ง

P61XXXXXXXXX2

รายการจดัซือจดัจา้ง
1 รายการ หรือ

มากกว่า

รายการจดัซือจดัจา้ง
1 รายการ หรือ

มากกว่า

รายการจดัซือจดัจา้ง
1 รายการ หรือ

มากกว่า

รายการจดัซือจดัจา้ง
1 รายการ หรือ

มากกว่า

1 เลขทีโครงการ
P61XXXXXXXXX1

D61XXXXXXXXX1

1 เลขทีโครงการ
P61XXXXXXXXX2

D61XXXXXXXX12

1 เลขทีโครงการ
P61XXXXXXXXX2

D61XXXXXXXX11

1 เลขทีโครงการ
P61XXXXXXXXX2

D61XXXXXXXX13

1 รหสัแผน
ั ื ั ้

รายการจดัซือจดัจา้ง
ื

1 เลขทีโโครงการ

การนํารหสัแผนไปอา้งอิงการจดัซือจดัจา้ง

เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทาน20

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึนทะเบียนผูป้ระกอบการ
เรือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการกาํหนดราคากลางงานก่อสรา้ง

เริมใชบ้งัคบั
ตงัแต่วนัที 15 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป

ระบบคํานวณราคากลางก่อสรา้งอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานนําร่อง
• กรมโยธาธิการและผงัเมือง
• กรมทางหลวง
• กรมทางหลวงชนบท
• กรมชลประทาน

หน่วยงานอืน
• ใหเ้ป็นไปตามทีกรมบญัชีกลางกาํหนด

วงเงินเกิน 

2–20 ลา้นบาท
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วงเงินตํากว่า 2 ลา้นบาท 

และวงเงินเกิน 20 ลา้นบาท
วงเงินเกิน 2 ลา้นบาท
แต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท

•บนัทึกเสนอแต่งตงัคณะกรรมการ
กาํหนดราคากลาง
•คกก. ดําเนินการจดัทําราคากลาง
•เสนอหวัหนา้หน่วยงานใหค้วาม
เห็นชอบราคากลาง

•เจา้หนา้ทีพสัดสุรา้งโครงการในระบบ e-GP

•แต่งตงัคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางในระบบ e-GP

•คกก. ดําเนินการจดัทําราคากลางในระบบคํานวณ
ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
•เสนอหวัหนา้หน่วยงานใหค้วามเห็นชอบราคากลาง

ไม่ผ่านระบบคํานวณราคากลาง ผ่านระบบคํานวณราคากลาง

การจดัทําราคากลางงานก่อสรา้ง

เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทาน22ร กอบการกสารปปปปปร กอบ บรรยาย 2222222222222222222222222222222222222222222222

ภาพรวมระบบราคากลางงานก่อสรา้ง
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การกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

คุณสมบตัิ
ผูเ้สนอราคา

เงือนไข
ในการจดัซือจดัจา้ง

งานซือ : รายละเอียด
คณุลกัษณะเฉพาะ 

งานจา้ง : ร่างขอบเขต
ของงาน

งานก่อสรา้ง : แบบรปู 
รายการ

พสัดุ
ทีมีคณุภาพ

คู่สญัญา
ทีมีศกัยภาพ

ประโยชนส์งูสุด
ทีราชการจะไดร้บัคณุณณณณณณณณภา ศกกกกกกกกกกกกกกยยยยภา ชกาาาาาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรจะ

ส ป

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั
แต่งตงั
• คณะกรรมการ
• เจา้หนา้ที
• บคุคลใดบคุคลหนึง

กฎหมาย ระเบียบ และ
หนงัสือเวียนกาํหนด

กรมชลประทานกําหนด

ตวัอย่างเอกสารที
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

ความจําเป็น หรือดลุพินิจของ
หน่วยงานทีจดัหา 

เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทานบบกกาารรเออกกสสาารรปปรระกกออบบการบบรรรรยยาายยบรรยาย 24

การจดัทําเอกสารการซือหรือจา้ง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

e-bidding

คณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดภุาครฐักําหนด

หนงัสือด่วนทีสุด ที กค (กนบ) 0405.2/ 

ว 410 ลงวนัที 27 ต.ค. 2560
• แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง
ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

• แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

• แบบประกาศและเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

ระบบ 

e-GP
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(ร่าง)
เอกสารประกวดราคา

จา้งก่อสรา้ง 
(ตามตวัอย่าง)

เอกสารแนบทา้ย
(ตามตวัอย่าง)

เอกสารแนบทา้ย (เพิมเติม)

1.9 แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา (แนบเฉพาะกรณีไม่คํานวณ
ราคากลางผ่านระบบคํานวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส)์

1.10 แบบหนงัสือรบัรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  

1.11 หลกัเกณฑแ์ละเงือนไขการโอนสิทธิเรียกรอ้งในการรบัเงิน
1.12 บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ดัการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/ผูม้ีอาํนาจควบคมุ  

และแบบบญัชีผูถ้ือหุน้รายใหญ่
1.13 วิธีปฏิบตัิเกียวกบัการใชพ้นัธบตัรรฐับาลเป็นหลกัประกนั 

1.14 เงือนไขทวัไปของงานก่อสรา้ง
1.15 เงือนไขเฉพาะของงานก่อสรา้ง
1.16 รายการรายละเอียดดา้นวิศวกรรม
1.17 ระบบความปลอดภยัในการทํางานก่อสรา้ง (ใหใ้ชใ้นกรณีทีงานเขา้ข่ายมติ

คณะรฐัมนตรีแจง้ตามหนงัสือที นร 0205/ว 84 ลงวนัที 28 มิถนุายน 2543) 

1.18 ปะหนา้รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ และเอกสารประกวดราคาดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (ใชส้ําหรบัการประกวดราคาทีกาํหนดใหม้ีการวิจารณ)์

คุณสมบตัิผูเ้สนอราคา
(ตามคําสงักรม ที 124/2560)

บการเอกสารประกอบการบรรยายบรรยายส ป

ระบบกาํหนด
(ขอ้ 1.2-1.8)

กรมกาํหนด
(ขอ้ 1.9-1.18)

องคป์ระกอบของเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง
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คุณสมบตัิผูเ้สนอราคา (งานก่อสรา้ง)

เกิน 1ลา้นบาท
แต่ไม่เกิน 5ลา้นบาท

เกิน 5ลา้นบาท 
แต่ไม่เกิน 10ลา้นบาท

นิติบุคคลผูม้ีอาชีพ
รบัจา้งก่อสรา้ง

• นิติบุคคลผูม้ีอาชีพ
รบัจา้ง

• มีผลงานรอ้ยละ 25

ของวงเงินงบประมาณ

เกินกว่า 10 ลา้นบาท

เป็นผูม้ีคณุสมบตัิเบืองตน้
ในการจา้งก่อสรา้ง 

“งานก่อสรา้งชลประทาน”

งานก่อสรา้งชลประทาน งานก่อสรา้ง
ทีมิใช่งาน
ก่อสรา้ง

ชลประทาน
• นิติบุคคลผูม้ี
อาชีพรบัจา้ง

• มีผลงานรอ้ยละ
25 ของวงเงิน
งบประมาณสําหรบังานทีประกาศประกวด

ราคาตงัแต่วนัที 15 สิงหาคม 
2560 เป็นตน้ไป

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก
ผูม้ีคุณสมบตัิเบืองตน้ใน

การจา้งก่อสรา้งชลประทาน

คําสงักรมที 124/2560

ลว. 11 ส.ค.60
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คุณสมบตัิผูเ้สนอราคา (งานก่อสรา้ง)
คณุสมบตัิตามกฎหมายและ
ตามทีคณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด
(ขอ้ 2.1 – 2.10)

คณุสมบตัิตามกฎหมาย ปปช.
(ตามตวัอย่าง)

คุณสมบตัิผูเ้สนอราคา
(ตามคําสงักรมที124/2560+กองพสัดกุาํหนด)

(ขอ้ 2.11 – 2.12)

2.11 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นนิติบุคคล หรือกลุ่มกิจการร่วมคา้ทีประกอบดว้ย
นิติบุคคลซึงมีอาชีพรบัจา้งก่อสรา้ง โดยมีรายละเอียดดงันี (ใหใ้ชใ้นกรณีทีมีการ
กาํหนดชนัเท่านนั)

2.11.1 ผูเ้สนอราคาในนามตนเองเพียงรายเดียว ตอ้งผ่านการคดัเลือกผูม้ี
คุณสมบตัิเบืองตน้ในการจา้งของกรมชลประทาน  ชนัพิเศษ   หรือชนัที..............  
หรือชนัที................ หรือชนัที................... และไม่ขาดคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑก์าร
คดัเลือกขึนบญัชีนนั

2.11.2 ผูเ้สนอราคาในนามกลุ่มกิจการร่วมคา้ทีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลใหม่ กลุ่มกิจการร่วมคา้ตอ้งผ่านการคดัเลือกผูม้ีคุณสมบตัิเบืองตน้ในการ
จา้งของกรมชลประทาน    ชนัพิเศษ    หรือชนัที....    หรือชนัที....... หรือชนัที.....
และไม่ขาดคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกขึนบญัชีนนั

2.11.3 ผูเ้สนอราคาในนามกลุ่มกิจการร่วมคา้ทีไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลใหม่ นิติบุคคลทีเขา้ร่วมคา้ทุกรายตอ้งผ่านการคดัเลือกผูม้ีคุณสมบตัิ
เบืองตน้ในการจา้งของกรมชลประทาน ชนัพิเศษ หรือชนัที.... หรือชนัที......... หรือ
ชนัที........ และไม่ขาดคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกขึนบญัชีนนั

ทงันี “กิจการร่วมคา้ทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่” หมายความว่า กิจการ
ร่วมคา้ทีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรฐัซึงมีหนา้ทีรบัจดทะเบียน 
(กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์

งานก่อสรา้งกาํหนดชนั
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ขอ้มูลทะเบียนผูร้บัจา้ง “งานก่อสรา้งชลประทาน”
ลําดบัชนั จํานวน (ราย) รอประกาศ(ราย) รวม (ราย)

ชนัพิเศษ 27 3 30

ชนั 1 15 4 19

ชนั 2 20 4 24

ชนั 3 28 9 37

ชนั 4 129 40 169

รวม 219 60 279

ตรวจสอบขอ้มูลเว็บไซตก์องพสัด ุ(http://supply.rid.go.th)
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ร่างหลกัเกณฑก์ารขึนทะเบียนผูป้ระกอบการ
1. สาขางานก่อสรา้งอาคาร
2. สาขางานก่อสรา้งทาง
3. สาขางานก่อสรา้งสะพาน
4. สาขางานก่อสรา้งชลประทาน
5. สาขางานก่อสรา้งเขือนป้องกนัตลิงและชายฝัง
6. สาขางานก่อสรา้งสิงปลูกสรา้งในทะเล
7. สาขางานก่อสรา้งขุดลอกและบาํรงุรกัษาร่องนําชายฝังทะเล
8. สาขางานก่อสรา้งขุดลอกและบํารงุรกัษาร่องนําภายในประเทศ

มีผลบงัคบัเมือพน้กาํหนด 90 วนันบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป
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ร่างหลกัเกณฑก์ารขึนทะเบียนผูป้ระกอบการ
สาขางานก่อสรา้งชลประทาน

ลําดบัชนั มีสิทธิยืนเสนอราคา (วงเงินค่าก่อสรา้ง)
ชนัพิเศษ ไม่จํากดั
ชนั 1 ไม่เกิน 1000 ลา้นบาท
ชนั 2 ไม่เกิน 500 ลา้นบาท
ชนั 3 ไม่เกิน 300 ลา้นบาท
ชนั 4 ไม่เกิน 100 ลา้นบาท
ชนั 5 ไม่เกิน 25 ลา้นบาท
ชนั 6 ตงัแต่ 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท
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ข้อ 45-47

31

เผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวน
(ระยะเวลาตามระเบียบฯ)

ผูป้ระกอบการ

กรรมการฯ จดัพิมพเ์อกสาร
ตรวจสอบคุณสมบตัิ เอกสาร

หลกัฐาน พิจารณาผล
และจดัทํารายงานผลเสนอ
หวัหนา้หน่วยงาน เละเสนอ

สงัซือสงัซือสงัจา้ง

หวัหนา้ จนท.
ประกาศผูช้นะ

เสนอราคาในวนั 

เวลาทีกาํหนด

ขนัตอนการประกวดราคาดว้ยวิธี e-Bidding

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั
ใหค้วามเห็นชอบ

• เว็บไซตร์ะบบ e-GP

• เว็บไซตข์องหน่วยงาน
• ปิดประกาศ ณ ทีทําการ

แจง้ผลการพิจารณาผ่านทาง 
e-mail ตามแบบใหทุ้กรายทราบ

าหนนนนนนนนนนนนนด

• เว็บไซตร์ะบบ e-GP

• เว็บไซตข์องหน่วยงาน
• ปิดประกาศ ณ ทีทําการ

ร่างขอบเขตของ
งานหรือ

รายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ
แบบรปูรายการ
งานก่อสรา้ง 
ร่างเอกสาร
ประกวดราคา

เอกสารแนบทา้ย

สอบถามขอ้มูล
เพิมเติม

ขายเอกสาร

ข้อ 48-53

สอบถามข
ข้อ 52

ข้อ 55-58

นา้ จนท้
ข้อ 59

แผนจดัซือจดัจา้ง

ราคากลาง

ข้อ 11

รบัฟังความ
คิดเห็น

สตง.

กอบการกอบการบบ
ม.4

เจา้หนา้ทีจดัทาํร่างประกาศและ
ร่างเอกสารเชิญชวน

หวัหนา้เจา้หนา้ที

หวัหนา้เจา้หนา้ที

(

•
•
•

สระบ
บ e

-G
P 
จดั

ส่ง
ขอ้

 5
0

ข้อ 54

รายงานขอซือหรือจา้ง

ผ่าน
ระบบ 
e-GP

ม. 62

ไม่รบัฟัง
ความคิดเห็น

ทําสญัญา
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การกาํหนดวนัประกาศ  ยืนขอ้เสนอ และรบัตวัอย่าง

วงเงินซือหรือจา้ง

ระยะเวลาประกาศ
+ ระยะเวลาการ
เตรียมการจดัทํา

เอกสาร ไม่นอ้ยกว่า
(….วนัทําการ)

(ขอ้ 51)

สอบถามรายละเอียด
(โดยสภาพการซือหรือ

การจา้งนันมีความจําเป็น) 

ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัทําการ 
ก่อนวนัเสนอราคา 

(ขอ้ 52)

กาํหนดวนัเสนอราคา
(....วนัทําการ)

วนัถดัจากวนัสุดทา้ย
ของการเผยแพร่

ประกาศ
(ขอ้ 43 วรรคสาม)

กาํหนดวนันําตวัอย่างพสัด ุ

(ถา้มี) และหลกัประกนัการ
เสนอราคา

(ภายใน...วนัทําการ) 
(ขอ้ 44 และขอ้ 166 

วรรคทา้ย)

เกิน 5แสน–5ลา้น 5 3 1 5

เกิน 5ลา้น –10ลา้น 10 3 1 5

เกิน10ลา้น–50ลา้นบาท 12 3 1 5

เกิน 50 ลา้นบาท 20 3 1 5
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ขนัที 1
จดัพิมพใ์บเสนอราคา และเอกสาร
การเสนอราคาจากระบบ จํานวน 

1 ชุด  โดยใหก้รรมการทุกคนลง
ลายมือชือกํากับไว ้ในใบเสนอ
ราคา และเอกสารการเสนอราคา
ของผูย้ืนขอ้เสนอทุกแผ่นแผ่น

กรณีไม่ตอ้งจดัพิมพใ์บเสนอราคา
ทงันี การซือหรือจา้งทีมีการกําหนดคณุลกัษณะ
เฉพาะทีจะตอ้งคํานึงถึงเทคโนโลยีของพสัดหุรือ
คณุสมบตัิของผูย้ืนขอ้เสนอ ซึงอาจจะมีขอ้เสนอทีไม่
อยู่ในฐานเดียวกนัเป็นเหตุใหม้ีปัญหา ในการ
พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ ใหห้น่วยงานของรฐั
กาํหนดเป็นเงือนไขใหม้ีการยืนขอ้เสนอดา้นเทคนิค
หรือขอ้เสนออืนแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี 

คณะกรรมการยงัไม่ตอ้งจดัพิมพใ์บเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามขอ้ 83 (3) แลว้เสร็จ

เมือสินสุดการเสนอราคาใหค้ณะกรรมการฯ ดําเนินการดงันีขอ้ 55 (1)

หนา้ทีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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หนา้ทีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

• ตรวจสอบการมีผลประโยชนร์่วมกนั 

• เอกสารหลกัฐานต่างๆ 

• พสัดตุวัอย่าง (ถา้มี) 

• พิจารณาการนําเสนองานของผูย้ืนขอ้เสนอ
ทุกราย

• เอกสารทีกาํหนดใหจ้ดัส่งภายหลงัจากวนั
เสนอราคา

คณะกรรมการฯ  อาจสอบถามข้อเท็จจริง
เพิมเติมจากผู้ยืนข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะ
เปลียนแปลงสาระสําคญัทีเสนอไวแ้ลว้มิได้

• ไม่มีผลประโยชนร์่วมกนั 

• ยืนเอกสารการเสนอราคาครบถว้น ถกูตอ้ง
• มีคุณสมบตัิและขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือ

เสนอพสัดทุีมีรายละเอียดคุณลกัษณะครบถว้น 

ถกูตอ้ง ครบถว้น ตามเงือนไขทีกาํหนดใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

การคดัเลือกผูย้ืนขอ้เสนอ

ไม่ครบถว้น หรือ เสนอรายละเอียดแตกต่างจาก
เงือนไข  ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ และความ
แตกต่างนันไม่ มีผลทําให้เ กิดการได้เป รีย บ
เสียเปรียบต่อผูย้ืนขอ้เสนอรายอืน หรือเป็นการผิด
หลงเล็กนอ้ย

การผ่อนปรนการตดัสิทธิ

ขนัที 2ขอ้ 55 (2)



เอกสารประกอบการบรรยาย นําเสนอโดย.....กองพสัดุ  กรมชลประทาน35

ขนัที 3

คั ด เ ลื อ ก พั ส ดุ ห รื อ
คุณสมบั ติ ข อ ง ผู ้ ยื น
ข้อเสนอทีตรวจสอบ
ตามขันที 2 และตาม
เกณฑ์การ พิจารณา
คดัเลือกขอ้เสนอ

รายทีเลือกไม่ยอม
เขา้ทําสญัญา ให้
พิจารณารายตํา
ถดัไป หรือคะแนน
รวมสงูรายถดัไป
ตามลําดบั แลว้แต่
กรณี

จดัเรียงลําดบัผูท้ี
เสนอราคาตําสุด
หรือไดค้ะแนนรวม
สงูสุด ไม่เกิน 3

ราย

ขอ้ 55 (3)

หนา้ทีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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รายงานผลและความเห็น 
พรอ้มดว้ยเอกสารทีไดร้บัไว ้

ทงัหมด

รายงานผลการพิจารณา ใหป้ระกอบดว้ยอย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี
(ก) รายการพสัดทุีจะซือหรือจา้ง
(ข) รายชือผูย้ืนขอ้เสนอ ราคาทีเสนอ และขอ้เสนอของผูย้ืนขอ้เสนอทกุราย
(ค) รายชือผูย้ืนขอ้เสนอทีผ่านการคดัเลือกว่าไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์่วมกนั
(ง) หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ พรอ้มเกณฑก์ารใหค้ะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอและการใหค้ะแนนขอ้เสนอของผูย้ืนขอ้เสนอทกุราย

พรอ้มเหตุผลสนบัสนุนในการพิจารณา

ขนัที 4 เสนอหวัหนา้
หน่วยงานของรฐั 

ผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ที
เพือพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ

เสนอผูม้ีอาํนาจสงัซือ
หรือสงัจา้ง

หวัหนา้เจา้หนา้ทีประกาศผลผูช้นะ
• เว็บไซตร์ะบบ e-GP

• เว็บไซตข์องหน่วยงาน
• ปิดประกาศ ณ ทีทําการ
• แจง้ผลทาง e-mail ตามแบบให้
ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบ

ขอ้ 42

ขอ้ 55 (4)

หนา้ทีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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สรุปผลดําเนินการและพิจารณา

• มีผูย้ืนขอ้เสนอรายเดียว
• ผ่านการคดัเลือกเพียงรายเดียว

แต่ถา้คณะกรรมการฯ  เห็นว่ามี
เหตุผลสมควรดําเนินการต่อไป

• ไม่มีผูย้ืนขอ้เสนอ หรือมีแต่ไม่ถกูตอ้ง

• มีผูย้ืนขอ้เสนอหลายรายและผ่าน
การคดัเลือก 2 รายขึนไป

• หากเห็นว่าการ e-bidding จะไม่ไดผ้ลดี จะสงั
ใหด้ําเนินการโดยวธิีคดัเลือก ตามมาตรา 56 

วรรคหนึง(1)(ก) หรือเจาะจงตาม 56(2)(ก) 

แลว้แต่กรณีก็ได้

เสนอสงัซือสงัจา้ง

คณะกรรมการฯ เสนอหวัหนา้
หน่วยงานผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเพือ

ยกเลิก

เสนอสงัซือสงัจา้ง หรือต่อรองราคา
ตามขอ้ 57 หรือขอ้ 58 แลว้แต่กรณี 

โดยอนุโลม

ขอ้ 56 วรรคแรก

ขอ้ 56 วรรคสอง

คณะกรรมการฯ เสนอหวัหนา้
หน่วยงานผ่านหวัหนา้เจา้หนา้ทีเพือ
ยกเลิก และดําเนินการจดัหาใหม่

เวน้แต่ : จะดําเนินการโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงดว้ยเหตุอืน ใหเ้ริมกระบวนการซือ
หรือจา้งใหม่ โดยการจดัทาํรายงานขอซือหรือขอ
จา้งตามขอ้ 22
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(ก) ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทวัไปแลว้ ไม่มีผูย้ืนขอ้เสนอ  / หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือก
(ข) พสัดทุีมีคณุลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซบัซอ้น หรือ ตอ้งผลิต ก่อสรา้ง หรือใหบ้ริการโดย

ผูป้ระกอบการทีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสงู
และ ผูป้ระกอบการมีจํานวนจํากดั

(ค) มีความจาํเป็นเร่งด่วน อนัเนืองมาจากเกิดเหตุการณท์ีไม่อาจคาดหมายได ้ซึงหากใชว้ิธี
ประกาศเชิญชวนทวัไปจะทาํใหไ้ม่ทนัต่อความตอ้งการใชพ้สัดุ

(ง) ลกัษณะของการใชง้าน หรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิคทีจาํเป็นตอ้งระบยุีหอ้เป็นการเฉพาะ
(จ) ตอ้งซือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ
(ฉ) ใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานทีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกียวกบัความ

มนัคงของประเทศ 

(ช) งานจา้งซ่อมพสัดทุีจาํเป็นถอดตรวจใหท้ราบความชํารดุเสียหายเสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้
(ซ) กรณีอืนทีกาํหนดในกฎกระทรวง

วิธีคดัเลือก (มาตรา 56 (1))
กรณีต่อไปนี ใหใ้ชว้ิธีคดัเลือก
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(ก) ใชท้งัวิธีประกาศเชิญชวนทวัไปและวิธีคดัเลือก หรือใชว้ิธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืนขอ้เสนอ /
หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือก

(ข) การจดัซือจดัจา้งพสัดทุีการผลิต จําหน่าย หรือใหบ้ริการทวัไป และมีวงเงินในการจดัซือจดัจา้งครงัหนึงไม่
เกินวงเงินตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงกาํหนดวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

(ค) มีผูป้ระกอบการทีมีคณุสมบตัิโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ ผูป้ระกอบการซึงเป็นตวัแทนจําหน่ายหรือตวัแทนผู ้
ใหบ้ริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ  / และ ไม่มีพสัดอุืนทีจะใชท้ดแทนได้

(ง) มีความจําเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินเนืองจากอุบตัิภยัหรือธรรมชาติพิบตัิภยัหรือเกิดโรคติดต่ออนัตราย
ตามกฎหมายว่าดว้ยโรคติดต่อ และ การจดัซือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทวัไป หรือ วิธีคดัเลือก  อาจ
ก่อใหเ้กิดความล่าชา้ และ อาจทําใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรง 

(จ) เป็นพสัดทุีเกียวพนักบัพสัดทุีไดจ้ดัซือจดัจา้งไวก้่อนแลว้ และมีความจําเป็นตอ้งจดัซือจดัจา้งเพิมเติม โดย
มลูค่าของพสัดทุีจดัซือจดัจา้งเพิมเติมจะตอ้งไม่สงูกว่าพสัดทุีไดจ้ดัซือจดัจา้งไวก้่อนแลว้

(ฉ) เป็นพสัดทุีจะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรฐั องคก์ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) ทีดินและสิงก่อสรา้ง ซึงจําเป็นตอ้งซือเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอืนทีกาํหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพาะเจาะจง (มาตรา 56 (2))
กรณีต่อไปนี ใหใ้ชว้ิธีเฉพาะเจาะจง
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จดัซือจดัจา้ง

ประกาศผล 

(ม.42)

หวัหนา้เจา้หนา้ทีประกาศ
ผลผูช้นะ
• เว็บไซตร์ะบบ e-GP

• เว็บไซตข์องหน่วยงาน
• ปิดประกาศ ณ ทีทําการ
• แจง้ผลทาง e-mailตามแบบให้
ผูเ้สนอราคาทุกรายทราบ

รอการอุทธรณ์
หลกัการ (มาตรา 66 วรรคสอง)
การลงนามในสญัญาจดัซือจดัจา้ง

จะกระทาํไดต้่อเมือ
(1) ล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณแ์ละ

ไม่มีผูใ้ดอุทธรณ ์(ภายใน 7 วนัทําการ) หรือ
(2) ในกรณีทีมีการอุทธรณ ์เมือ

หน่วยงานของรฐัไดร้บัแจง้จาก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใ์หท้ํา
การจดัซือจดัจา้งต่อไปได้

4040

ไม่ตอ้งรอการอุทธรณ์
• การจดัซือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกกรณี

ความจาํเป็นเร่งดว่น
• การจดัซือจดัจา้งโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

• การจดัซือจดัจา้งทีมีวงเงินเล็กนอ้ย
(ไม่เกิน 1 แสนบาท)

(ขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 66 วรรคสอง)

1. สญัญาตามแบบ (อํานาจ
หวัหนา้หน่วยงานหรือผูไ้ดร้บัมอบ)

2. ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ (อํานาจ
หวัหนา้หน่วยงานหรือผูไ้ดร้บัมอบ
หรือหวัหนา้เจา้หนา้ที)

3. ไม่ตอ้งทําขอ้ตกลงเป็น
หนงัสือ

ลงนามสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 

บริหารสญัญาและตรวจรบัพสัด ุ

(คกก.ตรวจรบัพสัดุ)

รอการอทธรณ์

ขนัตอนการทําสญัญา
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แนวทางปฏิบตัิในการจดัทาํสญัญา
แบบสญัญา

(1) ทําตามแบบที คกก.นโยบาย
กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของ สนง.อยัการสงูสุด

(2) ถา้จําเป็นตอ้งมีขอ้ความแตกต่าง
ไปจาก (1) ตอ้งไม่ทําให ้
หน่วยงานของรฐัเสียเปรียบ

(3) กรณีจําเป็นตอ้งร่างสญัญาขึนมา
ใหม่ตอ้งส่งให ้สนง.อยัการสงูสุด
ใหค้วามเห็นชอบก่อน

(4) การทําสญัญาตามแบบที สนง.
อยัการสงูสุดใหค้วามเห็นชอบ
มาแลว้ใหท้ําได้

หลกัการ (ม.93)

• หนงัสือด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 

0405.2/ว 418 ลว. 3 พย 60

ใหใ้ชต้วัอย่างสญัญาตามที กวพ. 
กําหนด

กรณีไม่มีตวัอย่างที กวพ. กําหนด
ใหใ้ชต้วัอย่างสญัญาตามทีกรม

กําหนด (ดเูว็บไซตก์องพสัดุ)

ระหว่างรอแบบสญัญา

แบบใบสงัซือ/จา้ง
ใชใ้นระบบ e-GP

(1)การจดัซือจดัจา้งโดยโดยวิธีคดัเลือก
ตามมาตรา 56 (1) (ค) โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) 

(ง) (ฉ) และการจา้งทีปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)

(2) การจดัซือจดัจา้งจากหน่วยงานของรฐั
(3) กรณีทีคู่สญัญาสามารถส่งมอบพสัดุ

ไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัทําการ
นบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทําขอ้ตกลงเป็น
หนงัสือ

(4) การเช่าซึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอืนใด
นอกจากค่าเช่า

(5) กรณีอืนตามทีคณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา
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การวางแผนดําเนินการซือหรือจา้ง
รายงานขอซือขอจา้ง
และแต่งตงักรรมการ

เชิญชวน

ผูค้า้เสนอราคา ประกาศผูช้นะอนุมตัิสงัซือสงัจา้งพิจารณาผล

ทําสญัญาหรือ
ขอ้ตกลง

บริหารสญัญาและ
ตรวจรบัพสัดุ

จดัทาํแผน
การจดัซือจดัจา้ง

สรา้งโครงการ

SPEC./TOR

ราคากลาง

เอกสารการซือ
หรือจา้งที
เกียวขอ้ง

•ขอ้มูลโครงการ
•รายการสินคา้ทีจดัซือ
จดัจา้ง

•กาํหนดความตอ้งการ

ร่างเอกสาร e-Bidding/
ประกาศขึนเว็บไซต์

นําเสนอโดยนาเสนอโดย....42

อนุมตัิััสงัซือสงัจา้งพิจารณาผล



ไม่เกิน 5 

ลบ.

เกิน 5 - 

10 ลบ.

เกิน 10 -

 50 ลบ.
เกิน 50 ลบ.

1 การจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง  (บนัทึกแผนการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-GP) 1 1 1 1

2 จดัทาํราคากลาง

2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 1 1 1 1

2.2  คณะกรรมการฯ ดาํเนินการ 3 5 5 5

2.3 เสนอหวัหน้าหน่วยงานใหค้วามเห็นชอบราคากลาง 1 1 1 1

3 จดัทาํรา่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์  (เลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง แลว้แต่กรณี)

3.1 เจา้หน้าท่ีจดัทาํร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3

3.2 คณะกรรมการจดัทาํรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ และตน้ฉบบัเอกสาร

      3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทาํรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะฯ 1 1 1 1

      3.2.2 คณะกรรมการฯ ดาํเนินการ 3 3 3 3

(รวม 1-3) 13 15 15 15

4 บนัทึกขอ้มูลในระบบ e-GP  พรอ้มตรวจสอบความถูกตอ้ง 2 2 2 2

เช่น รายงานซ้ือขอขอจา้ง  สรา้งประกาศและเอกสารประกวดราคา

5 เสนอหวัหนา้หน่วยงานใหค้วามเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจา้ง 2 2 2 2

6 กาํหนดใหมี้การรบัฟังความคิดเห็น

ประกาศผ่านเวบ็ไซตห์น่วยงาน และเวบ็ไซตร์ะบบ e-GP (ไม่น้อยกวา่ 3 วนัทาํการ)  

นับรวมวนัประกาศ
4 4 4

6.1  ไม่มีแสดงความคิดเห็น - - - -

6.2   มีแสดงความคิดเห็น

           -  พิจารณาทบทวน ปรบัปรุง และเสนอหวัหน้าหน่วยงาน - 2 2 2

           -  เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซตห์น่วยงาน และเวบ็ไซตร์ะบบ e-GP - 4 4 4

(รวม 4-6) 4 14 14 14

7 ดาํเนินการเผยแพรป่ระกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา 

7.1 ปิดประกาศ ณ ท่ีทาํการของหน่วยงาน 1 1 1 1

      ประกาศผ่านเวบ็ไซตห์น่วยงาน  และเวบ็ไซตร์ะบบ e-GP

7.2 ระยะเวลาการเผยแพร่ และระยะเวลาจดัเตรียมเอกสารและคาํนวณราคา 5 10 12 20

ไม่น้อยกวา่ XX วนัทาํการ  (ตามระเบียบฯ)

7.3  การช้ีแจงเพิ่มเติม 3 3 3 3

8 กาํหนดยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1 1

(รวม 7-8) 10 15 17 25

9 รบัตวัอยา่งและหลกัประกนัการเสนอราคา  (ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ไม่มีหลกัประกนั) 3 3 3 3

10 คณะกรรมการพิจารณาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร  ตรวจสอบเอกสาร 5 5 5 5

พิจารณาคดัเลือก  และจดัทาํรายงานผลการพิจารณาเสนอหวัหน้าหน่วยงานใหค้วามเห็นชอบ

(รวม 9-10) 8 8 8 8

11 เสนอผูมี้อาํนาจสัง่ซ้ือสัง่จา้ง 2 2 2 2

  - จดัทาํประกาศผล  และแจง้ผลผูช้นะการเสนอราคา 1 1 1 1

  - ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตามมาตรา 117) 7 7 7 7

12 ทาํสญัญาหรือขอ้ตกลง  (ไมนั่บรวมระยะเวลาท่ีผูช้นะการเสนอราคา ทาํหลกัประกนัสญัญา) 5 5 5 5

(รวม 11-12) 15 15 15 15

47 64 66 74

หมายเหตุ ไม่นับรวมระยะเวลาเสนอสาํนักงบประมาณ หรือระยะเวลารอคอย ในกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น อาํนาจกระทรวงอนุมติัรบัราคา

จดัทาํโดย  :  กองพสัดุ  กรมชลประทาน 33 38 40 48

ขั้นตอนและระยะเวลาดาํเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ (e-bidding)

(ระยะเวลาท่ีกาํหนดน้ี เป็นเพียงการประมาณเทา่นั้น)

ลาํดบั ขั้นตอนการปฏิบตัิ

ระยะเวลาดาํเนินการ   (วนัทาํการ)

- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -
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 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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... 
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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 
 

            /ภาพ... 
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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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หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้างชลประทาน

นายรุทธ์ อินนุพัฒน์ และ นายสายันต์ สุริยะวงค์

ส่วนวิศวกรรม สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่

โดย

1



ทีม่าของการคดิคาํนวณวงเงนิ

1. ค่าครุภณัฑ์ : บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ สงป.

2. ค่าทีด่นิ : สํานักกฎหมายและทีด่นิ (ฝจม.)

3. สิ่งก่อสร้าง

3.1 งานดาํเนินการเอง : บัญชีอตัราราคางานต่อหน่วย สงป.

3.2 งานจ้างเหมา : หลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

2



3



 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสําหรับ

งานก่อสร้างอาคาร

 มาตรฐานการวดัและคาํนวณ

ปริมาณงาน  และหลกัเกณฑ์การ

คาํนวณปริมาณงาน งานก่อสร้าง

อาคาร

 เกณฑ์การเผื่อและการคาํนวณเผื่อ

ปริมาณในวสัดุมวลรวมต่อหน่วย

 หลกัเกณฑ์และตารางคาํนวณค่า

วสัดุมวลรวมต่อหน่วย

 ข้อมูลประกอบการถอดแบบอื่นๆ 

(มาตรฐานขนาดนํ้าหนักเหลก็เสริม

คอนกรีตและเหลก็รูปพรรณ และ

ตารางสําเร็จในการคดิปริมาตรไม้)

หลกัเกณฑ์การคาํนวณค่างานต้นทุน

งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างชลประทาน

รายละเอยีดประกอบ
การถอดแบบคาํนวณ

ราคากลางฯ

 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสําหรับงาน

ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม

 หลกัเกณฑ์การถอดแบบคาํนวณ

ปริมาณวสัดุ

 หลกัเกณฑ์การประเมนิราคาต้นทุน

ต่อหน่วย

 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสําหรับ

งานก่อสร้างชลประทาน

 หลกัเกณฑ์การถอดแบบคาํนวณ

ปริมาณงาน

 หลกัเกณฑ์การประเมนิราคางาน

ต้นทุนต่อหน่วย

หลกัเกณฑ์การถอดแบบคาํนวณราคากลาง

1. ราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง
2. บัญชีค่าแรงงาน/ดาํเนินการฯ
3. ตารางและหลกัเกณฑ์การคาํนวณค่าขนส่งฯ
4. รายละเอยีดประกอบการคาํนวณฯ  เฉพาะ งาน

ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ม
   - ตารางค่าดาํเนินการและค่าเสื่อมราคา
      เครื่องจักร
   - ตารางข้อมูลปริมาณวสัดุสําหรับงาน
      สะพานและท่อเหลีย่ม

5. รายละเอยีดประกอบการคาํนวณฯ เฉพาะ งาน
ก่อสร้างชลประทาน
   - ตารางอตัราราคางานดิน
   - ตารางอตัราราคางานปรับปรุงฐาน
      รากและงานระเบิดหิน
   - ตารางคาํนวณอตัราราคางานคอนกรีต
      และหิน
   - ข้อมูลส่วนขยายตวัและส่วนยุบตวัและ
      ส่วนสูญเสียเมื่อบดทบั  
   - ตารางค่าดนิถมบดอดัแน่นด้วย
      เครื่องจักรเบา
   - ตารางคาํนวณอตัราราคางานบาน 
      ฝาท่อ และเครื่องยก
   - ตารางอตัราราคางานปลูกหญ้า

งานก่อสร้างทางฯ

4



ราคากลาง
 ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   หมายถึง   ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้าง

ของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ ซึ่งได้จากการประเมินหรือคํานวณตาม

หลกัเกณฑ์และวธิีการทีค่ณะรัฐมนตรีกาํหนด  

 ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง

 เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับ ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้กําไรมากเกินกว่าที่ควร

ได้รับ และเป็นราคาทีไ่ม่ตํา่จนผู้ประกอบการไม่สามารถทีจ่ะดาํเนินการก่อสร้างได้

5
5

งานก่อสร้าง

 การกระทาํ ประกอบ ตดิตั้ง ปรับปรุง รื้อถอน ต่อเตมิ ซ่อมแซม

 ต้องมแีบบก่อสร้าง และมกีารควบคุมงาน 



 เพื่อให้ทราบราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างจริงมากที่สุดใน

ขณะนั้น  เพื่อใช้อ้างองิหรือพจิารณาราคาของผู้เสนอราคา  ในการจ้างก่อสร้างของทางราชการ

 ใช้เป็นราคาเริ่มต้นในการประกวดราคาด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อรองราคา  การกําหนดค่างวดงาน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

รายการ    และการตรวจตดิตามผลการดาํเนินงานก่อสร้างของคณะกรรมการและผู้ทีเ่กีย่วข้อง

 เกินกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในแต่ละปี เป็นงบประมาณใน

การจ้างก่อสร้าง   หากมีการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   และควบคุมให้มีการกําหนดราคากลาง

งานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  จะมีผลทําให้ลดการรั่วไหลและประหยัดงบประมาณ

แผ่นดนิได้มากกว่าทีเ่ป็นอยู่

 เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการก่อสร้างของหน่วยงานที่มีหน้าที่

ตรวจสอบ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบสําหรับการพจิารณาจดัสรรงบประมาณสําหรับงานก่อสร้าง

ในแต่ละงาน/โครงการ

ความสําคญัของราคากลางงานก่อสร้าง

6



งานก่อสร้างชลประทาน   หมายถึง  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม   รื้อถอน  และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ควบคุมนํา้ เพื่อการชลประทานหรือเพื่อการอื่น   เช่น   การประมง   การเกษตรกรรม  การป้องกนันํา้เคม็  การป้องกนันํา้ท่วม  การผนันํา้  การจัดรูป

ทีด่ิน  และหรือเพื่อการผลติกระแสไฟฟ้า  เป็นต้น  โดยทาํการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น   เขื่อนทดนํา้  อาคารประกอบของ

เขื่อนทดนํา้  เขื่อนเกบ็กกันํา้ อาคารประกอบของเขื่อนเกบ็กกันํา้ คลองส่งนํา้  อาคารของคลองส่งนํา้  คลองระบายนํา้  คูส่งนํา้  คูระบายนํา้  สถานี

สูบนํา้  เป็นต้น   และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใดซึ่งมีลกัษณะ รูปแบบ  วตัถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้ายกบัสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  หรือเป็น

ส่วนประกอบและหรือเกีย่วเนื่องกบัสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

งานก่อสร้างทาง  หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ  และหรือการบํารุงรักษาทางหรือถนน   ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์

ในการจราจรหรือการสาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ  ไม่ว่าในระดับพืน้ดิน ใต้หรือเหนือพืน้ดิน  หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น และ

ให้หมายความรวมถึงทีด่ิน  พืช  พนัธุ์ไม้ทุกชนิด  ท่อกลม  รางระบายนํา้  ร่องนํา้  กาํแพงกนัดิน  เขื่อน  รั้ว  หลกัสํารวจ  หลกัเขต หลกัระยะ ป้าย-

จราจร   เครื่องหมาย   เครื่องสัญญาณไฟฟ้า  เครื่องแสดงสัญญาณ  ทีจ่อดรถ   ทีพ่กัคนโดยสาร   ทีพ่กัริมทาง   อาคาร   และหรือสิ่งอื่นใดอนัเป็น

อุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาทีม่ีอยู่   หรือทีไ่ด้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง   หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างทีเ่ป็น

งานก่อสร้างทางนั้น

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม  หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย  การบูรณะ และหรือการบํารุงรักษาสะพาน  ท่อเหลีย่ม

ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรหรือการสาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพืน้ดิน

ใต้หรือเหนือพืน้ดิน  หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น  และให้หมายความรวมถึง อุโมงค์ ท่าเรือสําหรับขึน้หรือลงรถ  และหรือสิ่งอื่นใดอนั

เป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่มในบรรดาทีม่ีอยู่   หรือทีไ่ด้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม หรือเพื่อประโยชน์แก่งาน

ก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างทีเ่ป็นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่มนั้นด้วย
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งานก่อสร้างอาคาร  หมายถึง  งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง  งานซ่อมแซม  งานรื้อถอน  และหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน  เรือน

โรง  ร้าน  แพ  เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทยีบเรือ  ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน  โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์  ศูนย์การค้า

คลงัสินค้า  อาคารสํานักงาน อาคารทีท่าํการ  อาคารชุดพกัอาศัย  ศาลาทีพ่กั  วดั   พระอุโบสถ  หอระฆงั  กฏุิพระ  มัสยดิ  สุเหร่า  อนุสาวรีย์   หอสูง

หอประชุม  ห้องสมุด  ตลาด  อู่เรือ คานเรือ  ท่านํา้ ท่าจอดเรือ  สถานีนําร่อง สถานีขนส่งฯ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นทีม่ีลกัษณะ รูปแบบ  และหรือโครงสร้าง

คล้ายกบัสิ่งก่อสร้างดังกล่าวซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้     และให้หมายความรวมถึง  งานก่อสร้างใหม่  งานปรับปรุง  งานซ่อมแซม

งานรื้อถอน  และ/หรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง  ดังต่อไปนีด้้วย

(1)  งานภูมิทศัน์และอฒัจันทร์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นทีม่ีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทีเ่ล่นกฬีาและหรือออกกาํลงักาย เช่น   

สนามกฬีาสนามฟุตบอล  ลู่กฬีา  สนามเทนนิส   สนามบาสเกตบอล  สนามแบดมินตัน   สระว่ายนํา้  สวนสาธารณะ เป็นต้น

(2)  ป้ายและหรือสิ่งทีส่ร้างขึน้สําหรับติดหรือตั้ง เพื่อการประชาสัมพนัธ์หรือเพื่อการโฆษณา

(3)  ถนน  ทางเท้า  พืน้ที ่ หรือสิ่งทีส่ร้างขึน้เพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ  ทีก่ลบัรถ  พืน้ลานคอนกรีต   และหรือทางเข้าออก

ของรถ  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคารหรือสวนสารธารณะ

(4)  รางระบายนํา้ ท่อระบายนํา้ บ่อพกั  บ่อบําบัดนํา้เสีย บ่อเกรอะบ่อซึม  บ่อเกบ็นํา้  หรือถังพกันํา้ งานระบบประปา

งานปักเสาพาดสาย  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง   ภายในบริเวณอาคาร  ชุมชนทีพ่กัอาศัย หรือสวนสาธารณะ

(5)  สระนํา้ นํา้พุ เขื่อนกนัดิน สะพานข้ามคู/คลอง ทางเดิน  งานปลูกต้นไม้ งานประติมากรรม  งานปลูกหญ้า  และ

หรืองานจัดสวน  ภายในบริเวณอาคาร  ชุมชนทีพ่กัอาศัย หรือสวนสาธารณะ

(6)  เสาธง  รั้ว  กาํแพง  ประตูรั้ว  และป้อมยาม

(7)  งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้างอื่นใดซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกีย่วเนื่องและหรืออยู่ภายในบริเวณอาคาร

ชุมชนทีพ่กัอาศัย  หรือสวนสาธารณะ

(8)  งานระบบปรับอากาศ  ระบายอากาศ งานระบบลฟิต์และบันไดเลื่อน  งานระบบเครื่องกลและระบบพเิศษอื่นๆ ที่

เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กบัตัวอาคาร (Build in)  หรือสิ่งก่อสร้างอื่นในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

(9)  สิ่งก่อสร้างอื่นทีไ่ม่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม งานก่อสร้างชลประทาน และตามที่

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการกาํหนด
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ความสําคญัของการคาํนวณราคากลาง

9
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ภาพรวมกระบวนการจดัจ้างในงานก่อสร้างของทางราชการ
(กรณปีระกวดราคาจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์)

ใช้ข้อมูลรายละเอยีดจากการคาํนวณ

      ราคากลางประกอบการพจิารณา

ได้รับขออนุมตัโิครงการ/งบประมาณ

ขออนุมตัดิาํเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ประกาศร่างรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

ต่อรองราคา  อนุมตัริับราคา                                  และ

ทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง

จัดทาํ/ออกแบบโครงการ 
และขออนุมตัโิครงการ/งบประมาณ

ดาํเนินการประกาศประกวดราคาจ้าง                       
ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

ประกาศราคากลางไว้ในร่างรายละเอยีด  

คุณลกัษณะเฉพาะ 

ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประกวดราคา

คาํนวณราคากลาง / จดัทาํรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ และ
เอกสารประกวดราคา

10
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(2) ตรวจสอบแบบก่อสร้าง

(3) แบ่งแยกหลกัเกณฑ์การคาํนวณราคากลาง

(4) การถอดแบบคาํนวณปริมาณงาน

(5) การคาํนวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย

(7) คาํนวณค่าใช้จ่ายพเิศษฯ

(6) คาํนวณ Factor F

(8) สรุปราคากลาง

(1) คาํสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการฯ

(9) เห็นชอบราคากลาง11
11



ข้อ 5.7 การกาํหนดราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง

         ก่อนการดาํเนินการจ้างก่อสร้างทุกวธิี ในแต่ละครั้งให้หัวหน้าหน่วยงานทีม่งีานอยู่ในความ

รับผดิชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ประกอบด้วย 

         - ประธานกรรมการ 1 คน

         - กรรมการอย่างน้อย 2 คน

         - กรณจีาํเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มสี่วนได้ส่วนเสีย

           ร่วมเป็นกรรมการกไ็ด้

สพญ 02/521/57 ลว. 1 สิงหาคม 2557

วงเงินงบประมาณ องค์ประกอบ อํานาจแต่งตั้ง/

ให้ความเห็นชอบ

< 35 ล้านบาท วศ.1-13 พญ. /เจ้าหน้าที่ กส.1-13 ผสญ. 1-13

35 – ไม่เกิน 300 ล้านบาท วศ.1-13 พญ. /เจ้าหน้าที่ กส.1-13/ส่วนกลาง ผสญ. 1-13

300 – ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท วศ.1-13 พญ. /เจ้าหน้าที่ กส.1-13/ส่วนกลาง/วบ.1-13 เลขาฯ ผสญ. 1-13

1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ผสญ. 1-13/เจ้าหน้าที่ กส.1-13/ส่วนกลาง/วบ.1-13 /วศ.1-13 เลขฯ ผส.พญ.

คาํสั่งที ่15/2555 ลว. 6 ก.พ. 2555
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พจิารณาองค์ประกอบและรูปแบบการก่อสร้าง

กลุ่มงานก่อสร้าง

ชลประทาน

คาํนวณปริมาณและราคาต่อหน่วย

หลกัเกณฑ์งานก่อสร้างชลประทาน

กลุ่มงานก่อสร้าง 

ทาง สะพานและท่อเหลีย่ม

คาํนวณปริมาณและราคาต่อหน่วย

หลกัเกณฑ์งานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลีย่ม

กลุ่มงานก่อสร้าง

อาคาร

คาํนวณปริมาณและราคาต่อหน่วย

หลกัเกณฑ์งานก่อสร้างอาคาร

14
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1. ตรวจสอบรายการและหน่วยวดัตามบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง

2. บางรายการทีไ่ม่มใีนแบบ เช่น งานผนันํา้/สูบนํา้ระหว่างก่อสร้าง ให้ทาํรายละเอยีดประกอบ 

15
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16

5. ไม่ต้องเผื่อปริมาณงาน 

6. กรณีจ้างที่ปรึกษาออกแบบ 

   ต้องตรวจสอบปริมาณงานให้ถูกต้อง

4. งานก่อสร้างชั่วคราวที่มีความซับซ้อน ควรให้ผู้ออกแบบจัดทําแบบประกอบการถอดแบบ

   คํานวณราคากลาง
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17

1. ราคาวสัดุก่อสร้าง (ราคา+ค่าขนส่ง)

2. ตรวจสอบราคานํา้มนั

3. อตัราราคางานจากเล่มหลกัเกณฑ์ฯ

4. คาํนวณตารางคอนกรีตและหิน

5. คาํนวณราคาต่อหน่วยแต่ละรายการ
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ราคาวสัดุสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กระทรวงพาณชิย์

ราคาวสัดุสํานักงานพาณชิย์

จงัหวดัใกล้เคยีงทีใ่กล้ที่สุด 

(ศาลากลาง)

สืบราคาท้องทีส่่วนกลาง

(ราคาเฉลีย่)

จงัหวดัใกล้เคยีงทีใ่กล้ที่สุด

(ราคาเฉลีย่)

กรณวีสัดุใช้จํานวนมากจากหลายแหล่ง

ให้ใช้ราคาเฉลีย่จากการสืบ

กรณรีะยะทางจากศาลากลางจังหวดั

ไกลกว่า 80 กม. 

 ให้สืบราคาได้

คาํนวณราคาต่อหน่วย
18

1) กรณทีีส่ืบราคาได้จากแหล่งเดยีว ราคานั้นถือว่าเป็นราคาเฉลีย่

2) หน่วยงานของรัฐสามารถตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลราคาและ

แหล่งวสัดุเป็นบัญชี ให้ผู้คาํนวณราคากลางใช้ภายในหน่วยงานได้

3) สําหรับงานก่อสร้างอาคาร หากจาํเป็นต้องคาํนวณค่าขนส่งให้

คาํนวณเป็นค่าใช้จ่ายพเิศษฯ

4) กรณจีาํเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการหรือใช้วสัดุจาํนวนมากหรือใช้

หลายแหล่ง สามารถสืบราคาจากแหล่งโดยตรงได้

5) กรณวีสัดุมีลกัษณะเฉพาะ ไม่สามรถสืบราคาได้ ให้สืบราคาวสัดุทีม่ี

ลกัษณะใกล้เคยีงหรือเทยีบเท่ากนัได้



ราคาวสัดุสํานักงานพาณชิย์

จงัหวดั

ราคาวสัดุสํานักงานพาณชิย์

จงัหวดัใกล้เคยีงทีใ่กล้ที่สุด 

(ศาลากลาง)

สืบราคาท้องทีจ่งัหวดั

(ราคาเฉลีย่)

จงัหวดัใกล้เคยีงทีใ่กล้ที่สุด

(ราคาเฉลีย่)

กรณวีสัดุใช้จํานวนมากจากหลายแหล่ง

ให้ใช้ราคาเฉลีย่จากการสืบ

กรณรีะยะทางจากศาลากลางจังหวดั

ไกลกว่า 80 กม. 

 ให้สืบราคาได้

คาํนวณราคาต่อหน่วย

1) กรณทีีส่ืบราคาได้จากแหล่งเดยีว ราคานั้นถือว่าเป็นราคาเฉลีย่

2) หน่วยงานของรัฐสามารถตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลราคาและ

แหล่งวสัดุเป็นบัญชี ให้ผู้คาํนวณราคากลางใช้ภายในหน่วยงานได้

3) สําหรับงานก่อสร้างอาคาร หากจาํเป็นต้องคาํนวณค่าขนส่งให้

คาํนวณเป็นค่าใช้จ่ายพเิศษฯ

4) กรณจีาํเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการหรือใช้วสัดุจาํนวนมากหรือใช้

หลายแหล่ง สามารถสืบราคาจากแหล่งโดยตรงได้

5) กรณวีสัดุมีลกัษณะเฉพาะ ไม่สามรถสืบราคาได้ ให้สืบราคาวสัดุทีม่ี

ลกัษณะใกล้เคยีงหรือเทยีบเท่ากนัได้
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20

ตวัอย่างสืบราคาวสัดุภายใช้ภายในหน่วยงาน



ตวัอย่างหนงัสือสืบราคาวสัดุ
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ตวัอย่างหนงัสือสืบราคาวสัดุ
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ตวัอย่างหนงัสือสืบราคาวสัดุทีม่ีปัญหา
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24

การคํานวณค่าขนส่ง (เล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติฯ)

1) ระยะทางคํานวณจากศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสรา้ง

2) สืบราคาหลายแหลง่ให้ใช้ ระยะทางเฉลี่ย

3) สิ่งก่อสร้างเป็นทางยาวให้ใช้ จุดกึ่งกลาง 

หัวงาน

190.20  บาท/ลบ.ม.

1.1698 x 190.20 = 222.50 บาท/ลบ.ม. 24



ระยะทางขนสง่วสัดุ

1  คลกิ แผนที่

2  คลกิ ขอเส้นทาง

ระยะทางขนส่ง จากอาํเภอเมืองถึงสถานที่ก่อสร้าง 

http://www.google.co.th 25
25



ระยะทางขนสง่วสัดุ

ปอ้นข้อมลู ต้นทาง‐ปลายทาง

ระยะทางขนสง่

26
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ราคานํ้ามนัขายปลีกภูมิภาค  จากเวป็ไซตข์อง ปตท.

http://www.pttplc.com/th/Media-Center/Oil-Price/Pages/Province-Oil-Price.aspx 27

ตรวจสอบราคาน้ํามัน

27



ราคาน้ํามันขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

จากเว็ปไซต์ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน

http://www.eppo.go.th/retail_prices.html 28
28



1. คาํนวณตามรูปแบบทีแ่สดงไว้ในหลกัเกณฑ์การประเมนิราคางานต้นทุนต่อหน่วย (64 รายการ)

3. หากไม่มสีูตรกาํหนดไว้ให้ปรับใช้ตามความเหมาะสม

4. งานเทคนิคพเิศษเฉพาะ สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญคาํนวณให้ แต่ต้องจดัทาํบันทกึประกอบ

2. ตารางอตัราราคาทีเ่กีย่วข้อง เช่น

2.1 อตัราราคางานดนิ 

2.2 อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหิน

2.3 ตารางคาํนวณอตัราราคางานคอนกรีตและหิน 

2.4 ตารางส่วนขยายและส่วนยุบตวั และส่วนสูญเสีย

2.5 ตารางคาํนวณอตัราราคางานบาน ฝาท่อและเครื่องยก

2.6 ตารางราคางานปลูกหญ้า 

2.7 บัญชีค่าแรง/ดาํเนินการ 

29
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อัตราราคางานดิน

30
*** ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี ไม่เป็นพืน้ทีฝ่นตกชุก

30
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อัตราราคางานปรับปรุง

ฐานรากและงานระเบิดหิน

31



ตารางสําหรับคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน

32
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ส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ

(Bank Volume and Compacted Factor)

33
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ตารางคํานวณอัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก

34

อัตราราคาตอ่หน่วย สํานักงบประมาณ

34



ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา

เครื่องจักรเบา เครื่องตบดินด้วยแรงคน
35



อัตราราคางานปลูกหญ้า

ลําดับที่ รายการ หน่วย เป็นเงิน

บาท/หน่วย

1 ค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้า

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหญ้า

1.2 ค่าขุด-ขน TOP SOIL พร้อมเกลี่ย (หนา 5 ซม.)

1.3 ค่าแรงงานปลูกหญ้า

1.4 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

ตารางเมตร

17.68

15.00

10.00

2.00

รวมค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าต่อตารางเมตร 44.68

ปรับเป็น 44.60

36
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37

บัญชีค่าแรง (แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดฯ)

37



 - 1 ลบ.ม.  = 35.315 ลบ.ฟ.  ดังนั้น A บาท/ลบ.ฟ.  = Ax35.315 บาท/ลบ.ม. 
38
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41



- งานจัดหายานพาหนะ

- งานจัดหาคอมพิวเตอร์ Scanner กล้องถ่ายภาพ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

   หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ไมม่คี่าใชจ้่ายสิ้นเปลือง

- งานจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร(Laser Printer) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- งานจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร(Inkjet Printer) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

- งานจัดหาอนิเตอร์เน็ทความเร็วสูง พร้อมติดตั้งระบบ LAN ครบชุด

- งานจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร

- งานจัดหาทีพ่ักและอุปกรณ์อํานวยความสะดวก  ที่ไมม่ตีามแบบฟอร์ม 

  ให้ปรับแบบฟอร์มหรือกําหนดแบบฟอร์มขึ้นเองได้

1. แบบฟอร์มคํานวณค่าใช้จ่ายพิเศษฯ 

42



1. ต้องมีชี้แจงเหตุผล ความจําเป็น ในการกําหนดค่าใช้จ่ายพิเศษฯ

2. การคํานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามแบบฟอร์ม 

    ผลรวมทั้งหมดจะนําไปหักลดกับค่าควบคุมงาน 3% หรือ 1.5%
43
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(6) การคํานวณ FACTOR F

1. Factor F  งานสะพานและท่อเหลี่ยม 2. Factor F งานชลประทาน

1.1  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ยกเว้นคอนกรีตดาด) งาน

เหล็กเสริมคอนกรีต งานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด

2.1 งานก่อสร้างชลประทานอื่น ที่นอกเหนือตามข้อ 1

1.2 งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่ไม่แยกเป็นงานย่อย 

(กําหนดเป็น 1 แห่ง 1 ที่ หรือ 1 หน่วย)

2.2 งานคอนกรีตดาด

45



ตรวจสอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับใช้เป็นเกณฑ์ ในการ

คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  หรือ จากเว็ปไซต์  สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

FACTOR  F

46

ฝนตกชุก 1 กทม. /กระบี่/จันทบุร/ีชุมพร/เชียงราย/ตรงั/นครนายก/ปราจีนบรุ/ีพทัลงุ/ภูเก็ต/ยะลา/สกลนคร/สตลู/หนองคาย

ฝนตกชุก 2 ตราด/นครพนม/นครศรธีรรมราช/นราธิวาส/บึงกาฬ/พงังา/ระนอง/สงขลา
46



การคํานวณ Factor F กรณีใช้เงินกู้

Factor F

1. เงินกู้ซึ่งไม่ต้องชําระภาษี 100% ใช้ช่อง รวมในรูป Factor F

2. เงินกู้ซึ่งไม่ต้องชําระภาษี 100% แต่เป็นจังหวัดที่มี

ฝนตกชุก 1 หรือ 2

ใช้ช่อง Factor F ฝนชุก (1 หรือ 2) หารด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เช่น  จันทบุรี ช่อง Factor F (ฝนชุก 1) = 1.2490

เป็นเงินกู้ ใช้ Factor F                = 1.2490/1.0700

= 1.1672

3. เงินกู้ซึ่งไม่ต้องชําระภาษี 100% และมีเงิน

งบประมาณ สมทบ

ใช้ช่อง รวมในรูป Factor F และ Factor F ตามสัดสว่น

    เช่น ค่างานต้นทุน 400 ล้านบาท เป็นเงินก็ 60% เงินงบประมาณ 40%

ช่องรวมในรูป Factor F                = 1.0797

ช่อง Factor F                          = 1.1552

Factor F                          = 1.0797(0.6)+1.1552(0.4)

= 1.1099

*** ค่า Factor F กําหนดให้ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่ง
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รายการงานก่อสรา้ง (Item) รวมทั้งปริมาณงานและ

หน่วยวัด  ที่ได้จากการถอดแบบ

อัตราราคางาน            

คํานวณตามหลักเกณฑ์

ค่างานต้นทุน 

=  ช่องที่ 3 x ช่องที่ 5

นําไปหาค่า Factor F

= ช่องที่ 5 X Factor F

= ราคาต่อหน่วย ช่องที่ 7 x ช่องที่ 3

ราคากลาง

ตารางสรุปราคากลาง
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รายการงานก่อสรา้ง (Item) รวมทั้งปริมาณงานและ

หน่วยวัด  ที่ได้จากการถอดแบบ

อัตราราคางาน            

คํานวณตามหลักเกณฑ์

ค่างานต้นทุน 

=  ช่องที่ 4 x ช่องที่ 6

นําไปหาค่า Factor F

= ช่องที่ 6 คูณ Factor F

= อัตราราคา ช่องที่ 8 x ช่องที่ 4

คํานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

หลักเกณฑ์   แล้วนําราคา

รวมทั้งสิ้นไปหาร

ราคากลาง

Factor F ที่รวมค่าใช้จ่าย

พิเศษแล้ว

= ช่องที่ 6 x Factor F ที่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษแล้ว

= อัตราราคา ช่องที่ 9 x 

ช่องที่ 4
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- กรมเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555

- แจ้งเวียนให้ทุกสํานัก/กอง ทราบและ

ถือปฏิบัติ ตามบันทึกที่ ผวศ.คญ. 

263/55 ลว. 23 พ.ค. 2555
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1.  การจัดทําราคากลาง ควรแยกกลุ่มงานตามประเภทหลักเกณฑ์การ

คํานวณราคากลาง ได้แก่ 

- กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน  

- กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

- กลุ่มงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  



2. งานก่อสร้างชลประทานที่จัดอยู่ในประเภทงานก่อสร้างทาง

การจัดทําราคากลางงานก่อสร้างถนนและทางต่างๆ ที่จะต้องใช้หลักเกณฑ์การคิดคํานวณราคากลาง

งานก่อสร้างทาง อาทิเช่น
2.1) ถนนเข้าหัวงาน

2.2) ถนนทดแทนถนนเดิมที่ถูกน้ําท่วม

2.3) ถนนภายในบริเวณหัวงาน

2.4) ถนนรอบอ่างเก็บน้ํา

2.5) ถนนขึ้นสันเขื่อน

2.6) ถนนบํารุงรักษาเขื่อน

2.7) ถนนบนคันคลอง (ตั้งแต่ชั้นวัสดุคัดเลือกขึ้นไป)

2.8) ถนนบนสันเขื่อน (ตั้งแต่ชั้นวัสดุคัดเลือกขึ้นไป)

2.9) ทางลําเลียงวัสดุ

2.10) ทางเบี่ยง

2.11) ถนนอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกับข้อ 2.1) – 2.10)

2.12) งานปรับปรุงถนนตามข้อ 2.1) – 2.11)
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3. งานก่อสร้างโครงการชลประทานที่จัดอยู่ในประเภทงานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้างอาคารที่ทําการ บ้านพัก โรงเรือนต่างๆ ทั้งกรณีที่ดําเนินการ

โดยรวมไว้ในงานก่อสร้างชลประทานเป็นสัญญาเดียว  หรือกรณีที่ดําเนินการ

ก่อสร้างเป็นการเฉพาะ  ในการจัดทําราคากลางงานก่อสร้าง ให้พิจารณา

ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
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4. งานขยายเขตไฟฟ้า

กรณีที่ต้องการรวมงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง    

ในขั้นตอนการจัดทํา ราคากลางงานก่อสร้าง  ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ประเมินราคา โดย

- ไม่นําวงเงินของรายการงานขยายเขตไฟฟ้าไปรวมกับรายการงาน

ก่อสร้างอื่นๆ เพื่อนําไปคํานวณหาค่า Factor F 

- ไม่คิดค่า Factor F สําหรับรายการงานขยายเขตไฟฟ้า
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5. รูปแบบของแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และ แบบใบแจ้ง

ปริมาณงานและราคา

ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทําราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้แบบฟอร์ม

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามแบบฟอร์มหมายเลข 1

ในขั้นตอนการจัดทําเอกสารประกวดราคา ให้ใช้รูปแบบของแบบใบแจ้ง

ปริมาณงานและราคา (BOQ)  ตามแบบฟอร์มหมายเลข 2
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แนวทางปฏิบตัิ การคํานวณราคากลางงานเสาเข็ม
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แนวทางปฏิบตัิ การคํานวณราคากลางงานเสาเข็ม



แนวทางปฏิบตัิ การคํานวณราคากลางงานเสาเข็ม
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แนวทางปฏิบตัิ การคํานวณราคากลางงานเสาเข็ม
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ขอ้หารือ การคํานวณราคากลางงานเสาเข็ม
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ขอ้หารือ การคํานวณราคากลางงานเสาเข็ม
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ขอ้หารือ การคํานวณราคากลางงานเสาเข็ม

65



งานดา้นเครือ่งกล

66



งานท่อPVC/AC/HDPE/PE/ท่อเหล็กเหนียว/

ท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่ออื่นๆ
ลักษณะงาน
   เป็นการส่งน้ําและระบายน้ําโดยใช้ท่อชนิดต่างๆ

ขอบเขตงาน
   จัดหาและประกอบติดตั้งตามแบบกําหนด

การคิดคํานวณอัตราราคา
  - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานทีก่่อสรา้ง = ...(1)... บาท

  - ค่าแรงงานประกอบติดตัง้รวมค่าทดสอบ  = (1) x 0.15 = ...(2)... บาท

        รวมทั้งสิ้น [(1)+(2)] / ความยาวท่อที่ใช้งาน = …….….. บาท/เมตร

หมายเหตุ

  - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานทีก่่อสรา้ง  ใช้ราคาตามข้อกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ในส่วน

ของแนวทาง  วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง

  - ค่าแรงงานประกอบติดตัง้รวมค่าทดสอบ คิด 15% ของราคาวัสดุ 67



งานตะแกรงกันสวะ,งานตะแกรงฝาบ่อ
ลักษณะงาน
   เป็นงานป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ

ขอบเขตงาน
   จัดหาและประกอบวัสดุให้เป็นรูปร่าง และแข็งแรงตาม

ตําแหน่งที่กําหนดในแบบ

การคิดคํานวณอัตราราคา
 (ได้แก่ งานจัดหาและติดตั้ง Trashrack/Bulkhead ขนาด ... ม.)

  - ค่าเหล็กรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง  = …(1)... บาท/ชุด

  - ค่าแรงประกอบ ติดตั้ง พร้อมทาสี  = (1) x 0.30 = …(2)… บาท/ชุด

               รวมทั้งสิ้น (1)+(2) = ……..…  บาท/ชุด
หมายเหตุ
   - ค่าเหล็ก รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง  ใช้ราคาตามข้อกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ในส่วนของแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด

ประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง

   - ค่าแรงงานประกอบ ติดตั้งพร้อมทาสี คิด 30% ของค่าเหล็ก
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งานเครื่องกว้านและบานระบาย
ลักษณะงาน
   เป็นงานประกอบของอาคารชลประทานเพื่อปิด-

เปิดบังคับน้ํา

ขอบเขตงาน
   จัดหาหรือจัดทําเครื่องกว้านบานระบายพร้อม

ขนส่งและติดตั้ง
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งานเครื่องกว้านและบานระบาย

การคิดคํานวณอัตราราคา
  (รวมงานจัดหาและติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ําทางเดียวกรอบกลม/กรอบสี่เหลี่ยม, ชนิดรับน้ําสองทางกรอบกลม/กรอบ

สี่เหลี่ยม, งานจัดหาและติดตั้งเครื่องยกพร้อมเพลา, งานประตูบานโค้ง/บานตรง ขนาด .... พร้อมเครื่องกว้าน ... ตัน)

   - ค่าเครื่องกว้านและบานระบาย พร้อมอุปกรณ์

    รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้ง = …………….. บาท/ชุด 

หมายเหตุ

   - ค่าเครื่องกว้านและบานระบายพร้อมอุปกรณ์ เป็นราคาจากตารางสําหรับการคํานวณอัตราราคางานบานฝาท่อและ

เครื่องยก  โดยคิดค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง 25% ของค่าเครื่องกว้านและบานระบายพร้อมอุปกรณ์

   - ค่าเครื่องกว้านและบานระบายพร้อมอุปกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างพร้อมติดตั้ง นอกเหนือจากตารางสําหรับ

การคํานวณอัตราราคางานบานฝาท่อและเครื่อง  ให้สืบราคาจากแหล่งผลิตหรือแหล่งจําหน่ายที่ใกล้สถานที่ก่อสร้าง
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งานแผ่นกั้นน้ําเพื่อซ่อมบาน 
ลักษณะงาน
   งานซ่อมบานระบายโดยใช้แผ่นกันน้ําที่ทําด้วยเหล็กหรือวัสดุอื่น

ตามที่แบบกําหนด นํามาประกอบเป็นแผ่น ใช้ปิดด้านเหนือน้ําและ

ท้ายน้ําของประตูระบายน้ํา

ขอบเขตงาน
   จัดหา หรือจัดทําแผ่นกั้นน้ําพร้อมขนส่งและติดตั้ง

การคิดคํานวณอัตราราคา
  (ใช้หลักเกณฑ์การติดราคางาน เช่นเดียวกับงานเครื่องกว้านบานระบาย)
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การคํานวณ FACTOR  F
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รายการค่าใช้จ่ายที่ประกอบเป็นค่า Factor F 

หมวดค่าอํานวยการ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการดําเนินการก่อสร้าง
     - หมวดค่าใช้จ่ายตอนทําสัญญา

     - หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสํานักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่

     - หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลาการและสํานักงาน

     - หมวดค่าใช้จ่ายในการประกันภัยโครงการ

หมวดค่าดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายกรณีที่ผู้รับจ้างกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

ในการเตรียมการก่อสร้างรวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ

ก่อสร้าง  ทําให้เกิดดอกเบี้ยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอีก

รายการหนึ่ง

หมวดค่ากําไร

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้าง โดยกําหนดให้ใช้อัตรากําไรทาง

ธุรกิจ (Financial Profit) ที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําใน

อัตราร้อยละ 3.5 - 5.5 ของค่างาน

หมวดค่าภาษี
ค่าภาษีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ในอัตรา

ปัจจุบัน (ร้อยละ 7) โดยหัก ณ ที่จ่าย 76



รายการค่าใช้จ่ายที่ประกอบเป็นค่า Factor F 
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รายการค่าใช้จ่ายที่ประกอบเป็นค่า Factor F 
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ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน สําหรับพื้นที่ฝนตกชุก

จังหวัดที่มปีริมาณน้ําฝนที่ตกเฉลี่ยต่อปี

เกิน 1,600 มม.ขึ้นไป  มีระยะเวลาฝนตก

ติดต่อกันเฉลี่ย 1 เดือน

จังหวัดที่มปีริมาณน้ําฝนที่ตกเฉลี่ยต่อปี

เกิน 1,600 มม.ขึ้นไป  มีระยะเวลาฝนตก

ติดต่อกันเฉลี่ยเกิน 1 เดือนขึ้นไป

ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2

จันทบุรี, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, นครพนม,

นครศรีธรรมราช, ปราจีนบุรี, ปัตตานี,

พัทลุง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี, 

หนองคาย

ตราด, นราธิวาส, พังงา, 

ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก่อสร้างในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกหรือมีช่วงเวลาฤดูฝน

ยาวนาน  ทําให้มีชั่วโมงการทํางานก่อสร้างต่อปีน้อยกว่าพื้นที่ปกติ  ซึ่งทําให้มีค่าอํานวยการ

ต่างๆ สูงขึ้น และกระทบต่อค่าครอบครองเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้อง

คํานวณค่าชดเชยค่าใช้จ่ายจากกรณีดังกล่าว เป็นค่า Factor F กรณีฝนตกชุก
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ตรวจสอบกบัประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง อตัราดอกเบีย้เงินกู้สาํหรับใช้เป็น

เกณฑ์ ในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  

หรือ จากเวป็ไซต ์ สาํนกัมาตรฐานการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ กรมบญัชีกลาง  
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP

FACTOR  F
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การคํานวณ Factor F

ค่างานต้นทุน (บาท) Factor F

B D

A Factor F ของค่างานตน้ทุน A

C E

FACTOR  F  (ต่อ)
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FACTOR  F  กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษฯ

ค่างานต้นทุนรวมทัง้หมด  = A

ผลรวม (ค่างานต้นทุนx F1)    = B

ค่าใช้จ่ายพิเศษรวมทัง้หมด  =  C 

Fs (ค่าใช้จ่ายพิเศษ) = 1+ C  
B

Factor F ของค่างานต้นทุน  = F1

Factor F เมื่อรวมค่าใช้จ่ายพิเศษแล้ว = F2 = F1xFs
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FACTOR  F  กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษฯ

A

F1

B

C
Fs (ค่าใช้จ่ายพิเศษ) = 1+            = 1 +     13,999,860        = 1.0109C  

B

Factor F เมื่อรวมค่าใช้จ่ายพิเศษแล้ว = F2 = F1xFs   = 1.1441x1.0109 = 1.1565        

=  1.1398x1.0109 = 1.1522

F2

1,283,899,040.36
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           การถอดแบบก่อสร้าง  การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง (Item)            
การคาํนวณปริมาณงานและหน่วยวดัของแต่ละรายการงานก่อสร้าง 
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1) ความครบถ้วนของรายการงานก่อสร้าง   

      - งานดินถมบดอดัแน่นดว้ยแรงคน , งานดินถมบดอดัแน่นดว้ยเครื่องจกัรเบา 

      - งานดินขดุยาก  , งานขดุระเบิดหิน

      - งานผนันํ้าระหวา่งก่อสร้าง , งานสูบนํ้าระหวา่งก่อสร้าง

      - เสน้ทางลาํเลียงวสัดุ

•  การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง  พิจารณาควบคู่ไปกบัการวางแผนงานก่อสร้าง และ

ตอ้งมีแบบพร้อมรายการคาํนวณปริมาณงาน ไวเ้ป็นหลกัฐานประกอบการชี้แจง

    การถอดแบบก่อสร้าง และการกาํหนดรายการงานก่อสร้าง (Item) ผู้ดาํเนินการควร

จะต้องออกไปดูสภาพพืน้ทีบ่ริเวณทีจ่ะดาํเนินการก่อสร้าง  เพื่อเป็นข้อมูลในการ

วางแผนและกาํหนดรายการงานก่อสร้าง

ประเดน็ทีค่วรพจิารณา

           การถอดแบบก่อสร้าง  การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง (Item)            
การคาํนวณปริมาณงานและหน่วยวดัของแต่ละรายการงานก่อสร้าง 
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DHD
‐1

DHD
‐2

DHD
‐3

แบบขยายแสดงตาํแหน่งหลุมเจาะธรณ ี(Boring log) บริเวณแนวเขื่อนทดนํา้

งานขุดระเบิดหิน

- งานดินขุดยาก (ชั้นวัสดุที่มีค่า Blow Count มากกว่า 30 (N>30) ขึ้นไป)

- งานขุดระเบิดหิน
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2) ไม่ต้องเผื่อปริมาณงาน 
      การคิดคาํนวณปริมาณงานก่อสร้างชลประทาน ไม่ตอ้งคิดเผือ่ปริมาณงาน เนื่องจาก

มีการเผือ่ไวแ้ลว้ในส่วนของการคิดคาํนวณอตัราราคาต่อหน่วยไวแ้ลว้

ข้อควรระวงั      กรณีแบบก่อสร้างที่กรมฯ จา้งเหมาสาํรวจ-ออกแบบ  บางครั้งการคิด

คาํนวณปริมาณงาน มีการคิดเผือ่ปริมาณงานไว ้ เพื่อความถูกตอ้งจึงควรตอ้งตรวจสอบ

ปริมาณงานและรายการงานอีกครั้งหนึ่ง 

           การถอดแบบก่อสร้าง  การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง (Item)            
การคาํนวณปริมาณงานและหน่วยวดัของแต่ละรายการงานก่อสร้าง 
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2) ไม่ต้องเผื่อปริมาณงาน 

      การคิดคาํนวณปริมาณงานก่อสร้างชลประทาน ไม่ตอ้งคิดเผือ่ปริมาณงาน เนื่องจาก

มีการเผือ่ไวแ้ลว้ในส่วนของการคิดคาํนวณอตัราราคาต่อหน่วยไวแ้ลว้

           การถอดแบบก่อสร้าง  การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง (Item)            
การคาํนวณปริมาณงานและหน่วยวดัของแต่ละรายการงานก่อสร้าง 
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         การถอดแบบก่อสร้าง  การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง (Item)          
การคาํนวณปริมาณงานและหน่วยวัดของแต่ละรายการงานก่อสร้าง 

2) ไม่ต้องเผื่อปริมาณงาน 

      การคิดคาํนวณปริมาณงานก่อสร้างชลประทาน ไม่ตอ้งคิดเผือ่ปริมาณงาน เนื่องจาก

มีการเผือ่ไวแ้ลว้ในส่วนของการคิดคาํนวณอตัราราคาต่อหน่วยไวแ้ลว้
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3) กาํหนดรายการงานให้เหมาะสม

      การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง  ควรพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารคิด

คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และคาํนึงถึงขั้นตอนการบริหารสญัญา 

เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในขั้นตอนการตรวจวดัปริมาณงานเพื่อการจ่ายเงิน

           การถอดแบบก่อสร้าง  การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง (Item)            
การคาํนวณปริมาณงานและหน่วยวดัของแต่ละรายการงานก่อสร้าง 

ขอ้แนะนาํ

      ควรตรวจสอบ/เทียบเคียง รายการงานใน BOQ กบังานก่อสร้างประเภท

เดียวกนัที่เคยดาํเนินการผา่นมาแลว้  อาจจะช่วยใหพ้บเห็นรายการที่อาจจะตก

หล่นได้
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 การถอดแบบก่อสร้าง  การกาํหนดรายการงานก่อสร้าง (Item)                    
การคาํนวณปริมาณงานและหน่วยวดัของแต่ละรายการงานก่อสร้าง 
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แหล่งขอ้มูล
ที่จะใชป้ระกอบในการคิดคาํนวณอตัราราคาตน้ทุนต่อหน่วย

94



บญัชีค่าแรงงาน , ตาราง Factor F , อตัราดอกเบี้ยเงินกู้

จากเวป็ไซต ์ สํานกัมาตรฐานการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 

http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
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ราคาวสัดุก่อสร้าง  สาํนกัดชันีเศรษฐกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย์

www.price.moc.go.th 96
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อตัราค่าจา้งขั้นตํ่า

จากเวป็ไซต ์ กระทรวงแรงงาน

http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131 99



การกาํหนดสูตร ค่า K 

     ดาํเนินการตามมตคิณะรัฐมนตรี

ตามหนัง สือที่  นร  0203 /ว  109     

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

ข้อแนะนํา   

      ควรนําสตูรการปรับราคาคา่ก่อสร้างทัง้ 

35  สตูร ใสไ่ว้ในเอกสารประกวดราคา
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การกาํหนดสูตร ค่า K 
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การกาํหนดสูตร ค่า K 
หมวดที่ 4 งานชลประทาน
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การกาํหนดสูตร ค่า K 
หมวดที่ 4 งานชลประทาน
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ี ี ี่ ี ้ ี ่แนวทางปฏิบตัิกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้   ภาษีมลูคา่เพิ่ม
และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง

            กรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้      ภาษีมลูคา่เพิ่ม    ตารางคา่

ขนสง่วสัดกุ่อสร้าง    คา่ดําเนินการและคา่เสื่อมราคา อตัราราคางานดิน  อตัราราคางาน

ปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหิน   และ/หรือบญัชีอตัราคา่แรงงาน/ดําเนินการฯ   ซึง่ใช้ใน
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างนี ้    

หากสว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐยงัไมไ่ด้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่ว    ให้ถือปฏิบตัิตามอตัราดอกเบีย้เงินกู้    ภาษี มลูคา่เพิ่ม   ตารางคา่ขนสง่วสัดุ

ก่อสร้าง   คา่ดําเนินการและคา่เสื่อมราคา อตัราราคางานดิน   อตัราราคางานปรับปรุง

ฐานรากและงานระเบดิหิน   และ/หรือบญัชีอตัราคา่แรงงาน/ดําเนินการฯ  เดิม
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ี ี ี่ ี ้ ี ่แนวทางปฏิบตัิกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้   ภาษีมลูคา่เพิ่ม
และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตอ่)

หากสว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง

อตัราดอกเบีย้เงินกู้      ภาษี มลูคา่เพิ่ม   ตารางคา่ขนสง่วสัดกุ่อสร้าง   คา่ดําเนินการและคา่

เสื่อมราคา  อตัราราคางานดิน   อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหิน  และ/

หรือบญัชีอตัราคา่แรงงาน/ดําเนินการฯ  ที่ประกาศใหม ่  และคณะกรรมการกําหนดราคา
กลางสามารถคํานวณราคากลางใหมไ่ด้ทนั  ก่อนวนัประกาศสอบราคาหรือประกาศ

ประกวดราคา หรือก่อนดําเนินการจดัทําร่าง TOR สําหรับการจดัจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ แล้วแตก่รณี   ให้คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางใหม ่ 

และให้ถือราคากลางที่คํานวณใหมน่ัน้ เป็นราคากลางในการจดัจ้างก่อสร้างครัง้นัน้
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ี ี ี่ ี ้ ี ่แนวทางปฏิบตัิกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้   ภาษีมลูคา่เพิ่ม
และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตอ่)

หากไมส่ามารถคํานวณราคากลางใหมไ่ด้ทนั   ก่อนวนัประกาศสอบราคา หรือ

ประกาศประกวดราคา หรือก่อนดําเนินการจดัทําร่าง TOR สําหรับการจดัจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์  แล้วแตก่รณี   และยงัไมไ่ด้ลงนามในสญัญาจ้างก่อสร้าง  ให้

คณะกรรมการกําหนดราคากลางคํานวณราคากลางโดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้    

ภาษีมลูคา่เพิ่ม  ตารางคา่ขนสง่วสัดกุ่อสร้าง  คา่ดําเนินการและคา่เสื่อมราคา อตัราราคา
งานดิน  อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหิน    และ/หรือบญัชีอตัรา

คา่แรงงาน/ดําเนินการฯ  ที่ประกาศใหม ่ เพื่อเป็นข้อมลูประกอบในการพิจารณาหรือเพื่อ
ดําเนินการอื่นใด  สําหรับการจ้างก่อสร้างในครัง้นัน้
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จบการนําเสนอ
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ตอบข้อซักถาม
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ใหม้ีคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง     เป็นผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งภายใต้

หลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งนี้  ดงัต่อไปนี้

ในการจา้งก่อสรา้งแต่ละครัง้   ใหห้วัหนา้ส่วนราชการตามระเบียบว่าดว้ยการพสัดแุละหรือระเบียบ

ที่เกี่ยวขอ้ง  แต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง  โดยใหม้ีองคป์ระกอบและอํานาจหนา้ที่  ดงันี้

องคป์ระกอบ  ประกอบดว้ย  ประธาน ซึ่งเป็นขา้ราชการหรือเทียบเท่า   โดยคํานึงถึงลกัษณะงาน

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นสําคญั 1 คน และใหม้ีกรรมการอย่างนอ้ย  2  คน   

กรรมการควรแต่งตัง้จากขา้ราชการหรือเทียบเท่าโดยคํานึงถึงลกัษณะงาน  หนา้ที่   และความรบัผิดชอบของ

ผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นสําคญั  และควรมีผูม้ีความรูเ้กี่ยวกบัการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการดว้ย

กรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชนข์องทางราชการ  จะแต่งตัง้บุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วน

ไดส้่วนเสียกบัการก่อสรา้งนัน้  ร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได้

องคป์ระชุมของคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง ใหถ้ือปฏิบตัิเช่นเดียวกบัคณะ-

กรรมการดําเนินการจดัซื้อจดัจา้งตามระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ

การแต่งตัง้ องคป์ระกอบ
และอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง

(แนวทางและวิธีปฏิบตัิฯ ขอ้ 17)
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อาํนาจหนา้ที่     ใหค้ณะกรรมการกาํหนดราคากลางมีอํานาจหนา้ที่และรบัผิดชอบคํานวณราคากลาง

งานก่อสรา้งครัง้นัน้ใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง    แลว้นําเสนอหวัหนา้ส่วน

ราชการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา   หรือประกาศประกวดราคา หรือประกาศร่าง

TOR  สําหรบัการจดัจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์  แลว้แต่กรณี

ในกรณีที่ราคาของผูเ้สนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจา้ง   แตกต่างจากราคากลาง

ที่คณะกรรมการกาํหนดราคากลางคํานวณไว ้ ตัง้แต่รอ้ยละ 15  ขึ้นไป   โดยใชร้าคาของผูเ้สนอราคารายที่

ส่วนราชการเห็นสมควรจา้งเป็นฐานในการคาํนวณ ใหค้ณะกรรมการกาํหนดราคากลางหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งแจง้

รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งนัน้ใหส้ํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

  การแจง้รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งของคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง

หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อสํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินดงักล่าว  ไม่มีผลผูกพนัต่อผูม้ีอํานาจในการที่จะพิจารณา

รบัหรือไม่รบัราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้

การแต่งตัง้ องคป์ระกอบ

และอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง (ต่อ)

(แนวทางและวิธีปฏิบตัิฯ ขอ้ 17)
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(ราคาของผูเ้สนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจา้ง ราคากลาง)

ราคาของผูเ้สนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจา้ง

-
× 100

< = > 15

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

แจง้รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งนัน้

ใหส้ํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
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กรณีที่มีความจําเป็น   เพื่อประโยชนข์องทางราชการ   และหรือเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในทาง

ปฏิบตัิ  และส่วนราชการนัน้มีงานก่อสรา้งจํานวนมาก  ส่วนราชการนัน้อาจแต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนด

ราคากลางเพื่อทําหนา้ที่คํานวณราคากลางงานก่อสรา้งหลายโครงการ/งานก่อสรา้ง ก็สามารถกระทําได ้

 โดยองคป์ระกอบและอํานาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง  ตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว

ขา้งตน้  รวมทัง้ใหร้ะบุหรือกาํหนดภารกิจและระยะเวลาในการดําเนินงานของคณะกรรมการกาํหนดราคา

กลางที่แต่งตัง้ตามกรณีดงักล่าวใหเ้กิดความชดัเจนไวใ้นคําสัง่แต่งตัง้ฯ ดว้ย

สําหรบัหน่วยงานภาครฐัที่ไม่อยู่ในบงัคบัของระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการพสัด ุ พ.ศ. 

2535  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม  ใหถ้ือปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัว่าดว้ยการพสัดขุองหน่วยงานนัน้ๆ  ในส่วน

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการแต่งตัง้และการประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกาํหนดราคากลางมีสิทธิ์ไดร้บัเบี้ยประชุมเป็นรายครัง้   ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ย

ประชุมกรรมการ  พ.ศ. 2547  และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

การแต่งตัง้ องคป์ระกอบ

และอาํนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง (ต่อ)

(แนวทางและวิธีปฏิบตัิฯ ขอ้ 17)
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