เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ย กเลิ ก ความในเอกสารแนบท้ า ยประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ข้อ 2.1.9 และหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง
และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 9 หลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หน้า 135 - 138 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่ อ เหลี่ ย ม หน้ า 249 - 251 และหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ชลประทาน หน้า 100 - 103 โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรตั น์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(แนบท้ายประกาศ)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ดาเนินการ ดังนี้
“กรณีที่ในรายละเอี ย ดของการค านวณตามหลั กเกณฑ์ การคานวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกาหนด ดังนี้
1. ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
2. การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เผยแพร่
2.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้
ราคาของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่
ก่อสร้าง
2.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล ค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ากว่า
ราคาที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่ าว ให้ ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางจั ดทาบันทึก แสดงรายละเอีย ดของการสื บและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
2.4 สาหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดาเนินการตามข้อ 2.3 หรือไม่ก็ได้
2.5 กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
และส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลาง สื บ
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่าสุด
ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคาประกอบไว้กับ
เอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3. การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
3.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่
3.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้ งอยู่ไม่มีข้อมูล
ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ใ ช้ ร าคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งรายการนั้ น ตามที่ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง เผยแพร่
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคา
ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
3.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล ค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ากว่า
ราคาที่สานักงานพาณิชย์จั งหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสานักงานพาณิช ย์จังหวัดใกล้ เคียง เผยแพร่
/ให้ใช้...

-2ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่ าว ให้ ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางจั ดทาบันทึก แสดงรายละเอีย ดของการสื บและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3.4 สาหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดาเนินการตามข้อ 3.3 หรือไม่ก็ได้
3.5 กรณี วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งรายการใดที่ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งตั้ ง อยู่
และส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางสื บ
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง
โดยใช้ร าคาต่าสุ ดซึ่งพิจ ารณาจากราคาวัส ดุรวมค่า ขนส่ งถึ งสถานที่ ก่ อสร้า ง ทั้งนี้ ในการสื บและกาหนด
ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสื บและ
การกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3.6 ในกรณี ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งอยู่ ห่ า งจากศาลากลางจั ง หวั ด ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งตั้ ง อยู่
เกิน 80 กิโ ลเมตร ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง หรือในท้องที่อื่นใด โดยใช้ราคาต่าสุด ซึ่งพิจารณา
จากราคาวัส ดุร วมค่าขนส่ งถึงสถานที่ก่ อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.5
ก็สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณีนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้นด้วย
4. กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้นจาเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้าง
บางรายการเป็ น จ านวนมาก และหรื อเป็ น วัส ดุก่อสร้างที่ กาหนดคุ ณลั กษณะไว้ เป็น การเฉพาะ และหรื อ
ต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างราย การนั้น
จากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนดตามข้อ 2 สาหรับกรณีการก่อสร้าง
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3 สาหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทาได้ โดยให้สืบและใช้ราคา
วัส ดุก่อสร้ างที่ตรงตามคุ ณลั กษณะเฉพาะของวั ส ดุ ก่ อสร้ างตามที่ ก าหนดในแบบรู ปรายการงานก่ อ สร้ า ง
โดยใช้ราคาต่าสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทัง้ นี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคา รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็นประกอบไว้กับ
เอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
5. กรณี ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งอาคารตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการ
ให้คานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี
ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี โดยให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคา
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง มาเป็นเกณฑ์การคานวณ
6. หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือดาเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูล และกาหนด
ราคาและแหล่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ 2.3 ข้ อ 2.4 และข้ อ 2.5 ส าหรั บ การก่ อ สร้ า ง
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 และข้อ 3.6 สาหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ทีต่ ้องดาเนินการตามข้อ 4 ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิงและ
อานวยความสะดวกในการสื บ และก าหนดราคาและแหล่ งวัส ดุ ก่ อสร้า งของผู้ มีห น้า ที่ คานวณราคากลาง
/ของ...

-3ของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ คานวณราคากลางสามารถนาราคาและแหล่ งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่ าว
มาใช้คานวณราคากลางตามหลั กเกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อสร้ า งได้ ตามความเหมา ะสม ทั้ง นี้
ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย
7. การกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
เกี่ ย วกั บ ราคาและแหล่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง ได้ ก าหนดไว้ ใ นรายละเอี ย ดการค านวณของแต่ ล ะหลั ก เกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
8. ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น
8.1 ราคาปั จ จุ บั น หมายถึ ง ราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งในช่ ว งระยะเวลาที่ ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้น
8.2 ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ
8.3 ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ
8.4 ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่ห รือ
จังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
8.5 วัส ดุก่อสร้ าง ให้ ห มายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่ วนประกอบหรือเป็นส่ วนหนึ่ง
ของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคานวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
8.6 การสืบราคา หมายถึง การดาเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง
8.7 ราคาวัสดุที่ใช้คานวณในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์
ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใดๆ
8.8 ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ร าคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กาหนดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
8.9 การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนี้
ให้คานวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คานวณหรือประเมิน จากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คานวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น
8.10 ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจานวนมาก หมายถึง กรณีผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
ได้ประเมินแล้วเห็นว่า โครงการงานก่อสร้างที่คานวณราคากลางนั้น ต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่ง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง
8.11 แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจาเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางกาหนดและบันทึกเอง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง”

