8 พฤษภาคม 2549

โดย เพราพรรณ เทพเฉลิม

ราคากลางงานจางกอสราง
การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตองดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ เพื่อใหไดพัสดุตรงตามความ
ตองการ และราคาเหมาะสม สิ่งที่จะบงบอกวาไดพัสดุตรงตามความตองการ คือ Spec สําหรับราคาที่เหมาะสม จะ
มีราคากลางของทางราชการที่กําหนด(ถามี) เพื่อใชเปนฐานในการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจาง ซึ่งเดิมสํานักงบประมาณเปน
ผูกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ แตปจจุบันก็เริ่มมีการผอนคลาย โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูกําหนด เชน
คอมพิวเตอรกําหนดราคากลางโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับราคาวัสดุ ระเบียบพัสดุฯ ไมได
กําหนดราคากลางไว แตกระทรวงการคลังใหพิจารณาอนุมัติเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนเหมาะสมและ
ประหยัด ในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ จึงใชราคาที่จัดซื้อครั้งกอนของวัสดุประเภทเดียวกันเปนขอมูลในการ
พิจารณา ทั้งนี้เพื่อใหไดวัสดุ/ครุภัณฑที่ดีและราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ที่ไดมา

ที่มาของราคากลางงานกอสราง
การจัดจางงานกอสราง ก็มีราคากลางของงานกอสรางเชนเดียวกัน แตมีที่มาจากมติครม. ฉบับแรก
เมื่อ 12 มิถุนายน 2522 แจงตามนัยหนังสือ ที่ สร 0203 / ว 100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522 ที่ใหความเห็นชอบตาม
ที่สมาคมชางเหมาไทยไดเสนอขอความชวยเหลือจากภาครัฐ แตยังไมเปนที่แพรหลายมากนักในทางปฏิบัติ ซึ่งตอมา
เราไดรูจักเรื่องราคากลางงานกอสรางตามมติครม. มาตรการปองกันการสมยอมกันเสนอราคา ที่ ป.ป.ป.เสนอ รวม 8
มาตรการ ตามนัยหนังสือที่ นร 0202 / ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 ซึ่งหลักการคํานวณถอดแบบราคากลางยังคงใช
ตาม ว 100 แตมีการปรับปรุงในรายละเอียดปลีกยอยเรื่อยมาเปนระยะๆ

ทําไมจึงตองมีราคากลางงานกอสราง
การถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง เปนการแสดงรายละเอียดของปริมาณและราคาวัสดุ
คาแรงงาน เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางแตละประเภท ( มีหลากหลาย และขนาดเล็กใหญตามมูลคาของงาน ) วิธีการ
คํานวณถอดแบบราคากลางตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดทําใหการคํานวณราคางานกอสรางเปนทิศทางเดียวกัน
กอใหเกิดความเปนธรรม ทั้งหนวยงานที่จัดจาง และผูรับจาง กลาวคือ
1. เพื่อใชเปนหลักในการพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่ผูรับจางเสนอ ใหความเชื่อมั่นเบื้องตนวา
ราคาที่ผูรับจางเสนอ มีความสมเหตุสมผลในการเสนอรายละเอียดของวัสดุและแรงงาน เพื่อใหไดงานกอสรางตรงตาม
ความตองการ คือ ตามแบบรูปรายการของงานกอสรางแตละประเภท และงานที่ไดมีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน
งานกอสราง หากมีการดําเนินการกอสรางตามรายละเอียดของวัสดุตามที่เสนอ
2. ใชเปนเกณฑในการตอรองราคา เนื่องจากการคํานวณราคากลางโดยวิธีถอดแบบ จะมีรายละเอียด
ของวัสดุกอสรางและราคาในแตละสวนงานยอย ไดแก งานฐานราก งานโครงสราง และอื่นๆ ที่จะสามารถใชเปนฐาน
ขอมูลในการตอรองราคาได
3. ใชเปนฐานขอมูลในการขอเพิ่มวงเงินคากอสรางได ในกรณีที่งบประมาณที่ไดรับนอยกวาราคา
ใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545
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กลางที่ถอดแบบได เนื่องจากสามารถแสดงสวนตางที่มีนัยสําคัญที่มีผลทําใหไมอาจหาผูรับจางได

การจัดทําราคากลางงานกอสรางทําอยางไร
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง คือ
1. คํานวณตามปริมาณวัสดุและแรงงาน จากการถอดแบบรูปรายการของสิ่งกอสรางแตละประเภท
2. ใชขอมูลราคาจากแหลงตางๆที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 ราคาวัสดุกอสราง ใชตัวเลขที่กระทรวงพาณิชยจัดทําและเผยแพรเปนรายเดือน
(ในระดับจังหวัดขอไดจากพาณิชยจังหวัด)
2.2 ราคาคาแรงงาน ใชขอมูลจากกระทรวงแรงงาน หรือแรงงานจังหวัด 
2.3 การคิดคาอํานวยการ ดําเนินการ กําไร ภาษี เปลี่ยนมาใช Factor F  ซึ่งจัดทําเปน
ตารางสําเร็จรูปใหเลือกใชงานตามประเภทของงานกอสราง ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแก งานทาง งานชลประทาน และงาน
กอสราง ซึ่งแตละประเภทก็จะมี ตาราง Factor F ที่มีความแตกตางกันในสวนของอัตราเงินจายลวงหนา เงินประกัน
ผลงาน ดอกเบี้ยเงินกู และภาษีมูลคาเพิ่ม จําแนกตามมูลคาของงานกอสราง ซึ่งหนวยงานของ สพฐ. ในปจจุบันจะ
ใชตาราง Factor F ที่มีอัตรา เงินจายลวงหนา 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู 6 % ภาษีมูลคาเพิ่ม
7%
การใช อัตรา Factor F ใด นอกจากเลือกใชใหถูกตารางตามประเภทของงานและอัตรา
คาใชจายดังกลาวแลว ยังตองเลือกใชอัตราใหตรงกับระดับของวงเงินมูลคางานกอสรางที่ถอดแบบคํานวณคาวัสดุและ
แรงงานที่ได และเมื่อคํานวณคาใชจายอํานวยการแลวจึงรวมมูลคาของ คาครุภัณฑ (ถามี) เปนลําดับสุดทาย ( รายการ
ครุภัณฑที่ประกอบการกอสราง เชน โตะ-เกาอี้ นักเรียน /ครู กระดานดํา เครื่องดับเพลิง เปนตน )
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑเกี่ยวกับการคํานวณราคากลาง เปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

ผูมีหนาที่จัดทําราคากลางงานกอสราง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการตามระเบียบพัสดุฯ
เปนผูรับผิดชอบจัดทําราคากลาง ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอยางนอย 2 คนขึ้นไป โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป และควรแตงตั้ง
ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประมาณราคารวมเปนกรรมการดวย และในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชน
ของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลที่ไมใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได 


หนังสือ ที่ สร 0203 / ว100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522
หนังสือคูมือการปฏิบัติงานจางกอสรางระดับโรงเรียน ของ สปช. จัดพิมพ พ.ศ. 2544

หนังสือที่ สร 0203/ ว 121 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2535

หนังสือ สพฐ. คูมือประมาณราคางานกอสราง ป 2547-2548 ของ สพฐ.

หนังสือ ที่ นร 1305 / 12514 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2540

หนังสือที่ นร 0202/ ว 1 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2537

หนังสือที่ นร 1204 / 5692 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537
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ทั้งนี้ป.ป.ป.ไดเสนอ แนวทางการแกปญหาการขาดแคลนบุคคลากรในการคํานวณถอดแบบราคา
กลางไวในมาตรการ ปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันเสนอราคา  โดยกําหนดใหสวนราชการเจาของงบประมาณ
ที่ขอใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่นใดออกแบบสรางอาคารให ก็ใหกําหนดดวยวาใหหนวยงานนั้น ถอดแบบรูป
รายการและคํานวณราคากลางใหดวย ซึ่งวิธีนี้ใหใชกรณีจางเอกชนเปนผูออกแบบดวย ราคากลางและรายละเอียดของ
การถอดแบบ ใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางนําไปดําเนินการตอในการจัดจาง
จากหลักการการคํานวณถอดแบบราคากลาง และหนาที่ของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการจัดทําราคากลางจึงเปนราคากลาง ณ ทองถิ่น เนื่องจากราคาวัสดุและแรงงานที่ใช
คํานวณมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม ระยะเวลา หรือ จังหวัด ที่มีการประกาศใช และการกระจายอํานาจการจัดซื้อจัดจาง
ทําใหหนวยงานที่จัดจาง เชน สถานศึกษา ตองแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางเชนกัน ซึ่งในทางปฏิบัติ หากไม
สามารถถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสรางไดเอง แตนําราคากลางของงานกอสรางของทางราชการที่มีการเผยแพร
มาใช จะตองพิจารณาเลือกใชใหตรงตามประเภทของงานกอสราง โดยพิจารณาราคาวัสดุ และคาแรงงาน ใหม ให
สอดคลอง กับทองถิ่น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาการจัดจางที่ตางออกไปจากตัวอยางที่ไดนํามาใช แตหาก
เห็นวา สามารถสําเนาราคากลางของทางราชการนั้นๆมาใชเปนราคากลางงานกอสราง ณ ทองถิ่น ไดโดยไมมีการปรับ
ควรระบุเหตุผลการตัดสินใจใหชัดเจนดวย
ทั้งนี้ สพฐ. ไดมีการจัดทําคูมือประมาณราคางานกอสรางฯ ปงบประมาณ 2547 – 2548 ใหเลือกใช
ในการคนหาราคาวัสดุและแรงงาน ซึ่งตัวเลขตางๆใชเกณฑของสํานักดัชนีเศษฐกิจการคา กรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย ประจําเดือน กุมภาพันธ 2547 และบัญชีแรงงานของสํานักงบประมาณ ป 2546 คา Factor F ใชหลักเกณฑ
การกําหนดราคากลางกอสรางตามหนังสือ ที่ นร 0205 / ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2546

การนําไปใชงาน
1. การจัดจางงานกอสราง ที่ตองมีการคํานวณราคากลาง เดิมใหดําเนินการสําหรับการกอสรางที่มี
วงเงินตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป แตตอมา ตั้งแต 1 ส.ค.37 การคํานวณราคากลางใชกับงานกอสรางทุกระดับราคา{ และ
มาตรการปองกันการสมยอมกันเสนอราคา กําหนดใหเปดเผยราคากลางไวในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา | จึง
ตองดําเนินการคํานวณราคากลางใหแลวเสร็จกอนการประกาศฯ และการเปดเผยในประกาศฯ ใหเปดเผยเฉพาะยอดเงิน
รวมของราคากลาง หากผูเสนอราคารายใดขอทราบรายละเอียดการคํานวณถอดแบบราคากลางของทางราชการสามารถใช
สิทธิขอเปดเผยขอมูลไดตามขั้นตอนและวิธีการที่ พรบ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 กําหนด}
2. การพิจารณาเปรียบเทียบราคากลางตามใบแจงปริมาณงานและราคาของผูเสนอราคา มี 2
ประเด็นซึ่งตางขั้นตอน ซึ่งหากเปนการจัดจางโดยวิธีสอบราคา ผูทําหนาที่พิจารณาจะตางกันดวย คือ
2.1 การพิจารณาในภาพกวางของการเสนอประมาณการตามใบแจงปริมาณงานและราคาของ
ผูเสนอราคา วามีขอมูลรายการกอสรางครบถวนและมีการคํานวณเลขถูกตอง หากขาดรายละเอียดที่มีผลทําใหไม


หนังสือ ที่ นร 0103 / 24724 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2540
หนังสือ ที่ นร 0202 /ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537
|
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร 0205 / ว 12 ลงวันที่ 13 มกราคม 2541
}
หนังสือ ที่ นร 1305 / ว 9628 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2542
{
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สามารถนําไปใชในการเปรียบเทียบกับราคากลางได ถือวาการเสนอราคาของรายนั้นปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่เปนสาระสําคัญ
ที่ไมอาจผอนปรนได ~ เปนขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
2.2 การพิจารณาดานราคา คัดเลือกจากรายที่มีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขของประกาศฯ
และเสนอราคาต่ําสุด และเมื่อคัดเลือกไดผูรับจางแลว ตองนําใบแจงปริมาณงานและราคามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ราคากลางงานกอสรางที่คํานวณถอดแบบไว โดยพิจารณาเปรียบเทียบในรายการที่เปนหัวขอใหญ ซึ่งหากพบรายการที่
เสนอราคาผิดปกติ ใหเรียกผูเสนอราคารายที่ไดรับการคัดเลือกมาเจรจาปรับแกไขในรายการที่ผิดปกติและมีคางานสูง
ซึ่งการปรับแกไข อาจมีผลใหปรับเพิ่ม-ลดในรายการอื่น แตไมมีผลทําใหยอดเงินรวมที่ไดเสนอราคาไวสูงขึ้นได 
3. การทําสัญญา เปนนิติกรรมที่มีผลบังคับใชผูกพันทางกฎหมายทั้งผูจางและผูรับจาง เงื่อนไข
ของสัญญาจึงตองสอดคลองกับประกาศฯที่ไดมีการดําเนินการจัดจาง ดังนั้นการนําแบบฟอรมสัญญาจางมาใชงานตองมี
การสอบทานในรายละเอียด กําหนดเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวของและจําเปนตองใชเทานั้น นอกจากนี้
3.1 เอกสารแนบทายสัญญา ใบแจงปริมาณงานและราคาของผูรับจาง ที่ไดรับการพิจารณา
เปรียบเทียบกับราคากลาง และมีการเจรจาใหแกไขตรงกันแลว จะถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาซึ่งจะสอดคลองกับแบบ
รูปรายการ และมาตรฐานงานกอสราง ซึ่งกําหนดใหเปนเอกสารแนบทายสัญญาดวย
กรณีไมมีการพิจารณาเปรียบเทียบใบแจงปริมาณงานและราคา และผูรับจางเสนอราคา
ผิดปกติ ที่มีผลใหราชการเสียหาย การบังคับใชตามสัญญาอาจเกิดขอโตแยง ที่ไมอาจไลเบี้ยกับผูรับจางได
3.2 รูปแบบของสัญญา เปนสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตามมติ ครม. เรื่องการพิจารณา
ชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง แจงตามนัยหนังสือ ที่ นร 0203 / ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

วงจรการจัดจางงานกอสราง
ขั้นตอนของการจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ มีดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 ตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหทราบประเภทงานกอสรางที่ตองดําเนินการ
ระยะเวลาที่ตองการ แหลงเงิน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ หรือขอบเขตอํานาจการดําเนินการ
1.2 ตรวจสอบแหลงเงิน เพื่อใหมั่นใจวามีเงินที่จะดําเนินการกอหนี้ผูกพันได
1.3 จัดทําราคากลางงานกอสราง ตามหลักเกณฑที่มติ ครม.กําหนด โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางเพื่อดําเนินการ
1.4 กําหนดวิธีจาง โดยพิจารณาจากวงเงินที่จะดําเนินการจัดจาง มี 6 วิธี ไดแก วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลดวยระบบอิเลคทรอนิกส
1.5 แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆที่เกี่ยวของ
1.6 จัดทํารายงานขอจางเพื่อขอความเห็นชอบจัดจาง

หนังสือดวนที่สุด ที่ นร (กวพ) 1305 / 7878 ลงวันที่ 6 กันยายน 2542
หนังสือ ที่ สร 0203 / ว 100 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2522

หนังสือ ดวนมาก ที่ นร (กวพ) 1204 / 11927 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2538
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2. การดําเนินการจางตามระเบียบพัสดุฯ รายละเอียดขึ้นกับวิธีการจัดจาง
2.1 จัดทําประกาศฯ โดยเปดเผยราคากลางไวในประกาศ และเกณฑการพิจารณา(หากราคากลาง
และวงเงินงบประมาณที่มีแตกตางกัน )
2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
- คุณสมบัติทั่วไปตรงตามเงื่อนไขของประกาศฯ และไมมีการฮั้ว
- พิจารณาดานราคา โดยใชเกณฑการพิจารณาราคารายที่มีคุณสมบัติถูกตองและเสนอราคา
ต่ําสุด ซึ่งไมเกินราคากลางหรือวงเงินงบประมาณแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
- พิจารณาเปรียบเทียบรายการกอสรางที่ผูไดรับการคัดเลือกราคาเสนอเปรียบเทียบกับราคา
กลางที่ถอดแบบได
2.3 สรุปผลการพิจารณาเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจัดจาง
3. การทําสัญญา
- เงื่อนไขตางๆ สอดคลองกับประกาศฯ
- เอกสารแนบทายสัญญาสอดคลองกัน
4. การควบคุมงานและตรวจการจาง
- วัสดุที่ใชตรงตามที่เสนอ และไดงานที่มีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานงานกอสราง
- ไดงานกอสรางที่ตรงตามแบบรูปรายการกําหนด
5. การเบิกจาย ตามงวดงานที่กําหนดในสัญญา และมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว

ปญหาเกี่ยวกับราคากลางที่เคยเกิดและถูกทักทวง
1. ไมไดจัดทําราคากลางงานกอสราง ของทางราชการ
2. จัดทําแตไมเปนไปตามหลักเกณฑ ที่มติ ครม.กําหนด ดังนี้
2.1 ใชอัตรา Factor F ไมถูกตอง
2.2 คํานวณ Factor F โดยนําครุภัณฑมาคํานวณ Factor F ดวย
3. จัดทําแตไมไดนําไปใชประโยชน กลาวคือ
3.1 ราคากลางที่ถอดแบบได สูงกวาวงเงินงบประมาณที่มี จึงนําวงเงินงบประมาณมากําหนด
เปนราคากลางในการประกาศฯจัดจางงานกอสราง
3.2 ไมไดพิจารณาเปรียบเทียบราคากลางกับใบแจงปริมาณงานที่ผูรับจางเสนอ ทําใหถูก
ทักทวงเรียกเงินคืน เนื่องจาก
3.2.1 จํานวนเข็มที่ผูรับจางเสนอ มากกวาแบบ (ผิดขอเท็จจริง)
3.2.2 ราคาเข็มตอหนวย ต่ํากวา ราคากลางมาก และมีการงดตอกเข็ม ราชการหัก
เงินคืนคาเข็มไดนอยทําใหจางในราคาแพง
3.2.3 ผูรับจางเสนอราคาครุภัณฑซ้ําซอน / เกินกวาแบบรูปรายการกําหนด
ทั้งนี้ขอสังเกตเกี่ยวกับงานจางกอสราง ที่ถูกทักทวงเรียกเงินคืน มีมูลคาสูง และกรณีที่ไมอาจไลเบี้ย
ขอรับคืนจากผูรับจางได ดวยเหตุเอกสารแนบทายสัญญามีความขัดแยงกัน ตองเรียกเงินคืนจากผูรับผิดชอบแลวแตกรณี
---------------------------

