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ความหมาย
❖

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงาน
ก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน/โครงการ
ซึ่งได้จากการประเมิน
หรือคานวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาหนด

❖

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง

❖

เป็ นราคาที่ทางราชการยอมรับ ไม่สงู จนผูป้ ระกอบการได้กาไรมากเกินกว่าที่
ควรได้รบั และเป็ นราคาที่ไม่ตา่ จนผูป้ ระกอบการไม่สามารถที่จะ
ดาเนิ นการก่อสร้างได้

ความสาคัญของราคากลางงานก่อสร้าง
❖

❖

❖

❖

❖

เพื่อให้ทราบราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างที่ใกล้เคี ยงกับราคาค่าก่อสร้างจริงมากที่ สุดในขณะนัน้
เพื่อใช้อา้ งอิงหรือพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา ในการจ้างก่อสร้างของทางราชการ
ใช้เป็ นราคาเริ่มต้นในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิ กส์
เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อรองราคา การกาหนดค่างวดงาน การปรับปรุงเปลี่ ยนแปลง
รายการ และการตรวจติดตามผลการดาเนิ นงานก่อสร้างของคณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เกินกว่าครึ่งหนึ่ งของวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในแต่ละปี เป็ นงบประมาณในการ
จ้างก่อสร้าง หากมีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และควบคุมให้มีการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะมีผลทาให้ลดการรัว่ ไหลและประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้
มากกว่าที่เป็ นอยู่
เป็ นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนิ นการก่อสร้างของหน่ วยงานที่ มีหน้าที่ตรวจสอบ
รวมทัง้ เป็ นข้อมูลประกอบสาหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสาหรับงานก่อสร้างในแต่ละงาน/
โครงการ

ภาพรวมกระบวนการจัดจ้างในงานก่อสร้างของทางราชการ
(กรณีประกวดราคาหรือสอบราคา ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535)
จัดทา/ออกแบบโครงการ
และขออนุมตั ิโครงการ/งบประมาณ
ได้รบั จัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงรายการ/แบบ

คานวณราคากลาง
ขออนุมตั ิจดั จ้างก่อสร้าง
(ตามระเบียบฯ ข้อ 27,29)
ประกาศประกวดราคาหรือสอบราคา

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

เหตุผลและความจาเป็ น
รายละเอียดการก่อสร้าง
ราคากลาง
วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง
ระยะเวลาที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ
วิธีที่จะจ้างก่อสร้างพร้อมเหตุผล
ข้อเสนออื่น เช่น การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
รายละเอียดการประกาศประกวดราคา หรือ
สอบราคา
เป็ นต้น
ประกาศราคากลางไว้ในประกาศประกวด
ราคาหรือสอบราคา

ดาเนิ นการประกวดราคาหรือสอบราคา
ต่อรองราคาและทาสัญญาจ้างก่อสร้าง

ใช้ขอ้ มูลรายละเอียดจากการคานวณ
ราคากลางประกอบการพิจารณา

ภาพรวมกระบวนการจัดจ้างในงานก่อสร้างของทางราชการ
(กรณีประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์)

จัดทา/ออกแบบโครงการ
และขออนุมตั ิโครงการ/งบประมาณ
ได้รบั จัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงแบบ/รายการ

คานวณราคากลาง
ขออนุมตั ิดาเนิ นการจัดจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
จัดทาร่าง TOR TOR รวมทัง้ เอกสารประกวดราคา
ดาเนิ นการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
ต่อรองราคาและทาสัญญาจ้างก่อสร้าง

ประกาศราคากลางไว้ในร่าง TOR และ
TOR
ใช้ราคากลางเป็ นราคาเริ่มต้นการประมูล
ใช้ขอ้ มูลรายละเอียดจากการคานวณ
ราคากลางประกอบการพิจารณา
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ความเป็ นมาของการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
❖

คณะกรรมการควบคุมราคากลางในการประชุมครัง้ ที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน
2546 ได้พิจารณาเห็นว่า หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 นัน้ มีรายละเอียดและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์
ในบางเรื่อง ยังขาดความสมบูรณ์ และไม่สอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงปั จจุบนั จึงควรให้มีการ
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ถกู ต้อง สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั และสร้างความเป็ นธรรม
ให้แก่ทุกฝ่ าย

❖

คณะกรรมการควบคุมราคากลางได้มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ผูแ้ ทนหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ ในส่วนของ
ภาครัฐ เอกชน และผูท้ รงคุณวุฒิ รวม 13 ท่าน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองในขณะนัน้ (นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ) เป็ นประธานอนุกรรมการ
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็ นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และให้คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่พิจารณาทบทวนในรายละเอียดและ
เสนอแนะแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ทัง้ ใน
ส่วนของการคานวณ
ค่างานต้นทุน Factor F และรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้เป็ นไป

ความเป็ นมาของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)
❖

❖

❖

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ โดย
ให้พิจารณาแนวทางในการคานวณราคากลางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ
ราคาตลาด ในการจัดซื้อจัดจ้างสมควรกาหนดแนวทางให้นาราคากลางของทางราชการมา
พิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่แท้จริง หากราคาใดตา่ กว่า ให้ใช้ราคานัน้ เป็ นหลัก ทัง้ นี้
ได้มอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณา และหาก
จะต้องแก้ไขกฎระเบียบของทางราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องประการใด ให้ดาเนิ นการแล้วนาเสนอ
คณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
“การกาหนดราคากลางของส่วนราชการโดยเฉพาะราคาค่าก่อสร้าง มักกาหนดสูงกว่าความ
เป็ นจริง เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปเป็ นจานวนมหาศาล
จึงมอบให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับไปพิจารณาทบทวน
และปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็ นจริงต่อไป”
ในเดือนกรกฎาคม 2547 ประธานกรรมการควบคุมราคากลางมีคาสัง่ เห็นชอบให้เปลี่ ยนแปลง
แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง จากเดิมที่ให้ปรับปรุงเฉพาะ
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานก่อสร้าง (Factor F) เป็ น ให้ปรับปรุงใน
รายละเอียดในทุกส่วนทัง้ ระบบ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างรับไปดาเนิ นการ
ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็ นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 28 ตุลาคม 2546

ความเป็ นมาของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)

❖

ในเดือนตุลาคม 2547 คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างได้มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง โดยมอบหมายให้ รศ. ดร. ธนิ ต ธงทอง เป็ นประธานคณะทางาน ให้
คณะทางานฯ มีอานาจหน้าที่พิจารณาทบทวนในรายละเอียดและดาเนิ นการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างในทุกส่วนทัง้ ระบบ
และคณะทางานฯ ได้เริ่ม
ดาเนิ นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตัง้ แต่เดือนพฤศจิ กายน
2547 เป็ นต้นมา

❖

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 เห็นชอบให้พิจารณาปรับปรุง
การกาหนดราคากลางรวมทัง้ ค่า K ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงในปั จจุบนั
และตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิ กส์
โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกากับนโยบายราคากลางงาน
ก่อสร้าง รับไปประชุมพิจารณาในคณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
คณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างได้พิจารณาเห็นว่า
การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และการปรับปรุงค่า K ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนิ น
การ
เป็ นการดาเนิ นการที่สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2548 อยู่แล้ว ก็ให้ดาเนิ นการต่อไป

ความเป็ นมาของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)
❖

คณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครัง้ ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติให้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิ บตั ิงานคณะกรรมการฯ เป็ น
การถาวร จานวน 2 คณะ ดังนี้
▪ คณะอนุ กรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
โดยมอบหมายให้
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็ นประธานอนุกรรมการ
▪ คณะอนุ กรรมการกากับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยมอบหมายให้ ที่
ปรึกษาสานักงบประมาณ เป็ นประธานอนุกรรมการ
พร้อมทัง้ มีมติเห็นชอบให้
1. ยกเลิ กคาสัง่ คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ที่ 1/2546 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2546 เรื่อง
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
2. โอนบรรดาภารกิจ และอานาจหน้าที่ของคณะอนุ กรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็ น ภารกิจและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
3. โอนองค์ประกอบ ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของคณะทางานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ตามคาสัง่ คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ที่ 1/2547 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เรื่อง แต่งตัง้ คณะทางานปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็ น ภารกิจและคณะทางานในคณะอนุกรรมการกากับ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงสร้างคณะกรรมการ
ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
คณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ)
คณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ยุบรวม)
(ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ)

คณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ)
คณะอนุ กรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ยุบ)
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ) ประธานอนุ กรรมการ

คณะทางานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(รศ.ดร. ธนิ ต ธงทอง ประธานคณะทางาน)

คณะทางานย่อยปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

คณะทางานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างและบารุงทาง

คณะทางานพิจารณาจัดทาหลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานฯ

(กรมโยธาธิการและผังเมือง)

(กรมทางหลวง)

(กรมชลประทาน)

ความเป็ นมาของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ต่อ)

❖

คณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมครัง้ ที่ 2/2549
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง
คณะทางานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง และคณะทางานย่อยฯ ทัง้ 3 คณะ ได้ดาเนิ นการปรับปรุง
และจัดทาขึ้นใหม่ทงั้ ระบบ แล้ว มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่
และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้มีผลบังคับใช้แทนหลักเกณฑ์ฯ เดิม ต่อไป

มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
สานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
www.gprocurement.go.th

มติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง) เสนอทัง้ 3 ข้อ ดังนี้
1. ให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบตั ิหลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมตั ิ 30 วันทาการ
2. ณ วันที่หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่น้ ี มีผลบังคับใช้
2.1 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คานวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 (เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง) และอยู่
ระหว่างการดาเนิ นการจัดจ้างก่อสร้าง ก็ให้ดาเนิ นการต่อไป
2.2 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คานวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไว้เกิน 6 เดือน และยังไม่เริ่มดาเนิ นการจัดจ้างก่อสร้าง ให้
คานวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่น้ ี
2.3 โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คานวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ไว้ไม่เกิน 6 เดือน และยังไม่เริ่มดาเนิ นการจัดจ้างก่อสร้าง
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างนัน้ ที่จะ
พิจารณาให้คานวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่น้ ี หรือไม่
3. ให้สานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบ
การพิจารณาจัดสรรหรือตัง้ งบประมาณสาหรับโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการ

ประเด็นเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550
❖
❖

❖

วันที่มีผลบังคับใช้
อยู่ระหว่างการดาเนิ นการจัดจ้างก่อสร้าง
ระยะเวลา 6 เดือน
เดือน

21 มีนาคม 2550
หมายถึงได้มีการประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศ
ร่าง TOR (กรณีการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์) แล้ว
ให้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2550 ย้อยหลังไป 6
(180 วัน) เป็ น วันที่ 22 กันยายน 2549
หมายถึงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544

❖

หลักเกณฑ์ฯ เดิม

❖

สรุปประเด็นเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550
1. หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม
2550 เป็ นต้นไป
2. ณ วันที่ 21 มีนาคม 2550 โครงการ/งานก่อสร้างใด คานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม และ
ได้ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศร่าง TOR แล้ว ให้ดาเนิ นการต่อไป
3. ณ วันที่ 21 มีนาคม 2550 โครงการ/งานก่อสร้างใด คานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม ไว้
ก่อนวันที่ 22 กันยายน 2549 และยังไม่ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือประกาศร่าง TOR ให้
คานวณราคากลางใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550
4. ณ วันที่ 21 มีนาคม 2550 โครงการ/งานก่อสร้างใด คานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม ใน
ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2549 – 20 มีนาคม 2550 และยังไม่ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือ
ประกาศร่าง TOR ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่จะพิจารณาให้คานวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์ฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 หรือไม่

หลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550)

ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้า ง
สานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
www.gprocurement.go.th

เอกสารประกอบหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(ปรับปรุงใหม่)
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หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงใหม่) มีเอกสารประกอบ
หลักเกณฑ์ฯ 4 เล่ม ดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง วิธีปฏิบตั ิ และรายละเอียดประกอบการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง
2. หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
3. หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
4. หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
• เอกสารประกอบทัง้ 4 เล่มดังกล่าว
จานวน 1 แผ่น ด้วย

ยังได้จดั ทาไว้ในรูปของ CD-ROM

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
❖

❖

หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ได้จาแนกงานก่อสร้างของทางราชการ เป็ น 3
ประเภท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม และ
งานก่อสร้างชลประทาน
และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนาหลักเกณฑ์ไปปรับ
ใช้ให้ถกู ต้องและตรงตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางของงานก่อสร้างแต่ละ
ประเภท
จึงได้กาหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างดังกล่าว ไว้
เพื่อเป็ นกรอบสาหรับการพิจารณา ด้วย
รายละเอียดของความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง
มีรายละเอียดอยู่ในส่วน
ของแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทางฯ งานก่อสร้างชลประทาน

หลักเกณฑ์การคานวณ

หลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน
(Direct Cost)
- หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณ
ราคากลาง
- รายละเอียดประกอบการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง

แนวทาง
และวิธีปฏิบตั ิฯ

- เป็ นข้อบังคับ แนวทาง
และวิธีปฏิ บตั ิเพื่อให้มี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
การสรุปค่าก่อสร้าง
การนาหลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลางงาน
เป็ นราคากลาง
ก่อสร้าง (Indirect Cost)
ก่อสร้างไปใช้ปฏิ บตั ิอย่าง
ถูกต้องและมี
- ค่าอานวยการ ดอกเบี้ย กาไร และภาษี - วิธีการสรุปรวมค่าก่อสร้าง
ประสิทธิภาพ
ซึ่งได้จดั ทาไว้ในรูปของตารางสาเร็จรูป
ทัง้ หมดเป็ นราคากลาง
เรียกว่า ตาราง Factor F

หลักเกณฑ์
การคานวณค่างานต้นทุน

หลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน
(Direct Cost)
❖

❖

การคานวณค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) กาหนดให้ใช้วิธีการถอดแบบฯ เพื่อ
สารวจและกาหนดรายการรวมทัง้ ปริมาณงาน วัสดุ และแรงงาน ที่ตอ้ งใช้ในการก่อสร้างทัง้ หมด
แล้วนามาคานวณกับรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ราคาวัสดุ
ค่าขนส่งวัสดุ ค่าแรงงานฯ ค่าดาเนิ นการและค่าเสื่ อมราคา และ/หรืออัตราราคางานต่อหน่ วย โดย
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานก่อสร้าง (ค่าอานวยการ ดอกเบี้ย กาไร และภาษี )
ในการคานวณค่างานต้นทุน แยกพิจารณาได้เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณราคากลาง ประกอบด้วย
▪ การถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
▪ การถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม
▪ การถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
2. รายละเอี ยดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

หลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน
หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร
•

บัญชีแสดงปริมาณเนื้ องาน
ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
• หลักเกณฑ์การคานวณหา
ปริมาณงานและวัสดุ
• มาตรฐานการวัด หลักเกณฑ์
การเผื่ อ การหาปริมาณวัสดุ
มวลรวม และข้อมูลประกอบ
การถอดแบบอื่นๆ
• แบบสรุปค่าก่อสร้างเบื้ องต้น

งานก่อสร้างทางฯ
•

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงาน
ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม
• หลักเกณฑ์การประเมิ นราคาต้นทุน
ของงานก่อสร้างรายการต่างๆ
• หลักเกณฑ์การถอดแบบและคานวณ
ปริมาณวัสดุ
• ข้อมูลปริ มาณวัสดุสาหรับงานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ ยม

งานก่อสร้างชลประทาน
•

บัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและ
ขอบเขตงานของงานก่อสร้าง
ชลประทาน
• หลักเกณฑ์การคานวณราคางาน
ต้นทุนต่อหน่ วย
• หลักเกณฑ์การถอดแบบคานวณ
ปริมาณงาน

รายละเอียด
ประกอบการคานวณฯ
1.
2.
3.
4.

ราคาวัสดุก่อสร้าง
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ค่าแรงงานฯ
ค่าดาเนิ นการและค่าเสื่ อมราคา
เครื่องจักร
5. อัตราราคางานต่อหน่ วยสาหรับ
งานก่อสร้างชลประทาน
- อัตราราคางานดิน
- อัตราราคางานปรับปรุงฐาน
รากและระเบิดหิน
- อัตราราคางานต่อหน่ วย
อื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิ นงานก่อสร้าง
(Factor F)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานก่อสร้าง
(Indirect Cost)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานก่อสร้าง (Indirect Cost) จาแนกเป็ น 4 หมวด
ได้แก่ ค่าอานวยการ ค่าดอกเบี้ย กาไร และ ภาษี
❖ เพื่ อความสะดวกและคล่องตัวต่ อการนาไปใช้ในทางปฏิ บต
ั ิ ได้กาหนดค่าใช้จ่ายทัง้
4 หมวดดังกล่าว ไว้ในรูปของตารางสาเร็จรูป เรียกว่า ตาราง Factor F รวม
3 ตาราง ดังนี้
▪ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร สาหรับงานก่อสร้างอาคาร
▪ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สาหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และ
ท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน
▪ ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม สาหรับงานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน
❖

Factor F
Factor F หมายถึง สัดส่วนของค่างานต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การ
ดาเนิ นงานก่อสร้าง

อันประกอบด้วย

ค่า

อานวยการ
ค่าดอกเบี้ย กาไร และ ภาษี ซึ่งได้กาหนดไว้เป็ น

ต่อหนึF่ ง = (ค่างานต้นทุน = 1) + (ค่าอานวยการ+ดอกเบี้ย+กาไร+ภาษี )/100
Factor
= 1.xxxxหน่ วยของค่างานต้นทุน ณ ระดับค่างานต้นทุน
เช่น = 1.2744 หมายถึง
ต่างๆ

ค่างานต้นทุน = 1 หน่ วย

จะ

ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานก่อสร้าง = .2744 หน่ วย เป็ นต้น

โครงสร้างของ Factor F
งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ค่าอานวยการ

ดอกเบี้ย

กาไร

ภาษี

-อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ MLR
ร้อยละ 8 ต่อปี

- กาไรเชิงธุรกิจ ในอัตรา
3.5 - 5.5 ของค่างาน
ต้นทุน

- ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)
ร้อยละ 7

Factor F งานก่อสร้างอาคาร
- หมวดค่าใช้จ่ายในขัน้ ตอนการประกวดราคาและทาสัญญา
- หมวดค่าใช้จ่ายสานักงาน ที่พกั คนงาน และโรงงาน
- หมวดค่าใช้จ่ายบริหารโครงการและบุคลากรในการดาเนินงานก่อสร้ าง
- หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง

Factor F งานก่อสร้างทาง และ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- หมวดค่าใช้จ่ายในขัน้ ตอนการประกวดราคาและทาสัญญา
- หมวดค่าใช้จ่ายสานักงานสนาม ที่พกั เจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ
- หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุลากรและสานักงานใหญ่
- หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
การใช้ตาราง Factor F ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ดังนี้
1. กรณี ค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่ กาหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
หรือใช้สตู รดังต่อไปนี้

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A

= D-{(D-E)(A-B)/(C-B)}

ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน
= A บาท
ค่างานต้นทุนในช่วงนัน้ ที่ตา่ กว่า A
= B บาท
ค่างานต้นทุนในช่วงนัน้ ที่สงู กว่า A
= C บาท
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
= D
ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C
= E
2. กรณี ของงานก่อสร้างอาคารและโครงการ/งานก่อสร้างนัน้ เป็ นสัญญาเดียว
ให้รวมค่างาน
ต้นทุนของงานก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมทัง้ ส่วนประกอบอื่นๆ ก่อนหาค่า Factor F
ส่วนงานครุภณ
ั ฑ์สงั ่ ซื้อหรือจัดซื้อให้แยกค่างานไปคานวณภาษี ต่างหาก
3. งานสะพานและ/หรือท่อเหลี่ ยม ทางแยกต่างระดับที่อยู่ในงานก่อสร้างทาง ให้แยกค่างานต้นทุน
และใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม
เมื่อ

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)

4. กรณี พ้ ืนที่ก่อสร้างในงานก่อสร้างทางอยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่กาหนด
ให้ใช้ค่า Factor F
จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง “Factor F ฝนชุก 1” หรือ ช่อง “Factor F ฝนชุก
2” ดังนี้
4.1 ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 1” สาหรับงานก่อสร้างในจังหวัดจันทบุรี ชุมพร
เชี ยงราย ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี ปั ตตานี พัทลุง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และ/
หรือ หนองคาย
4.2 ใช้ค่า Factor F ช่อง “Factor F ฝนชุก 2” สาหรับงานก่อสร้างในจังหวัดตราด นราธิวาส
พังงา ภูเก็ต ยะลา และ/หรือ ระนอง
5. ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม ไม่
มีการคิ ด Factor F กรณี ฝนตกชุก
6. ตาราง Factor F นี้ ใช้ได้กบั ค่าน้ามันเชื้ อเพลิ งทุกราคา แต่จะแปรเปลี่ ยนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้
อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า อัตราการหักเงินประกันผลงาน และอัตราภาษี มูลค่าเพิ่ม
7. อัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ ป็ นค่าเฉลี่ ยของอัตราดอกเบี้ยขัน้ ตา่ ในการกูส้ าหรับลูกค้าชัน้ ดี (MLR)
ของ
ธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชี กลาง) เป็ นผูก้ าหนด
และประกาศทุกต้นปี งบประมาณ (เดือนตุลาคมของทุกปี ) และระหว่างปี งบประมาณหากอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูเ้ ฉลี่ ยฯ เปลี่ ยนแปลงถึงร้อยละ 1

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ต่อ)

8. กรณี ใช้เงินกูจ้ ากแหล่งเงินกูห้ รือจากแหล่งอื่ นซึ่งไม่ตอ้ งชาระภาษี ทัง้ 100% ให้ใช้ค่า Factor F
ในช่อง “รวมในรูป Factor” (ที่ยงั ไม่รวม VAT)
9. กรณี ใช้เงินกูจ้ ากแหล่งเงินกูห้ รือจากแหล่งอื่ นซึ่งไม่ตอ้ งชาระภาษี และมีเงิ นงบประมาณสมทบ
ให้ใช้ค่า Factor F สาหรับกรณี เงินกูห้ รือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ตอ้ งชาระภาษี และเงินงบประมาณ
ตามสัดส่วน

การคานวณหาค่า Factor F ที่อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุน
(โดยวิธีใช้สตู ร)

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

❖

A = ค่างานต้นทุนที่ตอ้ งการหาค่า Factor F
B = ค่างานต้นทุนขัน้ ตา่ ในช่วงที่ A อยู่
C = ค่างานต้นทุนขัน้ สูงในช่วงที่ A อยู่
D = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B
E = ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C

กรณี งานก่อสร้างอาคาร
ถอดแบบคานวณค่างานต้นทุนได้ 128,650,920 บาท
เงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 5% และอัตราดอกเบี้ย 8%
= 1.1922 - ( (1.1922 - 1.1918) * (128,650,920 - 100,000,000) /
(150,000,000 - 100,000,000) )
= 1.1922– (0.0004 * (28,650,920/50,000,000))
= 1.1922 – (0.0004 *0.5730184) = 1.1922 - 0.00022920736
= 1.19197079264
= 1.1920

การหาค่า Factor F
กรณี การใช้เงินกูแ้ ละมีเงินงบประมาณสมทบ
กรณี ของงานก่อสร้างทาง ถอดแบบคานวณค่างานต้นทุนได้ 450 ล้านบาท โครงการนี้ ใช้
เงินกู ้ 60% และมีเงินงบประมาณสมทบ 40% กาหนดเงินประกันผลงานหัก 10% เงิน
ล่วง หน้าจ่าย 10% อัตราดอกเบี้ย 8% ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และไม่มีกรณี ฝนตกชุก
▪

▪

▪

กรณี ของเงินกู ้ : ค่างานต้นทุน 450 ล้านบาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง รวมในรูป Factor
กรณี ของเงินงบประมาณ : ค่างานต้นทุน 450 ล้านบาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ในช่อง Factor F
หาค่า Factor F ที่ใช้คานวณราคากลาง
= (1.0720 * 60/100) + (1.1471 * 40/100) = 0.6432 + 0.45884
= 1.10204

= 1.1020

= 1.0720
= 1.1471

การใช้ตาราง Factor F
สาหรับการคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
เนื่ องจากงานก่อสร้างชลประทานมีลกั ษณะงาน วิธีการทางาน และวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างมีลกั ษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ ม จึง
กาหนดให้ใช้ตาราง Factor F เช่นเดียวกับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) งานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ ที่แยกรายการเป็ นงานย่อยในใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท งานเหล็กเสริมคอนกรีต
และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิ ด และงานก่อสร้างอาคารชลประทานที่กาหนดหน่ วย
ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ.) เป็ น 1 แห่ง ให้ใช้ตาราง Factor F งาน
ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม
(2) งานคอนกรีตดาด และงานก่อสร้างชลประทานอื่นๆ นอกเหนื อจากข้อ
(1) ให้ใช้ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

การสรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลาง

การสรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลาง
เป็ นการนาค่างานต้นทุน (Direct Cost) มาคานวณรวมกับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานก่อสร้าง
(Indirect Cost) ซึ่งได้จดั ทาไว้ในรูปของตาราง Factor F และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นต้องมี ได้เป็ นราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถสรุปเป็ น
หลักเกณฑ์ทวั ่ ไปได้ ดังนี้

❑

❖

กรณี ของงานก่อสร้างอาคาร
ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน × Factor F) + ผลรวมค่าครุภณ
ั ฑ์สงั ่ ซื้อหรือจัดซื้อซึ่งรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ว +
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่มไว้แล้ว

❖

กรณี ของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม และงานก่อสร้างชลประทาน
ราคากลาง =

(ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง × Factor F )

สาหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม ที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
ราคากลาง =

(ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการก่อสร้าง × Factor F ซึ่งคานวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตาม

ข้อกาหนดฯ ไว้แล้ว)

ทุกประเภทงานก่อสร้างได้กาหนดให้มีแบบฟอร์มสรุปการคานวณราคากลางเพื่อให้ใช้เป็ นแนวทางเดียวกันด้วย

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
❑

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการดาเนิ นการ
ตามข้อกาหนดและตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่างานสนับสนุน (Construction General
Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษสาหรับการก่อสร้าง และหมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นต้องมี ตัวอย่างเช่น
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกาหนดให้ตอ้ งจัดหาที่พกั และอุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับผูค้ วบคุมงาน
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ ม
- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ Tower Crane ในกรณีของการก่อสร้างอาคารสูง
- การกาหนดให้ใช้น่ังร้านและการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน
- การทา Bench Mark สาหรับตรวจเช็ คระดับมาตรฐาน
- การจัดทาระบบป้ องกันฝุ่ นตามข้อบังคับ
- การทาระบบป้ องกันดินพัง
- ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พกั )
- การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็ นระยะๆ
- การทาอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพือ่ เข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทัง้ โครงการ
เป็ นต้น

รายละเอียดการสรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร
1. กรณี ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน × ค่า Factor F) + ผลรวมค่าครุภณ
ั ฑ์สงั ่ ซื้อ
หรือจัดซื้อซึ่งรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ว

2. กรณี มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ

ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน × Factor F) + ผลรวมค่าครุภณ
ั ฑ์สงั ่ ซื้อหรือจัดซื้อ
ซึ่งรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ว + ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ
กาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้แล้ว

สรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ต่อ)

3. แบบฟอร์มสรุปการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ในการสรุปและจัดทาเอกสารการคานวณราคากลางในงานก่อสร้างอาคาร ได้กาหนดแบบฟอร์มเพื่อให้ผู ้
มีหน้าที่คานวณราคากลางได้ใช้ รวม 6 แบบฟอร์ม ดังนี้
• แบบ ปร. 1 : ใช้แสดงรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทัว่ ไป
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
คอนกรีต
งานไม้แบบ งานไม้ค้ายัน งานเหล็ กเสริมคอนกรีต และงานไม้
• แบบ ปร. 2 : ใช้แสดงรายการและปริมาณ เฉพาะงานคอนกรีต งานไม้แบบ งานไม้ค้ายัน และ
งาน
เหล็ กเสริมคอนกรีต
• แบบ ปร. 3 : ใช้แสดงรายการและปริมาณเฉพาะปริมาณงานไม้
• แบบ ปร. 4 : ใช้แสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
สาหรับรายการงาน
ก่อสร้าง
ต่างๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบ ปร.1, ปร.2 และ ปร.3 โดยนายอดรวมมาแสดงไว้ใน
แบบ
ปร.4 นี้ โดยจัดเรียงตามลาดับกลุ่มงานและรายการงานก่อสร้างต่างๆ
แบบฟอร์ม
ปร. 4 จึงเป็ นแบบฟอร์มที่รวมรายการ ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ทัง้ หมด ที่ตอ้ งใช้ใน

รายละเอียดการสรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
1. กรณี ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
1. คานวณค่างานต้นทุนต่อหน่ วย และค่างานต้นทุนรวม สาหรับแต่ละรายการก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม
2. รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทงานก่อสร้างทาง แล้วนาไปเทียบหาค่า Factor F จาก
ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และรวมค่างานต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทงานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ ยม แล้วนาไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม
3. นาค่า Factor F ของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง
ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่ วยของแต่ละ
รายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างทาง
จะได้ราคากลางต่อหน่ วยของแต่ละรายการ
ก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างทาง
4. นาค่า Factor F ของงานก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่ วยของ
แต่ละรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ ยม จะได้ราคากลางต่อหน่ วยของแต่
ละรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม
5. ในแต่ละรายการก่อสร้าง ให้นาราคากลางต่อหน่ วยไปคูณปริมาณงาน
จะได้ราคากลางของแต่ละ
รายการก่อสร้าง
6. รวมราคากลางของทุกรายการก่อสร้าง จะได้ราคากลางงานก่อสร้างทัง้ โครงการ

สรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ต่อ)

2. กรณี มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
1. คานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และค่างานต้นทุนรวมสาหรับแต่ละรายการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่า
งานต้นทุน
2. รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทงานก่อสร้างทาง แล้วนาไปเทียบหาค่า Factor F จาก
ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และรวมค่างานต้นทุนของทุกรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทงานก่อสร้างสะพาน
และท่อเหลี่ยม แล้วนาไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. คานวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกรายการ
4. หาค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ และทาให้อยู่ในรูป Factor (Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ) ดังนี้
= 1 + (ผลรวมใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ) / (ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการในประเภทงาน
ก่อสร้างทาง X ค่า Factor F สาหรับงานก่อสร้างทาง) + (ค่างานต้นทุนรวมทุกรายการในประเภทงานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลีย่ ม X ค่า Factor F สาหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม)
5. นาค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ไปคูณค่า Factor F สาหรับงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F สาหรับ
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F สาหรับงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F สาหรับงาน
ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ แล้ว
6. นาค่า Factor F สาหรับงานก่อสร้างทางที่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ แล้ว ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ของแต่ละรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างทาง
จะได้ราคากลางต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้าง
ที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างทาง
7. นาค่า Factor F สาหรับงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมที่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ แล้ว
ไปคูณค่า
งานต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ราคา
กลางต่อหน่วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่อยู่ในประเภทของงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
8. ในแต่ละรายการก่อสร้าง ให้นาราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงาน จะได้ราคากลางของแต่ละรายการก่อสร้าง
9. รวมราคากลางของทุกรายการก่อสร้าง จะได้ราคา กลางงานก่อสร้างทัง้ โครงการ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ดว้ ยแล้ว

สรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ต่อ)

3. แบบฟอร์มสรุปการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

❖

ได้กาหนดให้มีแบบฟอร์มสรุปการคานวณราคากลางในงานก่อสร้างทาง สะพาน
และท่อเหลี่ ยม (แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม) เพื่อ
อานวยความสะดวกและให้ผมู ้ ีหน้าที่คานวณราคากลางได้ใช้ประกอบการคานวณ
ราคากลางในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม ด้วย

รายละเอียดการสรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทาน
1. กรณี ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
1. คานวณค่างานต้นทุนต่อหน่ วย และค่างานต้นทุนรวมสาหรับแต่ละรายการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่ วย
2. รวมค่างานต้นทุนรวมของทุกรายการก่อสร้าง แล้วนาไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F
งานก่อสร้างทาง และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม จะได้ค่า Factor F เป็ น
2 ค่า คื อ ค่า Factor F กรณี ของงานก่อสร้างทาง และค่า Factor F กรณี ของงานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ ยม
3. นาค่า Factor F กรณี ของงานก่อสร้างทาง ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่ วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่
กาหนดให้ใช้ Factor F งานก่อสร้างทาง และนาค่า Factor F กรณี ของงานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ ยม ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่ วยของแต่ละรายการก่อสร้างที่กาหนดให้ใช้ Factor F งาน
ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม จะได้ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่ วยของแต่ละรายการก่อสร้าง
4. ในแต่ละรายการก่อสร้าง ให้นาราคาค่าก่อสร้างต่อหน่ วยไปคูณปริมาณงาน
จะได้ราคาค่ า
ก่อสร้าง (ราคากลาง) ของแต่ละรายการก่อสร้าง
5. รวมราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ของทุกรายการก่อสร้าง จะได้ราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทานทัง้ โครงการ

สรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (ต่อ)

2. กรณี มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ
❖

หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2550 ไม่ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสรุปค่าก่อสร้างในกรณี ท่ี มี
ค่าใช้จ่าย
พิเศษตามข้อกาหนด

3. แบบฟอร์มสรุปการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
❖

ได้กาหนดให้มีแบบฟอร์มสรุปการคานวณราคากลางในงานก่อสร้างชลประทาน
(แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน)
เพื่ออานวยความสะดวกและ
ให้ผมู ้ ีหน้าที่คานวณราคากลางได้ใช้ประกอบการคานวณราคากลางในงานก่อสร้าง
ชลประทาน ด้วย

แนวทางและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้า ง
สานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
www.gprocurement.go.th

แนวทางและวิธีปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
❖

เป็ นข้อกาหนด แนวทาง และวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้มีการนาหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างไปใช้ปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

❖

ประกอบด้วยแนวทางและวิธีปฏิบตั ิ รวม 16 ประการ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ขอบเขตการใช้บงั คับ
2. การกาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับนี้ แทนหลักเกณฑ์ฯ ที่ มีอยู่
เดิม
3. ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
4. แนวทางในการนาหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ไปใช้กบั งานก่อสร้างอื่น
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
6. บทบาทของกระทรวงพาณิ ชย์ ในการกาหนดราคาค่าวัสดุก่อสร้าง
7. ข้อกาหนดในการปรับปรุงค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดาเนิ นการและค่าเสื่อมราคา อัตราราคางาน
ดิน และอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิ น
8. ข้อกาหนดในการปรับปรุงบัญชี อตั ราค่าแรงงานฯ

แนวทางและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง(ต่อ)

9. ข้อกาหนดและการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้
10. ข้อกาหนดในการประกาศเปลี่ ยนแปลงภาษี มูลค่าเพิ่ม

11. แนวทางปฏิ บตั ิในการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ก่อสร้าง
12. แนวทางปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง
13. การแต่งตัง้ องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
14. แนวทางปฏิ บตั ิกรณี มีการประกาศเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู ้ ภาษี มูลค่าเพิ่ม และ
รายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
15. ข้อกาหนดในการประกาศและเปิ ดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
16. อานาจหน้าที่และภารกิจของหน่ วยงานกลาง (กรมบัญชี กลาง) ในการกากับดูแลการกาหนด
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับวงเงินค่าก่อสร้างขัน้ ตา่ สาหรับใช้กบั หลักเกณฑ์ฯ และเรื่องการต่อรองราคา

สรุปประเด็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการกากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
ฝ่ ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกากับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้า ง
สานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
www.gprocurement.go.th

สาระสาคัญของการปรับปรุง
ในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน
1. ในส่วนของบัญชีแสดงรายการก่อสร้างของงานก่อสร้างทัง้ 3 ประเภท ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และ
เพิ่มเติมรายการก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามข้อมูล ข้อเท็จจริง และสภาวการณ์และเทคโนโลยีดา้ นการก่อสร้างปั จจุบนั
โดยได้จดั เรียงลาดับแยกไว้เป็ นแต่ละกลุ่มงานที่ชดั เจน
ทาให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการนาไปใช้เป็ น
แม่แบบและแนวทางประกอบการพิจารณาถอดแบบฯ เพื่อกาหนดรายการก่อสร้าง
2. ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่างานสาหรับงานก่อสร้างรายการต่างๆ ตามข้อ 1.
การปรับปรุงและเพิ่มเติมรายการก่อสร้าง และข้อมูลและค่าดาเนิ นการที่เป็ นปั จจุบนั

ให้สอดคล้องกับ

3. ในส่วนของการกาหนดปริมาณงาน วัสดุ และแรงงาน สาหรับงานก่อสร้างรายการต่างๆ ได้มีการทบทวนและปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ หลักเกณฑ์การเผื่ อ มาตรฐานการวัด หน่วยการวัด และข้อมูลประกอบอื่นๆ ให้มีความ
ชัดเจน มีความเป็ นมาตรฐาน เป็ นไปตามหลักทางวิชาการ และสอดคล้องตามข้อมูลและเทคโนโลยีดา้ นการ
ก่อสร้างปั จจุบนั
4. ในส่วนของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน
ได้มีการสารวจ รวบรวม
ข้อมูล ปรับปรุงราคาและอัตราการทางานของเครื่องจักร
รวมทัง้ ได้จดั ทารายละเอียดการคานวณค่าดาเนิ นการ
และค่างาน (Operating Cost) ที่สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเครื่องจักรที่เป็ นปั จจุบนั
เพื่อประกอบการ
กาหนดหลักเกณฑ์และคานวณค่างานต่อหน่วยสาหรับงานก่อสร้างรายการต่างๆ ด้วย
5. ในส่วนของราคาวัสดุ ได้มีการพิจารณาและปรับปรุงแนวทางและวิธีปฏิบตั ิให้มีความชัดเจนและรัดกุมยิ่ งขึ้น
(รายละเอียดได้กาหนดไว้ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง)

สรุปสาระสาคัญของการปรับปรุงในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (ต่อ)

6. ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ได้มีการสารวจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ได้ปรับปรุงอัตราค่ารถบรรทุกและอัตราการ
ทางานที่เป็ นปั จจุบนั
และได้แยกค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างออกจาก Operating Cost งานก่อสร้างทางฯ มาจัดทาเป็ น
ตารางและหลักเกณฑ์ในการคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
โดยในชัน้ แรกได้กาหนดตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ไว้ตงั้ แต่ระดับราคาน้ามันดีเซล 15.00-39.99 บาทต่อลิตร จาแนกเป็ นกรณีรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ และ
10 ล้อมีลากพ่วง

7. ค่าแรงงานฯ ได้มีการสารวจ รวบรวมข้อมูล กาหนดหลักเกณฑ์ และจัดทาบัญชีค่าแรงงาน/ดาเนิ นการสาหรับการ
ถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างขึ้นใหม่ (หลักเกณฑ์ฯ เดิม กาหนดให้ใช้บญ
ั ชี คา่ แรงงานฯ ตามที่สานัก
งบประมาณกาหนด)
8. ค่าดาเนิ นการและค่าเสื่อมราคา ได้มีการปรับปรุงและจัดทาขึ้นใหม่ ประกอบด้วย ค่าดาเนิ นการและค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักรสาหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม รวม 20 รายการ
โดยในชัน้ แรกได้จดั ทาตาราง
ค่าดาเนิ นการและค่าเสื่อมราคาดังกล่าว ไว้ท่ีระดับราคาน้ามันดีเซล 15.00-39.99 บาท/ลิตร
9. อัตราราคางานดินสาหรับงานก่อสร้างชลประทาน ได้มีการปรับปรุงและจัดทาขึ้นใหม่ ประกอบด้วย อัตราราคาต่อ
หน่วยงานดิน รวม 13 รายการ
โดยในชัน้ แรกได้จดั ทาตารางอัตราราคางานดินดังกล่าว ไว้ที่ระดับราคาน้ามัน
ดีเซล 15.00-39.99 บาท/ลิตร
10. อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินสาหรับงานก่อสร้างชลประทาน ได้ปรับปรุงและจัดทาขึ้นใหม่ โดย
กาหนดไว้เป็ นตารางที่สอดคล้องตามราคาค่าน้ามัน ประกอบด้วย อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
รวม 12 รายการ
โดยในชัน้ แรกได้จดั ทาตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินดังกล่าว ไว้
ที่ระดับราคาน้ามันดีเซล 15.00-39.99 บาท/ลิตร (หลักเกณฑ์ฯ เดิม กาหนดไว้เป็ นตารางคงที่ตารางเดียวโดยไม่
กาหนดให้ผนั แปรตามราคาค่าน้ามัน)

สาระสาคัญของการปรับปรุง
ในส่วนของ Factor F
1. ได้พิจารณาทบทวนในรายละเอียดของตาราง Factor F ทัง้ ระบบ ทัง้ ในส่วนของโครงสร้าง
องค์ประกอบ การกาหนดค่า และสูตรการคานวณต่างๆ ให้มีความถูกต้อง และสอดคล้องตามข้อมูล
ข้อเท็จจริงปั จจุบนั
2. ในส่วนของตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของค่าอานวยการ ได้มีการปรับปรุงค่า
น้าประปา จากเดิมในอัตรา 10.00 บาท/ลบ.ม. เป็ น 14.40 บาท/ลบ.ม. และค่าไฟฟ้ า จากเดิม
2.00 บาท/หน่ วย เป็ น 2.70 บาท/หน่ วย ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องตามราคาน้ าประปาและค่าไฟฟ้ าที่
เพิ่มขึ้ น
3. ในส่วนของตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม
ในส่วนของค่าอานวยการ ได้มีการปรับปรุงราคาค่าน้ามันดีเซล จากเดิม 13.00 บาท/ลิ ตร เป็ น
20.00 บาท/ลิ ตร รวมทัง้ ได้มีการปรับปรุงค่าใช้จ่ายบางรายการเพิ่มขึ้ น ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานด้านธุรการ เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องตามราคาน้ ามันและสภาวการณ์ดา้ นเศรษฐกิจที่ปรับตัวเพิ่มขึ้ น
4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ Factor F กรณี ฝนตกชุกในงานก่อสร้างทาง โดยยกเลิ กตาราง Factor F กรณี
ฝนตกชุกเดิม แล้วกาหนดเป็ นค่า Factor F กรณี ฝนตกชุกไว้ในตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
โดยกาหนดเกณฑ์ตามระยะเวลาและปริมาณที่ฝนตกเกิน 1,600 มม. ที่ระยะเวลา 1-2 เดือน

สรุปสาระสาคัญของการปรับปรุง Factor F (ต่อ)

5. ค่าใช้จ่ายอานวยการ ในหมวดค่าใช้จ่ายในการประกันภัยโครงการ ของทัง้ 3 ตาราง Factor F เปลี่ ยน
เป็ น หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกันภัย กาหนดไว้
ในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่างานต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงอื่ นๆ กาหนดไว้ใน
อัตราร้อยละ 0.05 ของค่างานต้นทุน รวมเป็ นร้อยละ 0.30 ของค่างานต้นทุน ในทุกระดับค่างานต้นทุน
6. ค่าดอกเบี้ย เปลี่ ยนแปลงใหม่ โดยกาหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ ยอัตราดอกเบี้ยเงิ นให้กยู ้ ื มประเภท MLR ของ
ธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็ นเกณฑ์พิจารณา
7. ได้มีการปรับปรุงและกาหนดสูตรสาหรับการคานวณหาค่า Factor F กรณี ที่ค่างานต้นทุนที่ตอ้ งการหาค่า
Factor F อยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กาหนด
8. ค่าแรงงานให้คิด 30% ของค่างานต้นทุนในทุกรายการที่มีค่าแรงงานมาเกี่ยวข้องในการคานวณ

สาระสาคัญของการปรับปรุง
ในส่วนของการสรุปค่าก่อสร้างเป็ นราคากลาง
หลักการและสาระสาคัญส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ เดิม แต่ได้มีการทบทวน
และปรับปรุงในบางประเด็น ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณค่า
งานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการก่อสร้าง (Factor F) ดังนี้
1. ในกรณี ของงานก่อสร้างอาคาร ได้แยกรายการครุภณ
ั ฑ์จดั ซื้อหรือสัง่ ซื้อและระบบโสตทัศน์
ออกจากการคานวณในส่วนของค่างานต้นทุน
โดยกาหนดให้คานวณในราคาผูผ้ ลิ ตหรือ
ตัวแทนจาหน่ าย และเมื่อรวมค่าภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว ให้นาไปรวมเป็ นราคากลางโดยไม่ตอ้ ง
นาไปคานวณกับค่า Factor F อีก
2. ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้างทัง้ 3 ประเภทงานก่อสร้าง ได้กาหนดให้มีแบบฟอร์ม
สาหรับการคานวณและสรุปราคาค่าก่อสร้าง เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่คานวณราคากลางได้นาไปใช้ใน
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และง่ายต่อการตรวจสอบ
3. ได้มีการทบทวนและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคานวณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นต้องมี ให้มีความชัดเจนยิ่ งขึ้ น

สาระสาคัญของการปรับปรุง
ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
❖

❖

ได้มีการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติม จากหลักเกณฑ์ฯ เดิม ซึ่งกาหนดไว้ 10
ประการ เป็ น 16 ประการ
แนวทางและวิธีปฏิบตั ิฯ ที่ได้ปรับปรุงและกาหนดขึ้ นใหม่ ที่สาคัญ สรุปได้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละประเภท
แนวทางในการนาหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ไปใช้กบั งานก่อสร้างอื่ น
ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
การกาหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ แทนหลักเกณฑ์ฯ
แนวทาง และวิธีปฏิ บตั ิ ที่มีอยู่เดิม
5. ข้อกาหนดและการประกาศเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูท้ ี่ใช้เป็ นเกณฑ์ ในการคานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง
6. แนวทางปฏิ บตั ิกรณี มีการประกาศเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู ้
ภาษี มูลค่าเพิ่ม
และรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ตารางค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง ค่าดาเนิ นการและค่าเสื่อมราคา อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐาน
รากและงานระเบิดหิน และบัญชี อตั ราค่าแรงงานฯ
7. ยกเลิ กการกาหนดวงเงินค่าก่อสร้างขัน้ ตา่ สาหรับใช้กบั หลักเกณฑ์ฯ และการต่อรองราคา

ผลของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

Factor F
1.
2.
3.
4.

Factor F งานก่อสร้างอาคาร
Factor F งานก่อสร้างทาง
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ ยม
เฉลี่ ยรวมทัง้ 3 ประเภท Factor F

เพิ่มขึ้ นจากหลักเกณฑ์ฯ เดิม
เฉลี่ ยร้อยละ 0.53
เพิ่มขึ้ นจากหลักเกณฑ์ฯ เดิม เฉลี่ ยร้อยละ 0.44
เพิ่มขึ้ นจากหลักเกณฑ์ฯ เดิม เฉลี่ ยร้อยละ 0.53
เพิ่มขึ้ นจากหลักเกณฑ์ฯ เดิม เฉลี่ ยร้อยละ 0.50

กรณี คานวณเปรียบเทียบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
1. งานก่อสร้างอาคาร จานวน 3 โครงการ กรณีคานวณโดยใช้หลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่ จะมีผลทาให้ได้ราคา
กลางเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.05
2. งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จานวน 6 โครงการ (กรมทางหลวง จานวน 3 โครงการ และกรม
ทาง-หลวงชนบท จานวน 3 โครงการ) กรณีคานวณโดยใช้หลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่ จะมีผลทาให้ได้ราคากลาง
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.71
3. งานก่อสร้างชลประทาน จานวน 3 โครงการ กรณีคานวณโดยใช้หลักเกณฑ์ฯ ที่ปรับปรุงใหม่ จะมีผลทาให้ได้
ราคากลางเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.00
4. เมือ่ เฉลีย่ รวมทัง้ 3 ประเภทงานก่อสร้าง รวม 12 โครงการ แล้ว
กรณีคานวณโดยใช้หลักเกณฑ์ฯ ที่
ปรับปรุงใหม่ จะมีผลทาให้ราคากลางเพิ่มขึ้น เฉลีย่ ร้อยละ 3.62
ทัง้ นี้ เนื่องจากการปรับปรุง Factor F
ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าดาเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง สภาวการณ์ และราคาค่า
น้ามันที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั (พิจารณาที่ราคาน้ามันดีเซล 28.00-28.99 บาท/ลิตร)

