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This research aims to investigate the opinion and suggestion related to the 

problems and obstructions of determining the cost estimate from the administrator and 

officers of the Division of Public Work. The research results will be used to improve 

the work efficiency. The questionnaire was used as a tool and the population was 45 

people. The data were statistically analyzed by the SPSS program. Both 

administrators and officers believed that regulation and method to determine the cost 

estimate was highly suitable. For the understanding and working point of views, both 

administrators and officers believed that the administrators highly understood the 

method to determine the cost estimate while the officers moderately understood. 

Following is the disagreements between the administrators and the officers. The 

administrators believed that they highly understood the working regulation and 

provided the working freedom to officers while the officers believed that they 

moderately understood the working regulation and had moderately the working 

freedom. The Division of Public Work should organize the workshop on the 

regulation of determining the cost estimate continuously to both administrators and 

officers so that the officers understand the regulation and the administrators 

understand their roles. 
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2.12   บญัชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ (คน) ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
          ของอ าเภอโนนไทย  จ.นครราชสีมา       32 
213   เปรียบเทียบลกัษณะการท างานทางของ อปท ส่วนใหญ่ กบั ส่วนราชการอ่ืน  33 
2.14   ราคาค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (เคร่ืองจกัร) อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 34 
2.15   บญัชีราคาวสัดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงาน 
          ก่อสร้างของอ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา     35 
4.1 ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ    39 
4.2     ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อายสูุงสุด และอายตุ  ่าสุด ของผูต้อบแบบสอบถาม 
          เก่ียวกบัอาย ุ          40 
4.3     ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสมรส    40 
4.4     ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษา     41 
4.5     ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัรายไดเ้ฉล่ีย     41 
4.6    ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน    42 



 ช 

4.7    ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ   42 
4.8    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรส่วนโยธาเก่ียวกบัความเหมาะสม 
         ของหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดราคากลาง       43 
4.9    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรส่วนโยธาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 
         และการปฏิบติังาน          44 
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บทที ่ 1 
บทน า 

                                                           
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

ส่วนโยธา ถือว่าเป็นส่วนงานส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง เน่ืองจากเป็น
ส่วนงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นเบ้ืองตน้ต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชน อาทิเช่น ไฟฟ้า  ประปา  ถนนหนทาง เป็นตน้ และตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 (และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี 5  พ.ศ. 2546) อ านาจหนา้ท่ี
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนโยธาเป็นดงัน้ี  
        ก.  หนา้ท่ีท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (มาตรา  67) 

1. จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน ้า  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจดัมูลฝอย

และ  ส่ิงปฏิกลู 
        ข.  หนา้ท่ีท่ีอาจจดัท า  (มาตรา  68) 

1. ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
2. ใหมี้และบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5. การผงัเมือง 

จากอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายก าหนดขา้งตน้ เม่ือน ามาสู่การปฏิบติั หน้าท่ีของส่วนโยธา
จ าแนกไดเ้ป็นงานก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุง และงานอนุญาตต่างๆ เก่ียวกบัโครงสร้างพื้นฐาน งาน
ของส่วนโยธาเกือบทั้งหมดลว้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง  ซ่ึงราคากลางเป็นตวัก าหนดตน้ทุน
และก าไรของผูรั้บจา้ง ราคากลางน้ีจะใชเ้ป็นราคามาตรฐานส าหรับงานก่อสร้างชนิดหน่ึงๆ เพื่อให้ผู ้
รับจา้งใช้ประกอบการตดัสินใจในการเสนอราคาในขบวนการประกวดราคาหรือสอบราคา และ
ประมูลดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของทางราชการ 

หลกัเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการมิไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั
ส าหรับทุกหน่วยงานและทุกประเภทงาน และมีความแตกต่างกนัตามแต่คณะกรรมการก าหนดราคา
กลางของแต่ละหน่วยงาน แมว้า่ทุกหน่วยงานจะอา้งอิงหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี ดงัจะ
พบไดบ้่อยคร้ังท่ีวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเดียวกนัมีการก าหนดราคางานก่อสร้างชนิด
เดียวกนัแตกต่างกนั การก าหนดราคากลางท่ีไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเจา้ของงาน
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และผูรั้บจา้ง ราคากลางท่ีสูงเกินจริงอาจน าไปสู่การทุจริตคอรัปชัน่ และราคากลางท่ีต ่าเกินจริงจะ
น าไปสู่ปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้ง และไดง้านท่ีดอ้ยคุณภาพ การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การจดัซ้ือจดัจา้งในงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ (ความยุติธรรมและโปร่งใส) 
และไดง้านท่ีมีคุณภาพสูง ดว้ยตน้ทุนค่าก่อสร้างท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของพื้นท่ี 
 ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่าง
โยธาในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
โนนไทย จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีผูศึ้กษาปฏิบติังานอยู่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ในการก าหนดราคากลาง และไดแ้นวทางการก าหนดราคากลางท่ีมีประสิทธิภาพ ยงั
ประโยชนสู์งสุดต่อส่วนงานโยธาและทอ้งถ่ิน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาทศันคติเก่ียวกบัระดบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาใน

การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 

จงัหวดันครราชสีมา 

2. เพื่อน าเสนอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของช่างโยธา 

3. เพื่อน าผลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการก าหนดราคากลาง

งานก่อสร้างของช่างโยธา 

  

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ทราบถึงทศันคติเก่ียวกบัระดบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาใน

การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา 

2. ทราบถึงขอ้เสนอแนะทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของช่างโยธา 
3. ใชผ้ลการศึกษาเป็นแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการก าหนดราคากลางงาน

ก่อสร้าง 
4. ลดปัญหาในการจดัซ้ือจดัจา้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง 
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1.4 ขอบเขตของการวจัิย 
1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี  ศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอโนนไทย  

จงัหวดันครราชสีมา 
2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาบุคลากรส่วนโยธาในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล   

ในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน 
3. ขอบเขตดา้นช่วงเวลา ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2553 
4. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษาเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธา 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 
4.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้แก่ การเก็บข้อมูลเก่ียวกบัทศันคติและขอ้เสนอแนะเก่ียวกับ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง โดยใชแ้บบสอบถามกบัประชากรท่ีจะศึกษาทั้งหมด 

4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ได้แก่ การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปัญหา  หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้ท าให้มีผลกระทบต่อการท างานในทางลบหรือไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์

อุปสรรค  หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางการท างานไม่ให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์ 
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บทที ่ 2  
ปริทศัน์วรรณกรรม 

 
 ในการศึกษาและสืบคน้ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยั เร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา คร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้รวบรวมเอกสาร ระเบียบ 
กฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งมาใชป้ระกอบในการศึกษาวิจยั โดยผูศึ้กษาไดก้ าหนดประเด็น
ของการศึกษาวจิยั ไวด้งัน้ี 

1. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดราคากลาง 
2. ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง 
3. ปัญหาในการก าหนดราคากลาง 
4. หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคากลางก่อสร้าง อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 

 
2.1 หลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดราคากลาง 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการก ากบัหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ส านกัพฒันามาตรฐานระบบ
พสัดุภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั ไดอ้ธิบายหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
(www.gprocurement.go.th)  ไวด้งัน้ี 

2.1.1 ความหมาย    
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ   หมายถึง   ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทาง

ราชการในแต่ละงาน/โครงการซ่ึงได้จากการประเมินหรือค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด   

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง เป็นราคาท่ี
ทางราชการยอมรับไม่สูงจนผูป้ระกอบการไดก้ าไรมากเกินกวา่ท่ีควรไดรั้บ และเป็นราคาท่ีไม่ต ่าจน
ผูป้ระกอบการไม่สามารถท่ีจะด าเนินการก่อสร้างได ้

2.1.2 ความส าคัญของราคากลางงานก่อสร้าง 
1. เพื่อให้ทราบราคาค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างท่ีใกลเ้คียงกบัราคาค่าก่อสร้าง

จริงมากท่ีสุดในขณะนั้น  เพื่อใชอ้า้งอิงหรือพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาใน
การจา้งก่อสร้างของทางราชการ 

2. ใชเ้ป็นราคาเร่ิมตน้ในการประมูลดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

http://www.gprocurement.go.th/
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3. เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อรองราคา การก าหนดค่างวดงาน  การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงรายการ และการตรวจติดตามผลการด าเนินงานก่อสร้าง
ของคณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4. เกินกว่าคร่ึงหน่ึงของวงเงินงบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐในแต่ละปี 
เป็นงบประมาณในการจ้างก่อสร้าง  หากมีการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และควบคุมใหมี้การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้  
จะมีผลท าให้ลดการร่ัวไหลและประหยดังบประมาณแผ่นดินได้มากกว่าท่ี
เป็นอยู ่

5. เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการก่อสร้างของ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ   รวมทั้ งเป็นข้อมูลประกอบส าหรับการ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณส าหรับงานก่อสร้างในแต่ละงาน/โครงการ 

2.1.3 ความเป็นมาของการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
1. คณะกรรมการควบคุมราคากลางในการประชุมคร้ังท่ี 1 / 2546 เม่ือวนัท่ี 30  

มิถุนายน ไดพ้ิจารณาเห็นวา่หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  9 ตุลาคม 2544  นั้น มีรายละเอียดและองคป์ระกอบ
ของหลกัเกณฑ์ในบางเร่ืองยงัขาดความสมบูรณ์  และไม่สอดคลอ้งตามขอ้มูล
ข้อเท็จจริงปัจจุบัน จึงควรให้มีการป รับปรุงให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัและสร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่ทุกฝ่าย 

2. คณะกรรมการควบคุมราคากลางไดมี้ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ผูแ้ทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน และผูท้รงคุณวุฒิ  รวม 13  
ท่าน โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมืองในขณะนั้น (นาย
คุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ)  เป็นประธานอนุกรรมการผูอ้  านวยการส านัก
พฒันามาตรฐานระบบพสัดุภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง   เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ   และให้คณะอนุกรรมการฯ  มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาทบทวนใน
รายละเอียดและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   ทั้ งในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุน  
Factor F  และรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตามหลกัทางวิชาการสอดคลอ้งตามขอ้มูล
ขอ้เทจ็จริงปัจจุบนั  และสร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่ทุกฝ่าย  
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3. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรี
เสนอ   โดยให้พิจารณาแนวทางในการค านวณราคากลางท่ีเหมาะสม และ
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและราคาตลาด ในการจัดซ้ือจัดจ้างสมควร
ก าหนดแนวทางให้น าราคากลางของทางราชการมาพิจารณาเปรียบเทียบกบั
ราคาตลาดท่ีแทจ้ริง  หากราคาใดต ่ากวา่ ให้ใชร้าคานั้นเป็นหลกั  ทั้งน้ี ไดม้อบ
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) รับประเด็นดงักล่าวไปพิจารณา 
และหากจะตอ้งแกไ้ขกฎระเบียบของทางราชการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งประการใด 
ใหด้ าเนินการแลว้น าเสนอคณะรัฐมนตรี 

4. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2546 รับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ
ว่า “การก าหนดราคากลางของส่วนราชการโดยเฉพาะราคาค่าก่อสร้าง มกั
ก าหนดสูงกว่าความเป็นจริง เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ประเทศต้องสูญเสีย
งบประมาณแผ่นดินไปเป็นจ านวนมหาศาล  จึงมอบให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัรับไปพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงต่อไป” 

5. ในเดือนกรกฎาคม 2547 ประธานกรรมการควบคุมราคากลางมีค าสั่งเห็นชอบ
ให้เปล่ียนแปลงแนวทางการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง   จากเดิมท่ีให้ปรับปรุงเฉพาะในส่วนของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ก่อสร้าง(Factor F) เป็นให้ปรับปรุงในรายละเอียดในทุกส่วนทั้งระบบโดย
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างรับไปด าเนินการ ทั้งน้ี  เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม  2546  และวนัท่ี  28  ตุลาคม  2546  

6. ในเดือนตุลาคม 2547  คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างได้มีค  าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานปรับปรุง
หลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างโดยมอบหมายให้ รศ. ดร. ธนิต  
ธงทองเป็นประธานคณะท างาน  ให้คณะท างานฯมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณา
ทบทวนในรายละเอียดและด าเนินการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างในทุกส่วนทั้งระบบและคณะท างานฯ ได้เร่ิมด าเนินการ
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  
2547   เป็นตน้มา 
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7. ต่อมา คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม  2548 เห็นชอบให้พิจารณา
ปรับปรุงการก าหนดราคากลางรวมทั้งค่า K ให้เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบนัและตลอดจนสอดคลอ้งกบัแนวทางการประกวดราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ในฐานะประธาน
กรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างรับไปประชุมพิจารณาใน
คณะกรรมการก ากบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง 

     คณะกรรมการก ากบันโยบายราคากลางงานก่อสร้างไดพ้ิจารณาเห็นว่า
การปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และการปรับปรุง
ค่า K ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการเป็นการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  20 ธนัวาคม2548 อยูแ่ลว้ ก็ใหด้ าเนินการต่อไป 

8. คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมคร้ังท่ี  
1/2549  เม่ือวนัท่ี 15  กุมภาพนัธ์  2549  ไดมี้มติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อช่วยปฏิบติังานคณะกรรมการฯ  เป็นการถาวร  จ  านวน  2  คณะ  ดงัน้ี 
- คณะอนุกรรมการก ากับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

โดยมอบหมายให ้อธิบดีกรมบญัชีกลาง   เป็นประธานอนุกรรมการ 
- คณะอนุกรรมการก ากบันโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง 

โดยมอบหมายให ้ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ  เป็นประธานอนุกรรมการ 
       พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให ้

1. ยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ท่ี 1/2546 ลงวนัท่ี 6 
สิงหาคม 2546  เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

2. โอนบรรดาภารกิจ และอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นภารกิจ
และอ านาจหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการก ากบัหลกัเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง 

3. โอนองค์ประกอบ ภารกิจ   และอ านาจหน้าท่ีของคณะท างาน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามค าสั่ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ท่ี  1 /2547 ลงว ันท่ี  5  ตุลาคม 2547 เ ร่ืองแต่งตั้ ง
คณะท างานปรับปรุงหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
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เป็นภารกิจและคณะท างานในคณะอนุกรรมการก ากบัหลกัเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  

9. คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมคร้ังท่ี  
2/2549   เม่ือวนัท่ี  22  ธนัวาคม  2549   ไดพ้ิจารณาร่างหลกัเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างท่ีปรับปรุงใหม่ ซ่ึงคณะอนุกรรมการก ากบัหลกัเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   และคณะท างานย่อยฯ ทั้ ง  3  คณะ ได้
ด าเนินการปรับปรุงและจัดท าข้ึนใหม่ทั้ งระบบ แล้วมีมติเห็นชอบร่าง
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างท่ีปรับปรุงใหม่ และให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหมี้ผลบงัคบัใชแ้ทนหลกัเกณฑฯ์ เดิม ต่อไป 

 
มติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพนัธ์ 2550 
คณะรัฐมนตรีไดป้ระชุมปรึกษาเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์  2550 ลงมติเห็นชอบหลกัเกณฑ์การ

ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามท่ีกระทรวงการคลงั (คณะกรรมการก ากบันโยบายราคากลาง
งานก่อสร้าง)  เสนอทั้ง  3  ขอ้   ดงัน้ี 

1. ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างท่ีปรับปรุงใหม่ โดยให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบติัหลงัจากวนัท่ีคณะรัฐมนตรีได้
มีมติอนุมติั  30 วนัท าการ 

2. ณ วนัท่ีหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างท่ีปรับปรุงใหม่น้ีมีผลบงัคบัใช ้
2.1 โครงการ/งานก่อสร้างใดท่ีไดค้  านวณราคากลางตามหลกัเกณฑ์การค านวณราคา

กลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2544  (เร่ือง หลกัเกณฑ์
การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง)  และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัจา้งก่อสร้าง  
ก็ใหด้ าเนินการต่อไป 

2.2 โครงการ/งานก่อสร้างใดท่ีไดค้  านวณราคากลาง ตามหลกัเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2544  ไวเ้กิน  6  เดือน   
และยงัไม่เร่ิมด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง  ให้ค  านวณราคากลางใหม่โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างท่ีปรับปรุงใหม่น้ี 

2.3 โครงการ/งานก่อสร้างใดท่ีไดค้  านวณราคากลางตามหลกัเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี  9  ตุลาคม  2544  ไวไ้ม่เกิน  6  
เดือน  และยงัไม่เร่ิมด าเนินการจดัจา้งก่อสร้างให้อยูใ่นดุลยพินิจของหวัหนา้ส่วน
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ราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐเจา้ของโครงการ/งานก่อสร้างนั้น   
ท่ีจะพิจารณาให้ค  านวณราคากลางใหม่โดยใช้หลกัเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างท่ีปรับปรุงใหม่น้ีหรือไม่ 

3.  ให้ส านกังบประมาณและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใช้หลกัเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างน้ีประกอบ การพิจารณาจดัสรรหรือตั้งงบประมาณส าหรับโครงการ/งาน
ก่อสร้างของทางราชการ 

2.1.4 แนวทางและวธีิปฏิบัติเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างน้ี จ าแนกงานก่อสร้างของทางราชการ    เป็น  

3  ประเภท  ไดแ้ก่ งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหล่ียม  และงานก่อสร้าง
ชลประทาน 
 ส าหรับงานก่อสร้างอ่ืน ท่ีไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ์ของงานก่อสร้าง 3  ประเภทดงักล่าวโดยตรง 
ให้พิจารณาในรายละเอียดว่ามีโครงสร้างลักษณะงานและ/หรือขอบเขตของงานบางส่วนหรือ
ทั้งหมดใกลเ้คียงกบังานก่อสร้างประเภทใดให้ใช้หลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ประเภทนั้น  หรือหลายประเภทรวมกนั 
 ในกรณีท่ีเป็นงานหรือโครงการก่อสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ยงานหรือโครงการก่อสร้างหลาย
โครงการมีความซบัซอ้นใชง้บประมาณมากมีลกัษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะและใชเ้ทคโนโลยี
พิเศษ   ซ่ึงแตกต่างจากงานก่อสร้าง 3 ประเภทดงักล่าว ใหก้ าหนดวิธีการและค านวณราคากลางเป็น
การเฉพาะ โดยหากโครงสร้างและลกัษณะงานในส่วนใด สามารถน าหลกัเกณฑ์การค านวณราคา
กลางของงานก่อสร้าง  3  ประเภทดงักล่าวมาใช้ได้  ก็ให้พิจารณาปรับใช้ไดต้ามความเหมาะสม 
พร้อมทั้ งจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณราคากลางดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบไวด้้วย แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงงานหรือโครงการก่อสร้างท่ีได้รับอนุมติหรือมีระเบียบหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ใช้วิธีการค านวณราคากลางเป็นการเฉพาะราคาวสัดุก่อสร้างให้ใช้
ราคาปัจจุบนัในขณะท่ีค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น  โดยการก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล)  ให้ใช้ราคาตามท่ีส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก าหนดในส่วน
ภูมิภาค ให้ใช้ราคาตามท่ีส านักงานพาณิชย์จงัหวดัก าหนด หากเป็นวสัดุก่อสร้างท่ีส านักดัชนี
เศรษฐกิจการคา้หรือส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัมิไดก้ าหนดราคาไวใ้ห้ผูมี้หน้าท่ีค  านวณราคากลาง
สืบราคาเอง  พร้อมทั้งจดัท าบนัทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการก าหนดราคาดงักล่าว
ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผูมี้หนา้ท่ีค านวณราคากลางอาจ
ใช้ราคาวสัดุก่อสร้างตามรายการท่ีส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้หรือส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั หรือ
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ก าหนดจากแหล่งอ่ืนได ้แต่ราคาท่ีใชน้ั้นตอ้งเป็นราคาท่ีไม่สูงกวา่ราคาท่ีส านกัดชันีเศรษฐกิจการคา้
หรือส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัแลว้แต่กรณีก าหนด พร้อมทั้งให้จดัท าบนัทึกแสดงเหตุผลและความ
จ าเป็นรวมทั้ งรายละเอียดของการสืบราคาหรือการก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างดังกล่าวไวเ้ป็น
หลกัฐานดว้ย 
 ส่วนราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือด าเนินการ
อ่ืนใด  เพื่อส ารวจรวบรวมขอ้มูล และก าหนดราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างในส่วนท่ีส านักดชันี
เศรษฐกิจการคา้หรือส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัมิได้ก าหนดราคาไว ้เพื่อประโยชน์ในการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของผูมี้หน้าท่ีค  านวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัราคาและแหล่งวสัดุในแต่ละทอ้งท่ี 
 ในกรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีค  านวณราคากลางไดพ้ิจารณาเห็นว่างานก่อสร้างท่ีค านวณราคากลาง
นั้น ใชว้สัดุก่อสร้างบางรายการเป็นจ านวนมากหากซ้ือโดยตรงจากแหล่งผลิตจะไดรั้บส่วนลด และ
เม่ือรวมค่าขนส่งแลว้ยงัเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ราคาจากแหล่งอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้  ผูมี้หนา้ท่ีค านวณราคา
กลางอาจพิจารณาค านวณโดยใชร้าคาจากแหล่งผลิตส าหรับวสัดุก่อสร้างรายการนั้นก็ได ้
 การก าหนดราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวน้ี้ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างซ่ึงได้ก าหนดเพิ่มเติมไวใ้นรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างแต่ละประเภทและตามท่ี
คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างหรือคณะอนุกรรมการหรือหน่วยงานท่ี
คณะกรรมการก ากบันโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายก าหนด 

2.1.4.1 การแต่งตั้ง องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง 

ให้มีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างภายใตห้ลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
  ในการจา้งก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้หวัหนา้ส่วนราชการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่
ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง โดยมีองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
 องค์ประกอบ  ประกอบดว้ย  ประธาน ซ่ึงเป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั  3   หรือเทียบเท่า ข้ึน
ไป 1 คน และมีกรรมการอยา่งนอ้ย  2  คน กรรมการควรแต่งตั้งจากขา้ราชการตั้งแต่ระดบั  3 หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป และควรมีผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการดว้ย 
 กรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซ่ึงไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกบัการก่อสร้างนั้น  ร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได ้
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 องคป์ระชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ให้ถือปฏิบติัเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ด าเนิน การจดัซ้ือจดัจา้ง ตามระเบียบฯ  วา่ดว้ยการพสัดุ 

อ านาจหน้าที่ 
 ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าท่ีค  านวณราคากลางงานก่อสร้างคร้ังนั้น
ใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์น้ี  แลว้น าเสนอหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณา  ก่อนวนัประกาศสอบราคา
หรือประกาศประกวดราคา  หรือก่อนด าเนินการจดัท าร่าง TOR  ส าหรับการจดัจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีท่ีราคากลางท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว ้แตกต่างกบัราคาของผู ้
เสนอราคารายท่ีส่วนราชการเห็นสมควรจา้ง ตั้งแต่ร้อยละ 15  ข้ึนไป โดยใชร้าคาของผูเ้สนอราคา
รายท่ีส่วนราชการเห็นสมควรจา้งเป็นฐานในการค านวณให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางแจง้
รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น  ใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินทราบโดยเร็ว 
 การแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลางต่อ
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินดงักล่าว ไม่มีผลผกูพนัต่อผูมี้อ  านาจในการท่ีจะพิจารณารับหรือไม่
รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 
           ส าหรับหน่วยงานภาครัฐท่ีไม่อยู่ในบงัคบัของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถือปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัว่าด้วยการพสัดุของหน่วยงาน
นั้นๆ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ  

แนวทางปฏิบัติกรณมีีการประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ภาษีมูลค่าเพิม่และ
รายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

กรณีมีการประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวสัดุ
ก่อสร้าง  ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา  อตัราราคางานดิน  อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและ
งานระเบิดหิน และ/หรือบญัชีอตัราค่าแรงงาน/ด าเนินการฯ ซ่ึงใช้ในการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างน้ี หากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐยงัไม่ไดรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ให้ถือปฏิบติัตามอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง   ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา  อตัราราคางานดิน  
อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินและ/หรือบญัชีอตัราค่าแรงงาน/ด าเนินการฯ  เดิม 
 หากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐไดรั้บแจง้การเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู ้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา   อตัรา
ราคางานดิน   อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  และ/หรือบญัชีอตัราค่าแรงงาน/
ด าเนินการฯ  ท่ีประกาศใหม่   และคณะกรรมการก าหนดราคากลางสามารถค านวณราคากลางใหม่
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ไดท้นั  ก่อนวนัประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา หรือก่อนด าเนินการจดัท าร่าง TOR 
ส าหรับการจดัจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แลว้แต่กรณี ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ค านวณราคากลางใหม่  และใหถื้อราคากลางท่ีค านวณใหม่นั้น เป็นราคากลางในการจดัจา้งก่อสร้าง
คร้ังนั้น 
 หากไม่สามารถค านวณราคากลางใหม่ได้ทนัก่อนวนัประกาศสอบราคาหรือประกาศ
ประกวดราคา  หรือก่อนด าเนินการจดัท าร่าง TOR ส าหรับการจดัจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แลว้แต่กรณี และยงัไม่ไดล้งนามในสัญญาจา้งก่อสร้าง  ใหค้ณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณ
ราคากลางโดยใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง  ค่าด าเนินการ
และค่าเส่ือมราคา  อตัราราคางานดิน  อตัราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และ/หรือ
บญัชีอตัราค่าแรงงาน/ด าเนินการฯ ท่ีประกาศใหม่ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณาหรือเพื่อ
ด าเนินการอ่ืนใด  ส าหรับการจา้งก่อสร้างในคร้ังนั้น 

ข้อก าหนดในการประกาศและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
ในการจ้างก่อสร้างทุกคร้ังให้หน่วยงานท่ีจะมีการจ้างก่อสร้างประกาศราคากลางท่ี

คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดค้  านวณไวใ้นประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือตาม
ระเบียบท่ีก าหนดส าหรับการจดัจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ย 
 ส าหรับรายละเอียดของการค านวณราคากลางตาม BOQ. (BOQ. = Bill of Quantities)  ให้
หน่วยงานท่ีจะมีการจา้งก่อสร้างตอ้งจดัเตรียมไว ้หากมีผูส้นใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายส าเนาเอกสาร
ดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการตามค าขอนั้นทนัที และให้ถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ. 2540 ดว้ย  

อ านาจหน้าที่และภารกจิของหน่วยงานกลาง(กรมบัญชีกลาง) ในการก ากบัดูแลการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างน้ี มีความสมบูรณ์ และบรรลุผล
ในทางปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ  ใหก้ระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) ในฐานะหน่วยงานกลาง 
ซ่ึงก ากับดูแลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและเป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการก ากบันโยบายราคากลางงานก่อสร้าง มีอ านาจหนา้ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดก้ าหนดไว้
แลว้ในส่วนต่างๆ ของหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้างน้ี  ดงัน้ี 

1. จดัท าคู่มือเอกสารเผยแพร่ ให้ค  าปรึกษาแนะน า ประชาสัมพนัธ์  และด าเนินการ
ฝึกอบรม/สัมมนาเก่ียวกับการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้มีความรู้ เขา้ใจ สามารถค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลกัเกณฑฯ์  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2. ศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการ
พฒันาและปรับปรุงหลกัเกณฑ์ฯ ขอ้มูล และรายละเอียดประกอบการค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างให้มีความสมบูรณ์เป็นมาตรฐานตามหลกัวิชาการ และสอดคลอ้ง
ตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. อ านาจหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี  และ/หรือคณะกรรมการก ากบันโยบายราคา
กลางงานก่อสร้าง มอบหมาย  

 
2.2 ระเบียบ กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการก าหนดราคากลาง  (อุทยั  ทองคุ้ม, 2550) 

1. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 
2. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
3. ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 
4. มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัสัญญาแบบปรับราคาได ้
5. มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัราคากลาง 
6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 

 2544 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.

2535 
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ.2541 
 
2.3 ปัญหาในการก าหนดราคากลาง 
 ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคท่ี 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ไดร้วบรวมปัญหาท่ีตรวจพบและ
ขอ้สังเกตในการจดัท าราคากลาง ไวด้งัน้ี  

1. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
2. ใชป้ระมาณการในการจดัท างบประมาณเป็นราคากลาง 
3. ไม่ระบุราคากลางไวใ้นประกาศ 
4. กรณีราคากลางสูง/ต ่าเกิน 15 % ไม่จดัส่งรายละเอียดการค านวณราคากลางส่ง สตง. 
5. ใชร้าคาพานิชยจ์งัหวดัท่ียงัไม่ไดห้กั VAT 
6. ใชร้าคาสืบทราบท่ียงัไม่ไดห้กั VAT 
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7. กรณีสืบทราบราคาวสัดุไม่ได้จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดการสืบทราบไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

8. ใชร้าคาคอนกรีตผสมเสร็จโดยท่ีแบบไม่ไดร้ะบุใหใ้ช ้
9. ไม่ใชค้่าแรงท่ีมีก าหนดตามบญัชีแต่ใช ้ร้อยละ 30  ของค่าวสัดุ 
10. ปริมาณงานไม่ไดห้กัพื้นท่ีทบัซอ้น 

- งานคอนกรีตบ่อพกัไม่ไดห้กัพื้นท่ีหนา้ตดัท่อคสล. ท่ีมีขนาด 0.30 เมตรข้ึนไป 
- ค านวณความยาวของท่อระบายน ้าโดยไม่หกัพื้นท่ีบ่อพกั 

11. ใช้สูตรส่วนผสมไม่ตรงกบัประเภทงานเช่น ปริมาณปูน ทราย หินในคอนกรีตงาน
อาคาร 

12. ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการจดัท าราคากลาง 
- ไม่มีการแต่งตั้งผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการดว้ย 
- ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าราคากลางไม่ถูกต้อง เช่น มีการแก้ไข/

เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ/์วธีิการใหม่แลว้ แต่ยงัใชห้ลกัเกณฑ/์วธีิการเดิมอยู ่
- ขอ้มูลราคาวสัดุ ค่าแรงงาน และค่า Factor F ท่ีใช้ในการค านวณราคากลางไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด/ไม่เป็นปัจจุบนั 
- จดัท าหลกัฐานท่ีมาของขอ้มูลท่ีใชไ้วไ้ม่ครบถว้นหรือไม่ไดจ้ดัท า 

13. วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางไม่ถูกตอ้ง 
- ไม่จดัท ารายละเอียดการค านวณราคากลางตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด

หรือจดัท าไวไ้ม่ครบถว้น/ถูกตอ้ง 
- ไม่ค  านวณราคากลางใหม่กรณีท่ีได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและ

สามารถด าเนินการค านวณราคากลางใหม่ได้ทนัวนัเปิดซองสอบราคาหรือวนั
พิจารณาผลการประกวดราคา 

- กรณีได้รับแจ้งการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียแล้ว และไม่สามารถด าเนินการ
ค านวณราคากลางใหม่ได้ทันวนัเปิดซองสอบราคาหรือวนัพิจารณาผลการ
ประกวดราคา ไม่ไดค้  านวณราคากลางใหม่เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับ
ราคาของผูเ้สนอราคา 

14. ปริมาณงานหรือปริมาณวสัดุ 
- มีรายการและปริมาณงาน/ปริมาณวสัดุในรายละเอียดการค านวณราคากลาง (Bill 

of Quantities : BOQ) ท่ีไม่ปรากฏในแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือรายการ
ประกอบแบบ 
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- ปริมาณงาน/ปริมาณวสัดุในรายละเอียดการค านวณราคากลาง (Bill of Quantities : 
BOQ) มากกวา่ปริมาณงานตามแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือรายการประกอบ
แบบ 

15. ราคาต่อหน่วยสูงกวา่ราคาตามหลกัเกณฑท่ี์ทางราชการก าหนด 
- ราคาวสัดุสูงกวา่ราคาท่ีทางราชการก าหนด 
- ค่าขนส่งสูงกวา่ท่ีทางราชการก าหนด 
- ค่าแรงงานสูงกวา่ท่ีทางราชการก าหนด 

16. ใชค้่า Factor F สูงกวา่ตามเง่ือนไขหลกัเกณฑ ์
- ใชต้าราง Factor F ไม่ตรงตามประเภทงานเช่นตอ้งใชต้าราง Factor F งานทาง แต่

ใชง้านสะพานและท่อเหล่ียม 
- ใช้ตาราง Factor F ไม่ตรงเง่ือนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า เช่น ใช้ตาราง Factor F 

ส าหรับงานท่ีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้ากบังานท่ีมีเง่ือนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าใน
ประกาศประกวดราคา 

- ใชต้าราง Factor F ไม่ตรงกบัวงเงินค่างาน/ไม่เทียบอตัราส่วนหาค่า Factor F กรณี
ค่างานอยูร่ะหวา่งช่วง 

- ใชค้่า Factor F จากตาราง Factor F ไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
เช่น เงินงบประมาณ เงินกู ้และมีงบประมาณสมทบ 

- ใชค้่า Factor F กบัรายการท่ีไม่อยูใ่นข่ายการใช ้Factor F เช่น ครุภณัฑ์ส าเร็จรูปท่ี
สั่งซ้ือหรือรายการท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบของตวัอาคาร (built in) ค่าใช้จ่ายพิเศษ
ตามขอ้ก าหนด 

- มีการแบ่งแยกงานก่อสร้างในสัญญาเดียวกนั เช่น ก่อสร้างอาคารหลายหลงั หรือ
รายการก่อสร้างหลายรายการ แต่แยกค านวณทีละหลงั/รายการท าให้ตอ้งใช้ค่า 
Factor F ตวัสูง 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง (2547) ไดก้ล่าวถึงแนวทางแกปั้ญหาอุตสาหกรรมก่อสร้างไว้
วา่ เน่ืองจากปัญหาท่ีภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยก าลงัประสบอยู่ในปัจจุบนั คือ การ
ขาดแคลนแรงงานและมาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ ในขณะท่ีมีปริมาณงานมาก ซ่ึงมีแนวทางท่ี
เป็นยทุธศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาทั้งหมด 7 ยทุธศาสตร์ดว้ยกนั ยุทธศาสตร์แรก ก าหนดเป้าหมาย
ในการเพิ่มสัดส่วนมูลค่าของงานก่อสร้างในประเทศไทย ให้มากข้ึน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์
การก่อสร้างใน ต่างประเทศ ซ่ึงไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัในการออกแบบและก่อสร้างกับ
ต่างประเทศได้ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ ในการพฒันาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายในการพฒันา
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คุณภาพของงานวิชาชีพ ท่ีตอ้งด าเนินการให้มีมาตรฐานในการประกอบ วิชาชีพทั้งภาคออกแบบ
และการก่อสร้าง ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ในการอ านวยความสะดวกหรือเอ้ือให้เกิดการแข่งขนั
ระหว่างผูป้ระกอบวิชาชีพ รวมถึง ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ในการตรวจสอบเร่ืองธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ีผงัเมืองท่ีมีเป้าหมายในการด าเนินงานปรับปรุงแก้ไข ตลอดจน 
ยทุธศาสตร์ สุดทา้ย ยทุธศาสตร์ดา้นวสัดุก่อสร้าง โดยเฉพาะการ ด าเนินงานดา้นราคาวสัดุก่อสร้าง
ท่ีต้อง มีการควบคุมอย่า ง เหมาะสม  เพื่ อไม่ ให้ เ กิ ดการค้าก า ไรจากโอกาส ต่า งๆ  ข้ึน  
        ส่วนการมีองคก์รเพื่อก ากบัดูแลและรับผดิชอบนโยบายการด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรม ก่อสร้างของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อแกไ้ขปัญหา ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 5 ประการ  

ประการท่ี 1  ขจดัปัญหา ฉ้อราษฎร์บงัหลวงในโครงการของภาครัฐอย่างบูรณาการ ซ่ึง
องค์กรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบจะตอ้งสอดส่องดูแลและเพิ่มมาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
โดยมิให้เกิดผลกระทบใดๆ กบัมาตรฐานทางวิชาชีพ เพราะปัญหาการทุจริตหรือคอร์รัปชนั ท าให้
คุณภาพของงานก่อสร้างลดลง  

ประการท่ี 2  ก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐและองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน มีมาตรฐานการประกอบ
วชิาชีพในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งก าหนดใหก้ฎระเบียบของทอ้งถ่ินมีความสอดคลอ้งกบักฎหมาย 
เพื่อใหง้านก่อสร้างมีมาตรฐานท่ีอา้งอิงไดช้ดัเจนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน มิใช่เอ้ือประโยชน์
ใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 
  ประการท่ี 3 ปรับปรุงระบบมาตรฐานราคากลางและดชันีวสัดุก่อสร้าง เพื่อใหก้ารพฒันา
อุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถด าเนินการไดเ้ร็วข้ึน  

ประการท่ี 4 ใหส้มาคมวชิาชีพต่างๆ สามารถเขา้ไปตรวจสอบร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง
ในแง่ของการออกกฎหมาย กฎระเบียบระเบียบทอ้งถ่ินและการออกระเบียบควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความปลอดภยัในงานก่อสร้างต่างๆ  

ประการท่ี 5 ใหอ้งคก์รท่ีจะจดัตั้งข้ึนเพื่อก ากบัดูแลอุตสาหกรรมก่อสร้างสนบัสนุนให้
ภาครัฐไดด้ าเนินการปรับปรุงและก าหนดมาตรฐานของค่าบริการทางวชิาชีพในประเทศไทยให้
สูงข้ึน เทียบเท่ากบัต่างประเทศ  
 
2.4 หลกัเกณฑ์การก าหนดราคากลางก่อสร้าง อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสีมา 

คณะท างานก าหนดราคามาตรฐานวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดบัอ าเภอ อ าเภอโนนไทย  
จงัหวดันครราชสีมา (2553) ไดก้  าหนดราคากลางก่อสร้าง ไวด้งัน้ี 
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2.4.1 การก าหนดราคาวัสดุก่อสร้าง แหล่งวัสดุ และระยะทางขนส่ง  อ าเภอโนนไทย  
จังหวดันครราชสีมา 

               เป็นการก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างเพิ่มเติมจากรายการท่ีส านักงานพาณิชย์จงัหวดัมิได้
ก าหนดไว ้ทั้ งท่ีเป็นวสัดุก่อสร้างทัว่ๆไป และวสัดุก่อสร้างท่ีมีจ  าหน่ายเฉพาะบางแห่งซ่ึงต้อง
พจิารณาก าหนดแหล่งวสัดุท่ีมีคุณภาพ ราคา  และระยะทางท่ีเหมาะสม รวมถึงการก าหนดระยะทาง
ขนส่งวสัดุก่อสร้างต่างๆถึงสถานท่ีก่อสร้างแต่ละแห่งท่ีแน่นอน ประเภทของวสัดุท่ีตอ้งคิดค่าขนส่ง  
เพื่อน าไปปฏิบติัใช ้ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั  ดงัน้ี 

1. ก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างทัว่ไป  หมายถึง การก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีขาย
โดยทัว่ไป ตามร้านคา้ปลีก  เพิ่มเติมจากรายการท่ีส านักงานพาณิชย์จงัหวดัมิได้
ก าหนดไว ้โดยการสืบราคาพร้อมทั้งจดัท าบนัทึกแสดงรายละเอียดการสืบราคาและ
เกณฑก์ารพิจารณาก าหนดราคา 

2. ก าหนดราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างเฉพาะอย่าง  หมายถึง การก าหนดราคาวสัดุ
ก่อสร้างท่ีไม่มีขายตามร้านคา้ปลีกทัว่ไป  จะมีเฉพาะท่ีบางแห่ง  การซ้ือ-ขาย กระท า
โดยตรงท่ีแหล่ง ไม่ผ่านร้านคา้ปลีก  เป็นวสัดุท่ีตรงตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
และมีคุณภาพเหมาะสมส าหรับงานประเภท นั้นๆ  ไดแ้ก่ วสัดุลูกรัง  ยางแอสฟัลต ์
ฯลฯ โดยการสืบราคาท่ีแหล่งและทดสอบคุณสมบติัของวสัดุ พร้อมทั้งจดัท าบนัทึก
แสดงรายละเอียดการสืบราคาและเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดราคา 

3. ก าหนดระยะทางขนส่งวสัดุก่อสร้างประเภทต่างๆ  เป็นการก าหนดประเภทวสัดุท่ี
จ  าเป็นตอ้งคิดค่าขนส่ง เน่ืองจากวสัดุนั้นมีขนาดหรือปริมาณ ต่อหน่วยใหญ่มาก ไม่
สามารถขนส่งร่วมไปกบัวสัดุอ่ืนได ้ตอ้งขนส่งเป็นการเฉพาะ ท าให้ราคาตน้ทุนต่อ
หน่วยสูงข้ึน  แบ่งการก าหนดระยะทางขนส่งส าหรับวสัดุออกเป็น สอง ประเภทคือ 
3.1 ประเภทวสัดุก่อสร้างทัว่ไป   ก าหนดให้คิดระยะทางขนส่งเฉพาะ ท่อระบายน ้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมี มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  และวสัดุ
ก่อสร้างอ่ืนท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหก้ าหนดเพิ่มเติมในภายหลงั  

3.2  ประเภทวสัดุก่อสร้างเฉพาะ  ไดแ้ก่   ลูกรัง  ,  ยางแอสฟัลต ์  และวสัดุอ่ืนใดท่ี
คณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหก้ าหนดเพิ่มเติม 

                ในการก าหนดราคาวสัดุก่อสร้าง แหล่งวสัดุ  และระยะทางขนส่งในคร้ังน้ีไดจ้ดัท าและ
รวบรวมไวใ้นรูปแบบของตาราง  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคา และแหล่งวสัดุ  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี   
6  กุมภาพนัธ์  2550   
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2.4.2 หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ได้

ก าหนดไว้ 
หมายถึง การก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีขายโดยทัว่ไป ตามร้านคา้ปลีก  เพิ่มเติมจาก

รายการท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัมิได้ก าหนดไว ้โดยการสืบราคาพร้อมทั้งจดัท าบนัทึกแสดง
รายละเอียดการสืบราคาและเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดราคา 

คณะกรรมการก าหนดราคามาตรฐานวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดบัอ าเภอ  อ าเภอโนน
ไทย มีความเห็นชอบร่วมกนัในการก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดราคากลาง วสัดุก่อสร้างทัว่ไป 
เพิ่มเติมในส่วนท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัมิไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

1. ก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างประเภท  เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป (Wire mesh) และ 
หลงัคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet)  

2. สืบราคาขาย ของวสัดุก่อสร้างท่ีก าหนด   ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้านค้าวสัดุ
ก่อสร้างในเขตอ าเภอเมือง อย่างน้อย  3  แห่ง  พร้อมทั้งจดัท าบนัทึกการสืบราคา
ดงักล่าวไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3. ค านวณราคาขายเฉล่ียของวสัดุก่อสร้างท่ีก าหนด โดยถือหลกัเกณฑด์งัน้ี   
- ราคาขายจากแหล่งใดเม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัแลว้แตกต่างจากราคาขายส่วนใหญ่

เกินกวา่   10 %  ใหต้ดัรายการนั้นออก  
- ตอ้งเป็นวสัดุ ประเภท  ชนิด  และชั้นคุณภาพเดียวกนั 

4. ใช้ราคาขายเฉล่ีย ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ขอ้ 3  ครบถว้น   เป็นราคากลางของ  อ าเภอ
โนนไทย 

 อน่ึง การพิจารณาปรับปรุงราคา และก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดั
ไม่ไดก้  าหนดไว ้เพิ่มเติมจากคร้ังน้ีนั้น จะด าเนินการทุกๆ  6 เดือน โดยเร่งด่วน เพื่อให้ครอบคลุม
และไดร้าคาวสัดุก่อสร้างท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 

 
2.4.3 หลกัเกณฑ์การก าหนดราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง (เฉพาะอย่าง) 
หมายถึง การก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างท่ีไม่มีขายตามร้านคา้ปลีกทัว่ไป  จะมีเฉพาะท่ีบาง

แห่ง  การซ้ือ-ขาย กระท าโดยตรงท่ีแหล่ง ไม่ผา่นร้านคา้ปลีก  เป็นวสัดุท่ีตรงตามความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน และมีคุณภาพเหมาะสมส าหรับงานประเภท นั้นๆ  ได้แก่วสัดุ ลูกรัง  ยางแอสฟัลต์ ฯลฯ 
โดยการสืบราคาท่ีแหล่งและทดสอบคุณสมบติัของวสัดุ  พร้อมทั้งจดัท าบนัทึกแสดงรายละเอียด
การสืบราคาและเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดราคา 
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คณะกรรมการก าหนดราคามาตรฐานวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดบัอ าเภอ  อ าเภอโนน
ไทย  มีความเห็นชอบร่วมกนัในการก าหนดหลกัเกณฑ์การก าหนดราคา และแหล่งวสัดุก่อสร้าง 
เฉพาะอยา่ง ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง  วสัดุลูกรัง  และยางแอสฟัลต ์ หรือวสัดุอ่ืนใดซ่ึงจะไดมี้การก าหนด
เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป ไว ้ดงัน้ี 

1. แหล่งวสัดุนั้นตอ้งเป็นแหล่งเปิด  หมายถึง  เป็นแหล่งท่ีประกอบกิจการจ าหน่าย
วสัดุก่อสร้างประเภทนั้นๆ ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

2. วสัดุท่ีแหล่งนั้น ตอ้งไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานของวสัดุก่อสร้างชนิดนั้นๆ (มาตรฐาน
กรมโยธาธิการ) หากวสัดุชนิดใดไม่มีมาตรฐานก าหนดไว ้ให้เทียบเคียงกบัชนิดท่ีมี
การก าหนดมาตรฐาน 

3. เปรียบเทียบราคาขายต่อหน่วย  และระยะทางขนส่ง  ของแต่ละแหล่งวสัดุ (กรณีมี
หลายแหล่ง)  และเลือกแหล่งท่ีมีราคาขายซ่ึงเม่ือรวมค่าขนส่งแลว้ เป็นราคาท่ีต ่าท่ีสุด 

4. หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีความจ าเป็นตอ้งใช้วสัดุประเภทเดียวกนัจาก
แหล่งอ่ืน นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดไว ้ ให้จดัท าบนัทึกค าช้ีแจง  
และเหตุผลประกอบ เสนอต่อ คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ก าหนดราคา 

              การพิจารณาปรับปรุงราคา และก าหนดแหล่งวสัดุก่อสร้าง(เฉพาะอย่าง)เพิ่มเติมนั้น จะ
ด าเนินการทุกๆ  6  เดือน พร้อมกนักบัการพิจารณาปรับปรุงราคา และก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างท่ี
ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัไม่ไดก้  าหนดไว ้เพิ่มเติม     เพื่อใหไ้ดร้าคาวสัดุท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 
 

2.4.4 มาตรฐานวสัดุก่อสร้าง  (ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ) 
2.4.4.1 มาตรฐานวสัดุลูกรังชนิดท า ผวิจราจร :  มยธ.206-2531 
ขอบข่าย 
วสัดุลูกรังชนิดท า ผิวจราจร หมายถึง ลูกรัง หรือ Soil Aggregate ซ่ึงน า มาเสริม
บนชั้นรองพื้นทางเพื่อใชเ้ป็นผวิจราจร 
คุณสมบัติ 
- ปราศจากกอ้นดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม ้หรือวชัพืชอ่ืน ๆ 
- ขนาดวสัดุใหญ่สุดตอ้งไม่โตกวา่ 5 เซนติเมตร 
- ขนาดผา่นตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกวา่ 2/3 ของขนาดผา่นตะแกรง เบอร์ 40 
- ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกวา่ 35 
- ค่าดชันีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) อยูใ่นระหวา่ง 4-11 



 20 

- ค่าจ านวนส่วนร้อยละของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไม่มากกวา่ 60 
- ค่า ซี.บี.อาร์. จากหอ้งทดลอง (Lab. C.B.R.) ไม่นอ้ยกวา่ 30 หรือไม่นอ้ยกวา่ท่ี

ก าหนดไวใ้นแบบ 
- มีมวลคละผา่นตะแกรง ดงัตารางท่ี 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1   มวลคละผา่นตะแกรงของดินลูกรังเป็นร้อยละ 
 

ขนาดของ
ตะแกรง
มาตรฐาน 

น า้หนักผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ 

ชนิด ก. ชนิด ข. ชนิด ค. ชนิด ง. 

2” 
1” 
3/8” 
เบอร์ 4 
เบอร์ 10 
เบอร์ 40 
เบอร์ 200 

 

- 
100 

50-85 
25-65 
25-50 
15-30 
8-45 

 

- 
100 

60-100 
50-85 
40-70 
25-45 
8-25 

- 
100 

- 
55-100 
40-100 
20-50 
8-20 

 

- 
100 

- 
70-100 
55-100 
30-70 

8-25 
 

 

2.4.4.2 มาตรฐานวสัดุยางคัทแบคแอสฟัลต์ชนิดบ่มช้า :  มยธ. 213-2531 
(SLOW  CURING  CUT-BACK  ASPHALT)  

 ขอบข่าย 
วสัดุยางคทัแบคแอสฟัลตช์นิดบ่มชา้  ใชท้  าผิวจราจรซ่ึงมีช่ือเรียกตามคุณสมบติัท่ี
ก าหนดตามแบบระดบัความหนืดทางจลน์ (Kinematic Viscosity Grades) จ านวน 
4 เกรด  คือ SC* -70  ,  SC-250  ,  SC-800  และ  SC-3000 
คุณสมบัติ 
- ไม่มีน ้าเจือปน 
- ไม่เป็นฟอง เม่ือไดรั้บความร้อนถึงอุณหภูมิท่ีใชง้าน 
- การทดสอบคุณสมบติั ใหเ้ป็นไปตามตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2  การทดสอบคุณสมบติัวสัดุยางคทัแบคแอสฟัลตช์นิดบ่มชา้   
 

รายการ 
  ทดสอบ 
   โดยวิธี    
AASHTO 

 ทดสอบ 
 โดยวิธี 
  ASTM 

เกรด 

SC-70 SC-250 SC-800 SC-3000 

Kinematic Viscosity at 140 F(60 C),cst. F 
 
Flash Point (Cleveland Open Cup) ,(C) 
 
Distillation Test : Total Distillate  
to680 F (360 C) % by Volume 
Kinematic Viscosity of Residue , 140 F(60 
C) Stokes 
Asphalt Residue of 100 Penetration , 
%Ductility of 100 Penetration ResidueAt 77 
F (25 C)  cm. 
Solubility in Trichloroethylene , % 
Water , % 

T 201 
 

T 48 
 

T 78 
 

T 201 
 

T 56 
T 51 
T 44 
T 55 

D 2170 
 

D 92 
 

D 402 
 

D 2170 
 

D 243 
D 113 

D 2024 
D 95 

70-140 
150+ 
(60+) 

 
10-30 

 
4-70 

 
50+ 

100+ 
99+ 

0.5-** 

250-500 
175+ 
(79) 

 
4-20 

 
8-100 

 
60+ 

100+ 
99+ 
0.5- 

;800-1600 
200+ 
(93) 

 
2-12 

 
20-160 

 
70+ 
100+ 
99+ 
0.5- 

3000-6000 
225+** 
(107) 

 
5- 
 

40-350 
 

80+ 
100+ 
99+ 
0.5- 

หมายเหตุ      *  SC หมายถึง SLOW  CURING  CUT-BACK  ASPHALT 
                   ** เคร่ืองหมาย + ท่ีอยูห่ลงัค่าตวัเลขท่ีระบุหมายถึงค่าตั้งแต่ตวัเลขท่ีระบุข้ึนไป 
                   *** เคร่ืองหมาย – ท่ีอยูห่ลงัค่าตวัเลขท่ีระบุหมายถึงค่าตั้งแต่ตวัเลขท่ีระบุลงมา 
 

2.4.5 หลกัเกณฑ์การก าหนดระยะทางและค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง ประเภทต่างๆ 
 เพื่อใหก้ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอโนน
ไทย เป็นไปในแนวทางเดียวกนั เก่ียวกบัเร่ือง การก าหนดระยะทางขนส่งวสัดุก่อสร้างต่างๆ ถึง
สถานท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง ท่ีแน่นอนและประเภทของวัสดุ ท่ีจ  า เ ป็นต้องคิดค่าขนส่ง 
คณะกรรมการก าหนดราคามาตรฐานวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดบัอ าเภอ อ าเภอโนนไทย  
เห็นชอบร่วมกนัในหลกัเกณฑ์การก าหนดระยะทางขนส่งวสัดุก่อสร้างประเภทต่างๆ ซ่ึงในท่ีน้ี
แบ่งเป็นสองประเภท คือ  ประเภทวสัดุก่อสร้างทัว่ไป และประเภทวสัดุก่อสร้างเฉพาะอย่าง    
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

2.4.5.1  ประเภทวสัดุก่อสร้างทัว่ไป  
วสัดุท่ีต้องคิดค่าขนส่ง ได้แก่ ท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีเคร่ืองหมาย 

มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.)   ก าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี 
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 ท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมี มอก. ให้คิดค่าขนส่งแบบเหมารวมถึงสถานท่ี
ก่อสร้างทุกแห่ง  600  บาท/เท่ียว   จ านวนท่อท่ีขนต่อ  1  เท่ียว  และราคาค่าขนส่งต่อท่อน ได้
ก าหนดไวด้งัตารางท่ี 2.3 
  

ตารางท่ี 2.3   ค่าขนส่งท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมี มอก. 
 

ล าดบั ขนาด   ของท่อ หน่วย จ านวนต่อ 1 เทีย่ว ค่าขนส่งเฉลีย่ต่อ 1 ท่อน (บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ขนาด   0.30  เมตร 
ขนาด   0.40  เมตร 
ขนาด   0.50  เมตร 
ขนาด   0.60  เมตร 
ขนาด   0.80  เมตร 
ขนาด   1.00  เมตร 
ขนาด   1.20  เมตร 
ขนาด   1.50  เมตร 

ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

48 
32 
28 
24 
18 
10 
8 
5 

12.50   
18.75   
21.43   
25.00     
33.33     
60.00     
75.00     

120.00    
 

2.4.5.2    วสัดุก่อสร้างเฉพาะอยา่ง   
วสัดุท่ีตอ้งคิดค่าขนส่ง ไดแ้ก่ วสัดุ   ลูกรัง   ยางแอสฟัลต ์  ก าหนดหลกัเกณฑด์งัน้ี 

2.4.5.2.1 คิดระยะทางขนส่งจากแหล่งวสัดุถึงหน้าท่ีว่าการอ าเภอ
โนนไทย ตามตารางระยะทางขน ส่งว ัส ดุก่อสร้าง ท่ี
คณะกรรมการฯ ก าหนด   

2.4.5.2.2 วสัดุใดจะขนส่งโดย รถบรรทุก 10  ลอ้ หรือ รถบรรทุก 10 
ล้อและรถลากพ่วง ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการฯ 

2.4.5.2.3 ค่าขนส่งคิดตามตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง  รถบรรทุก 10 
ลอ้ หรือ รถบรรทุก 10 ลอ้และรถลากพ่วง  ของกรมบญัชี 
กลาง  กระทรวงการคลงั ดงัตารางท่ี 2.4 – 2.8 
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ตารางท่ี 2.4  การก าหนดระยะทางขนส่งเฉล่ียส าหรับวสัดุลูกรัง (ขนส่งโดยรถสิบลอ้และรถลากพว่ง) 
 

1. ประเภทวสัดุก่อสร้าง (เฉพาะอย่าง) 
           วสัดุ :   ลูกรัง   
           แหล่งวสัดุ :   อ าเภอเนินสง่า   จงัหวดัชยัภูมิ 
 

ช่ือ อปท. ระยะทางขนส่ง หน่วย 
1.  เทศบาลต าบลโคกสวาย 90 กม. 

2.  เทศบาลต าบลโนนไทย 90 กม. 

3.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสายออ 90 กม. 

4.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนไทย 90 กม. 

5.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะค่า 90   กม. 

6.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลถนนโพธ์ิ 90   กม. 

7.  เทศบาลต าบลบลัลงัก ์ 90   กม. 

8.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านจาก 90   กม. 

9.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าปัง 90   กม. 

10. องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรง 90   กม. 

11. องคก์ารบริหารส่วนต าบลคา้งพลู 90   กม. 
12. องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นวงั 90   กม. 

 
เหตุผล   ส าหรับการคิดระยะทางขนส่งเฉล่ีย  90  กม. เท่ากนัทุกพื้นท่ีเน่ืองจาก   

1) ตอ้งการใหเ้ป็นราคาเดียวกนัทั้งอ าเภอ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ 
2) ในความเป็นจริงแหล่งจ าหน่ายวสัดุคิดค่าขนส่งในอตัราเดียวทุกพื้นท่ีในเขตอ าเภอ

โนนไทย 
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ตารางท่ี 2.5  การก าหนดระยะทางขนส่งเฉล่ียส าหรับวสัดุยางแอสฟัลตช์นิดต่างๆ (ขนส่งโดยรถ 
                     สิบลอ้) 
 

ประเภทวสัดุก่อสร้างเฉพาะอย่าง (ต่อ) 
           วสัดุ   :   ยางแอสฟัลตช์นิดต่างๆ 
           แหล่งวสัดุ :   บริษทัทิปโก ้  อ าเภอสูงเนิน   จงัหวดันครราชสีมา 
 
 

ช่ือ อปท. ระยะทางขนส่ง หน่วย 
1.  เทศบาลต าบลโคกสวาย 50 กม. 

2.  เทศบาลต าบลโนนไทย 50 กม. 

3.  อบต.สายออ 50 กม. 

4.  อบต.โนนไทย 50 กม. 

5.  อบต.มะค่า 50   กม. 

6.  อบต.ถนนโพธ์ิ 50   กม. 

7.  เทศบาลต าบลบลัลงัก ์ 50   กม. 

8.  อบต.ด่านจาก 50   กม. 

9.  อบต.ก าปัง 50   กม. 

10. อบต.ส าโรง 50   กม. 

11. อบต.คา้งพลู 50   กม. 
12. อบต.บา้นวงั 50   กม. 

 
เหตุผล      ส าหรับการคิดระยะทางขนส่งเฉล่ีย  50  กม. เท่ากนัทุกพื้นท่ีเน่ืองจาก  ผูผ้ลิต

(โรงงานทิปโก)้ คิดค่าขนส่งในอตัราเดียวทุกพื้นท่ีในเขตอ าเภอโนนไทย 
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ตารางท่ี 2.6  ราคาค่าขนส่งวสัดุก่อสร้างประเภทต่างๆ อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 
 

ล าดบั รายการวสัดุก่อสร้าง หน่วย 
ค่าขนส่งตามระดบัราคาน า้มนัโซล่า  (บาท/หน่วย) 

 27.00-27.99 
  (บาท/ลิตร) 

  28.00-28.99 
 (บาท/ลิตร) 

  29.00-29.99 
  (บาท/ลิตร) 

  30.00-30.99 
 (บาท/ลิตร) 

31.00-31.99        
(บาท/ลิตร) 

    1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2 

วสัดุก่อสร้างทัว่ไป 
1.1 ท่อระบายน ้ า คสล.  มอก. 

-  ขนาด   0.30  เมตร 
       -  ขนาด   0.40  เมตร 
       -  ขนาด   0.50  เมตร 
       -  ขนาด   0.60  เมตร 
       -  ขนาด   0.80  เมตร 
       -  ขนาด   1.00  เมตร 
       -  ขนาด   1.20  เมตร  
       -  ขนาด   1.50  เมตร 
วสัดุก่อสร้างเฉพาะอย่าง 
2.1 ลูกรัง 
2.2 ยางแอสฟัลตช์นิดต่างๆ 

 
 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

 
ลบ.ม. 
ตนั 
ถงั 

 
 

12.50 
18.75 
21.43 
25.00 
33.33 
60.00 
75.00 
120.00 

 
155.36 
97.47 
19.49 

 
 

12.50 
18.75 
21.43 
25.00 
33.33 
60.00 
75.00 

120.00 
 

158.97 
99.57 
19.91 

 
 

12.50 
18.75 
21.43 
25.00 
33.33 
60.00 
75.00 

120.00 
 

162.59 
101.67 
20.33 

 
 

12.50 
18.75 
21.43 
25.00 
33.33 
60.00 
75.00 

120.00 
 

166.20 
103.77 
20.75 

 
 

12.50 
18.75 
21.43 
25.00 
33.33 
60.00 
75.00 

120.00 
 

169.81 
105.87 
21.17 

    
 

ตารางท่ี 2.7  บญัชีสรุปราคากลางวสัดุก่อสร้าง อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  (เพิ่มเติม 
                     จากรายการท่ีส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัไม่ไดก้  าหนดไว)้ 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการวสัดุ หน่วย 
ราคา
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 
 

 
2 

 

ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป (Wire mesh) 
  -   ขนาดลวด 4 มม.  0.20 ม.# 
  -   ขนาดลวด 4.6 มม.  0.20 ม.# 
-   ขนาดลวด 5 มม.  0.20 ม.# 
หลงัคาเหล็กรีดลอน (Metal sheet) แบบแผน่ตรง 
 -   ความหนา 0.3 มม. สีซิงค ์
 -   ความหนา 0.3 มม. สีทัว่ไป 

 
 ตร.ม. 
 ตร.ม. 
 ตร.ม. 
   
ตร.ม. 
ตร.ม. 

 
150 
225 
327 

 
177 
240 
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หมายเหตุ       1.  เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  2.  วสัดุรายการใดท่ีจ าเป็นตอ้งคิดค่าขนส่ง จะก าหนดเพิ่มเติมไวใ้นเร่ืองการ

ก าหนดระยะทางขนส่งวสัดุก่อสร้างประเภทต่างๆ 
  3.  การปรับปรุงและเพิ่มเติมบญัชีฯ น้ี เป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนดราคา

มาตรฐานวสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างระดบัอ าเภอ  อ าเภอโนนไทย 
 

ตารางท่ี 2.8  บญัชีราคาวสัดุก่อสร้างเฉพาะอยา่งอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 
 

ล าดบั
ที ่

รายการวสัดุ หน่วย 
ราคา(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 

2 
 
 
 
 

 

ลูกรัง 
 
ยางแอสฟัลต ์
2.1 ชนิด AC 60/70 
 
2.2 ชนิด MC – 70 
 
2.3 ชนิด CSS – 1 
 
2.4 ชนิด CRS – 2 
 
2.5 ชนิด CMS – 2h 
 
2.6 ชนิด CSS – 1h 
 
2.7 PREMIX (ยางมะตอยผสมเสร็จ) 
 
2.8 Joint  Sealer (ยารอยต่อคอนกรีต) 
2.9  Joint  Primer (ทารอยต่อคอนกรีต) 

ลบ.ม. 
 
 
 ตนั 
ถงั 
ตนั 
ถงั 
ตนั 
ถงั 
ตนั 
ถงั 
ตนั 
ถงั 
ตนั 
ถงั 
ตนั 
ถุง 

กล่อง 
    กป. 

  60 
 
 
15,600 
3,500 
20,600 
4,600 
13,400 
3,160 
12,300 
2,900 
13,500 
3,200 
13,700 
3,300 
2,000 
110 
550 

 390 

แหล่งวสัดุ  อ.จตัุรัส          
จ.ชยัภูมิ 

ไม่รวมค่าขนส่ง 
 

แหล่งวสัดุ  บ.ทิปโกจ้ ากดั       
อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา    

ไม่รวมค่าขนส่ง 
         (1 ถงับรรจุ 200  ลิตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ถุงบรรจุ 20  กก. 

1 กล่องบรรจุ 15 กก. 
       1 กป. บรรจุ 3.5 ลิตร 

    
 หมายเหตุ  1.    เป็นราคาไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม  

                           2.   การปรับปรุงและเพิ่มเติมบญัชีฯ น้ีใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนด 
 ราคามาตรฐานวสัดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างระดบัอ าเภอ  อ าเภอโนนไทย 
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 การพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมรายการวสัดุก่อสร้างและระยะทางขนส่ง จะด าเนินการ
ทุกๆ  6 เดือน พร้อมกนักบัการพิจารณาปรับปรุงราคา และก าหนดราคาวสัดุก่อสร้างท่ีส านกังาน
พาณิชยจ์งัหวดัไม่ไดก้  าหนดไว ้เพิ่มเติม     เพื่อใหไ้ดร้าคาวสัดุท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 

2.4.6 ค่าแรงงาน/ด าเนินการ (คน) ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของ อ าเภอโนนไทย   จังหวดันครราชสีมา 

ค่าแรงงาน/ด าเนินการ (คน) ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ของ
อ าเภอโนนไทยน้ีไดก้ าหนดเพิ่มเติมจากบญัชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ ส าหรับถอดแบบค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง ของกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง)  ในส่วนของงานบางประเภทท่ีไม่ไดมี้
การก าหนดไว ้ ดงัน้ี 

1. ค่าแรงงานวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. (ยงัไม่ก าหนด) 
เพื่อความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและราคางานในทอ้งถ่ิน ให้เป็นอตัราเดียวกนั ส าหรับ

ทุกงานก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในอ าเภอโนนไทย  อตัราค่าแรงงาน/ด าเนินการ
(คน)น้ี  ไดจ้ดัท าและรวบรวมไวใ้นรูปแบบของตาราง  โดยได้ก าหนด และแสดงวิธีค  านวณหา
ค่าแรงงาน/ด าเนินการ(คน)ต่อหน่วย ตามแนวทางและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีค่าแรงงานฯ  

อน่ึง การพิจารณาปรับปรุงราคา อตัราค่าแรงงาน/ด าเนินการ(คน)น้ี  จะกระท าทุกๆ  6 
เดือน โดยเร่งด่วน เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด 

1. สถิติปริมาณงานเฉลี่ยต่อวนั  แสดงดงัตารางท่ี 2.9 
 

ตารางท่ี 2.9   สถิติปริมาณงานเฉล่ียต่อวนั 
 

ล าดบัท่ี 
ประเภทของงาน 

จ านวน 
(คน) 

งานท่ีท าได ้/ วนั (8 ชม.) 
หมายเหต ุ

ปริมาณ หน่วย 

1 
 

วางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ 
1.1 ขนาดท่อ    0.20  เมตร 
1.2 ขนาดท่อ    0.30  เมตร 
1.3 ขนาดท่อ    0.40  เมตร 
1.4 ขนาดท่อ    0.50  เมตร 
1.5 ขนาดท่อ    0.60  เมตร 
1.6 ขนาดท่อ    0.80  เมตร 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
20 
16 
9 
60 
52 
40 

 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

 
ไม่ใชเ้คร่ืองจกัร 

“ 
“ 

วางร่วมกบัเคร่ืองจกัร 
“ 
“ 
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ตารางท่ี 2.9   ต่อ 
 

ล าดบัท่ี 
ประเภทของงาน 

จ านวน 
(คน) 

งานท่ีท าได ้/ วนั (8 ชม.) 
หมายเหต ุ

 
 

 

1.7 ขนาดท่อ    1.00  เมตร 
1.8 ขนาดท่อ    1.20  เมตร 
1.9 ขนาดท่อ    1.50  เมตร 

3 
3 
3 

30 
20 
12 

ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

 “ 
“ 
“ 

 

 

2. ค่าแรงข้ันต ่า  ค่าอุปกรณ์เคร่ืองมือ  และค่าเช่าเคร่ืองจักรงานก่อสร้าง  แสดงดงัตารางท่ี 
2.10 

 

ตารางท่ี 2.10   ค่าแรงขั้นต ่า  ค่าอุปกรณ์เคร่ืองมือ  และค่าเช่าเคร่ืองจกัรงานก่อสร้าง   
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ จ านวน หน่วย 
หน่วยละ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 

ค่าแรงขั้นต ่า/วนั 
เคร่ืองมือทัว่ไป 
รถแบคโฮ 

1 
1 
1 

คน 
วนั 
ชม. 

170 
11 

1,200 

(ราคาของ จ.
นครราชสีมา) 

(ราคากรมบญัชีกลาง) 
(ราคาในทอ้งถ่ิน) 

 

3. วธีิค านวณหาค่าแรงงาน/ด าเนินการ ต่อหน่วย  แสดงดงัตารางท่ี 2.11 
 

ตารางท่ี 2.11   วธีิค  านวณหาค่าแรงงาน/ด าเนินการต่อหน่วย   
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ จ านวน หน่วย 
เป็น
เงิน 

หมายเหต ุ

1 
 

งานวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ 
1.1  ขนาด   0.20  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
   คนงาน                        3  คน  x   170  บาท  = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง    1  วนั   x   11    บาท  =                                                                                 

รวม 
- ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย        ( 521 / 20 ) + 3  = 
                                                              คดิเป็นเงนิ 

 
 
 

510 
11 

521 
3 
20 

29.05 
 

 
 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
ท่อน 
บาท 
    = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
ค่าแรงขั้น
ต ่า     จ.นม. 

 
ขน  วาง  
เรียง   และ
ยาแนว 

 
บาท/ท่อน 
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ตารางท่ี 2.11  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ จ านวน หน่วย เป็น
เงิน 

หมายเหต ุ

 
 
 
 
 

1.2 ขนาด   0.30  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
  คนงาน                         3  คน  x   170  บาท  = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง    1  วนั   x   11    บาท  = 
                                                       รวม 
- ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย             ( 521 / 16 ) + 3  = 
                                                               คดิเป็นเงนิ 

 
 

510 
11 

521 
3 
16 

35.56 
 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
ท่อน 
บาท 

= 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 

บาท/ท่อน 

 1.3 ขนาด   0.40  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
   คนงาน                        3  คน  x   170  บาท  = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง    1  วนั   x   11    บาท  = 
                                                        
                                                                         รวม 
- ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย              ( 521 / 9 ) + 4  = 
                                                               คดิเป็นเงนิ 

 
 

510 
11 
 

521 
4 
9 

61.89 

 
 
บาท 
บาท 

 
บาท 
บาท 
ท่อน 
บาท 

= 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บาท/ท่อน 

 1.4 ขนาด   0.50  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
   คนงาน               3  คน  x   170  บาท   = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง 1  วนั  x 11 บาท   = 
- ค่ารถแบคโฮ     1   วนั  x   9,600 บาท     =            
                                                                         
                                                                         รวม 
- ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย ( 10,121 / 60 ) + 4  = 
                                                      คดิเป็นเงนิ 

 
 

510 
11 

9,600 
 

10,121 
4 
60 

172.68 

 
 
บาท 
บาท 
บาท 

 
บาท 
บาท 
ท่อน 
บาท 

= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173 

 
 
 
 
 

ขน  วาง  
เรียง   และ
ยาแนว 

 
 

บาท/ท่อน 
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ตารางท่ี 2.11  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ จ านวน หน่วย เป็น
เงิน 

หมายเหต ุ

 1.5 ขนาด   0.60  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
   คนงาน              3  คน  x   170  บาท  = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง 1  วนั   x   11 บาท  = 
- ค่ารถแบคโฮ           1   วนั  x   9,600 บาท =         
                                                                        รวม 
- ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย ( 10,121 / 52 ) + 5  = 
                                                       คดิเป็นเงนิ 

 
 

510 
11 

9,600 
10,121 

5 
52 

199.63 

 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
ท่อน 
บาท 

= 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บาท/ท่อน 

 1.6 ขนาด   0.80  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
   คนงาน                3  คน  x   170  บาท  = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง 1  วนั   x   11 บาท  = 
- ค่ารถแบคโฮ           1   วนั  x   9,600 บาท = 
                                                                    รวม 
 - ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย ( 10,121 / 40 ) + 6  = 
                                                       คดิเป็นเงนิ 

 
 

510 
11 

9,600 
10,121 

6 
40 

259.03 

 
 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
ท่อน 
บาท 

= 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

259 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บาท/ท่อน 

 1.7 ขนาด   1.00  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
   คนงาน                  3  คน  x   170  บาท  = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง  1  วนั   x  11 บาท  = 
- ค่ารถแบคโฮ           1   วนั  x   9,600 บาท =        
                                                                      รวม 
- ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย ( 10,121 / 30 ) + 7  = 
                                                        คดิเป็นเงนิ 

 
 

510 
11 

9,600 
10,121 

7 
30 

344.37 

 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
ท่อน 
ท่อน 

= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

344 

 
 

ขน  วาง  
เรียง   และ
ยาแนว 

 
 
 
 

บาท/ท่อน 
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ตารางท่ี 2.11  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ จ านวน หน่วย เป็น
เงิน 

หมายเหต ุ

 1.8 ขนาด   1.20  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
   คนงาน                 3  คน  x   170  บาท  = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง 1  วนั   x   11 บาท  = 
- ค่ารถแบคโฮ           1   วนั  x   9,600 บาท =        
                                                                               
                                                                       รวม 
- ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย ( 10,121 / 26 ) + 8  = 
                                                        คดิเป็นเงนิ 

 
 

510 
11 

9,600 
 

10,121 
8 
26 

397.27 

 
 
บาท 
บาท 
บาท 

 
บาท 
บาท 
ท่อน 
บาท 

= 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

397 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บาท/ท่อน 

 1.9 ขนาด   1.50  เมตร 
- ค่าแรงงาน ต่อคนต่อวนั (8 ชม.) 
   คนงาน                3  คน  x   170  บาท  = 
- เคร่ืองมือท่ีใชส่้วนกลาง 1  วนั   x  11 บาท  = 
- ค่ารถแบคโฮ          1   วนั  x   9,600 บาท =      
                                                 
                                                                        รวม 
- ปูนทรายยาแนวต่อ 1 ท่อน 
- ปริมาณงานท่ีท าไดเ้ฉล่ียต่อวนั   
  คิดเป็นค่าแรงงานเฉล่ีย( 10,121 / 21 ) + 10  = 
                                                        คดิเป็นเงนิ 

 
 

510 
11 

9,600 
 

10,121 
10 
21 

481.95 

 
 
บาท 
บาท 
บาท 

 
บาท 
บาท 
ท่อน 
ท่อน 

= 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

482 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บาท/ท่อน 
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ตารางท่ี 2.12  บญัชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ (คน) ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
                       ของอ าเภอโนนไทย  จ.นครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที่ รายการ หน่วย 

ค่าแรง/
หน่วย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 

 

งานวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
1.1 ขนาด   0.20  เมตร 
1.2 ขนาด   0.30  เมตร 
1.3 ขนาด   0.40  เมตร 
1.4 ขนาด   0.50  เมตร 
1.5 ขนาด   0.60  เมตร 
1.6 ขนาด   0.80  เมตร 
1.7 ขนาด   1.00  เมตร 
1.8 ขนาด   1.20  เมตร 
1.9 ขนาด   1.50  เมตร 

 
 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

 
 

29 
36 
62 

173 
200 
259 
344 
397 
482 

 
 
 
 
 

ขน  วาง  เรียง  และ      
ยาแนว 

 
 

 

 
2.4.7 ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง

ของอ าเภอโนนไทย   จังหวดันครราชสีมา 
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (เคร่ืองจกัร) ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้างของอ าเภอโนนไทยน้ีไดก้ าหนดเพิ่มเติมจากบญัชีค่าค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา ส าหรับ
ถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง) ในส่วนของงาน
บางประเภทท่ีไม่ไดมี้การก าหนดไว ้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (เคร่ืองจกัร)งานบดทบัแน่นวสัดุดินคนัทาง  
2. ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (เคร่ืองจกัร) งานบดทบัแน่นวสัดุลูกรัง 
3. ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (เคร่ืองจกัร) งานบดทบัแน่นวสัดุหินคลุก 
เพื่อความเหมาะสมกบัลกัษณะงานและราคางานในทอ้งถ่ินให้เป็นอตัราเดียวกนั ส าหรับ

ทุกงานก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในอ าเภอโนนไทย  ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา 
น้ีไดจ้ดัท าและรวบรวมไวใ้นรูปแบบของตารางโดยไดก้ าหนดและแสดงวธีิค านวณหาค่าด าเนินการ 
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และค่าเส่ือมราคาต่อหน่วยตามแนวทางและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีค่าแรงงานฯ  
วธีิค านวณหาค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา ต่อหน่วย  
  1.  งานบดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร    (รถเกรด   รถบด  และรถสเปรยน์ ้า) 

ก. ตารางเปรียบเทียบลกัษณะการท างานทางของ อปท. ส่วนใหญ่ กบั ส่วนราชการ
อ่ืน เช่น กรมโยธาธิการ ,  กรมทางหลวงชนบท  ,  กรมชลประทาน ฯลฯ 

 
ตารางท่ี 2.13  เปรียบเทียบลกัษณะการท างานทางของ อปท. ส่วนใหญ่ กบั ส่วนราชการอ่ืน 
 

ที่ รายการ ส่วนราชการอืน่. อปท 
1 งานบดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจกัร 

1.1 เคร่ืองจกัรท่ีใช ้
 
 
1.2 ความแน่นของการบดทบั 
1.3 จ านวนเท่ียวของการบดทบั 
1.4 การท างานท่ีความหนา

มากกวา่ 0.20 เมตร 
1.5 การทดสอบความแน่น 

 
ใชแ้ตกต่างกนัตามแต่ชนิดของวสัดุ 
เช่นงานดินใชร้ถเกรด และรถบดตีน

แกละ+รถบดลอ้ยาง ฯลฯ 
85% - 98%  Modified 

8 – 10 เท่ียว 
บดทบัเป็นชั้นๆ ไม่เกินชั้นละ 0.20 

เมตร 
มีการทดสอบ 

 
ส่วนใหญ่เป็นรถเกรด และรถ

บดสัน่สะเทือน 
ไม่ก าหนด 

(นอ้ยกวา่  85%  Modified) 
1 – 2 เท่ียว 

บดทบัเฉพาะผิวหนา้ไม่บดเป็น
ชั้นๆ 

ไม่มีการทดสอบ 

 
ข. ความเห็นของคณะกรรมการฯ    

         งานบดทบัแน่นของส่วนราชการอ่ืนมีความแตกต่างจากงานบดทบัแน่นของ อปท.ในเขต
อ าเภอโนนไทยอยูห่ลายประการ แต่ความส าคญัอยูต่รงท่ี จ  านวนชั้นของการบดทบั ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดั
ว่าเคร่ืองจกัรมีการท างานมากกว่า หากเทียบเคียงใช้ราคาค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา ของ
กระทรวงการคลัง (กรมบญัชีกลาง) เห็นสมควรก าหนดราคาที่ใช้เพียง  1   ใน  5   ของราคาค่า
ด าเนินการและค่าเส่ือมราคา ของกระทรวงการคลงั (กรมบญัชีกลาง)  ส าหรับงานบดทบั ของอปท. 
ท่ีไม่ก าหนดความแน่นของการบดทบั และปริมาณงานต่อหน่วยจะคิดเป็น ลบ.ม. (หลวม)    

ค. การค านวณหาราคาค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคางานบดทบัแน่นดว้ยเคร่ืองจกัร
ของอ าเภอโนนไทย 
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ตารางท่ี 2.14   ราคาค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (เคร่ืองจกัร) อ าเภอโนนไทย  จงัหวดั 
                       นครราชสีมา 
 

ที ่ ลกัษณะงาน หน่วย 

ค่าเส่ือมราคาตามระดบัราคาน า้มนัโซล่า  (บาท/ลบ.ม.) 

 27.00-27.99 
  (บาท/ลิตร) 

 28.00-28.99 
 (บาท/ลิตร) 

 29.00-29.99 
  (บาท/ลิตร) 

 30.00-30.99 
 (บาท/ลิตร) 

31.00-31.99        
(บาท/ลิตร) 

1  
 
   
 
2  
 
  
 
 3 

งานดนิคนัทาง 
1.1   ขดุ-ตกั 
1.2 บดทบั 
 
งานลูกรังพืน้ทาง 
2.1   บดทบั 
 
 
งานหินคลุก 
3.1  บดทบั 
 

 
ลบ.ม. 

  ลบ.ม. 
(หลวม) 
  
 ลบ.ม. 
(หลวม) 
 
  ลบ.ม. 
(หลวม) 

 

 
14.86 
5.60 

 
 

7.30 
 
 

11.30 

 
15.08 
5.69 

 
 

7.42 
 
 

11.54 

 
15.29 
5.78 

 
 

7.54 
 
 

11.64 

 
15.51 
5.87 

 
 

7.66 
 
 

11.81 

 
- 
- 
 
 
- 
 
 
- 

    
2.4.8 ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้างของ อ าเภอโนนไทย   จังหวดันครราชสีมา 
ราคาวสัดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยเป็นการรวบรวมขอ้มูลราคาในส่วนท่ี 1  ส่วนท่ี 2  

ส่วนท่ี 3 , ราคาวสัดุก่อสร้างของพาณิชยจ์งัหวดั และกรมบญัชีกลาง(บางอยา่ง)  ผนวกกบัมาตรฐาน
งานช่าง  ประกอบข้ึนเป็นราคาสุทธิในรูปแบบของตาราง  เพื่ออ านวยความสะดวกในการถอดแบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และเพื่อสอบทานราคาค่าก่อร้างของผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบ  โดยจดัท า
เฉพาะรายการท่ีมีการก าหนดราคาวสัดุก่อสร้าง  ค่าแรงงาน/ด าเนินการ  ค่าอ านวยการและค่าเส่ือม
ราคา  ค่าขนส่ง   จากคณะกรรมการก าหนดราคามาตรฐานวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้างระดบัอ าเภอ  
อ าเภอโนนไทยแลว้ เท่านั้น   

ส่วนราคาวสัดุก่อสร้างมวลรวมรายการอ่ืนๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้างอาคาร มีการ
จดัท าไวโ้ดยส านกัมาตรฐานตน้ทุนงบประมาณ  ส านักงบประมาณ  สามารถน ามาใช้ถอดแบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้โดยการปรับเปล่ียนราคาค่าวสัดุ
ก่อสร้างใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางฯ 
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ตารางท่ี 2.15  บญัชีราคาวสัดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงาน 
                       ก่อสร้างของอ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา 

 

ล าดบั รายการ  หน่วย 
ค่าวสัดุ 
(บาท) 

ค่าแรง/อืน่ๆ 
(บาท) 

รวมราคา/หน่วย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานทาง 
1.1 ลูกรังบดทบัแน่น 
1.2 หินคลุกบดทบัแน่น 
1.3 ดินถมบดทบัแน่น 

- ดินขา้งทาง 
- ขนยา้ย ไม่เกิน 1 กม. 
- ขนยา้ยไม่เกิน  2 กม. 

1.4  คอนกรีตหยาบ 
1.5  คอนกรีตโครงสร้าง  
        - คอนกรีต 1:2:4 
        - คอนกรีต  ค1     (180 ksc.) 
        - คอนกรีต  ค2     (240 ksc.) 
1.6  หินก่อสร้าง 
1.7  ทรายหยาบ 
1.8  ทรายละเอียด 
1.9  งานวางท่อระบายน ้ า (ธรรมดา) 
       - ขนาด     0.20  เมตร 

- ขนาด     0.30  เมตร 
       - ขนาด     0.40  เมตร 
       - ขนาด      0.50  เมตร 
       - ขนาด      0.60  เมตร 
       - ขนาด      0.80  เมตร 
       - ขนาด     1.00  เมตร 

 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

 
224.55 
392.52 

 
- 

6.66 
8.75 
1,283 

 
1,504 
1,322 
1,500 

500.56 
332.34 
360.37 

 
- 

149.53 
214.95 
289.72 
373.83 
551.40 
775.70 

 
7.07 
10.96 

 
19.85 
19.85 
19.85 
272 

 
298 
“ 
“ 
- 
- 
- 
 

28 
34 
59 
146 
168 
218 
290 

 
231.62 
403.48 

 
19.85 
26.51 
29.00 
1,555 

 
1,802 
1,620 
1,798 

500.56 
332.34 
360.37 

 
- 

183.53 
214.95 
435.72 
541.83 
769.40 

1,065.70 

 
ลูกรังจาก        อ.
จตุรัส ชยัภูมิ 
 
 ไม่รวมราคาซ้ือ

ดิน 
“ 
“ 
 
 
 

มาตรฐานกรม
โยธาฯ 
“ 

รวมค่าขนส่ง
แลว้ 

รวมค่าขนส่ง
แลว้ 

รวมค่าขนส่ง
แลว้ 

ไม่รวมคอนกรีต
หยาบรองพ้ืน
และค่าขดุดิน 

 
 
 
 
 
 

1.10 งานวางท่อระบายน ้ า (มอก.) 
       - ขนาด     0.20  เมตร 

- ขนาด     0.30  เมตร 
       - ขนาด      0.40  เมตร 
       - ขนาด      0.50  เมตร 
       - ขนาด      0.60  เมตร 

 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

 
- 

252.34 
336.45 
420.56 
523.36 

 
28 
34 
59 
146 

168 

 
- 

286.34 
395.45 
566.56 
691.36 

 
 
รวมค่าขนส่ง
แลว้แต่ไม่รวม
คอนกรีตหยาบ 

รองพ้ืน 
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ตารางท่ี 2.15  (ต่อ) 
 

ล าดบั รายการ  หน่วย ค่าวสัดุ 
(บาท) 

ค่าแรง/อืน่ๆ 
(บาท) 

รวมราคา/หน่วย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
3 
 

       - ขนาด      0.60  เมตร 
       - ขนาด      0.80  เมตร 
       - ขนาด      1.00  เมตร 
       - ขนาด      1.20  เมตร  
       - ขนาด      1.50  เมตร 
ชลประทาน 
2.1 งานขดุลอก +  ขดุสระ 

- ขดุวาง 
- ขดุขนยา้ยไม่เกิน  1 กม. 
- ขดุขนยา้ยไม่เกิน  2 กม. 

งานอาคาร 
3.1  คอนกรีตโครงสร้าง  
        - คอนกรีต 1:2:4 
        - คอนกรีต  ค1     (180 ksc.) 
        - คอนกรีต  ค2     (240 ksc.) 

ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 
ท่อน 

 
 

ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

 
 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

523.36 
803.74 

1,158.88 
1,607.48 

- 
 
 
- 

6.66 
8.75 

 
 

1,504 
1,322 
1,500 

 

168 
218 
290 
335 
415 

 
 

12.58 
“ 
“ 

 
 

357 
“ 
“ 

691.36 
1,021.74 
1,148.88 
1,942.48 

- 
 
 

12.58 
19.24 
21.33 

 
 

1,861 
1,679 
1,857 

และค่าขดุดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างและ
ส่วนประกอบ
อาคารชั้นเดียว 

 

หมายเหตุ  1.  ช่องค่าวสัดุ เป็นราคารวมค่าขนส่งแลว้ 
                  2.  ช่อง ค่าแรง/อ่ืนๆ  หมายถึง ค่าแรงงาน/ด าเนินการ (คน) หรือค่าด าเนินการและเส่ือม 
                        ราคา (เคร่ืองจกัร) แลว้แต่กรณี 
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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการท าโครงงาน 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาในการ

ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  
เพื่อน าขอ้มูลไปสู่การสร้างแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างต่อไป โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณ  โดยมีล าดบัขั้นตอนวธีิการด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี   
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรเป้าหมายท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  บุคลากรส่วนโยธา จ านวนทั้งส้ิน 45  คน จาก 
9 อบต.ในอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา (ประกอบด้วย  อบต.โนนไทย  อบต.ถนนโพธ์ิ  
อบต.มะค่า อบต.ด่านจาก อบต.ก าปัง  อบต.คา้งพลู  อบต.บา้นวงั อบต.สายออ และ อบต.ส าโรง)  
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้าง
ข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยน าข้อมูลและหลักการ มาสร้างเป็น
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงค ์ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย  3  ตอน  คือ  
     ตอนท่ี  1   ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบั เพศ  สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้เฉล่ีย ประสบการณ์ท างานและต าแหน่งงานท่ี
รับผดิชอบ จะพิจารณาค่าความถ่ีและร้อยละเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั อาย ุจะพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อายตุ  ่าสุด และอายสูุงสุด  

ตอนท่ี  2   ครอบคลุมเก่ียวกบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยค าถามมีลกัษณะปลายปิด (แบบ Rating Scale จ  านวน 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย นอ้ยท่ีสุด) จ านวนค าถาม 14 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 

ความเหมาะสมของปัญหานอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน   1   คะแนน 
ความเหมาะสมของปัญหานอ้ย   ใหค้ะแนน   2   คะแนน 
ความเหมาะสมของปัญหาปานกลาง  ใหค้ะแนน   3   คะแนน  
ความเหมาะสมของปัญหามาก   ใหค้ะแนน   4   คะแนน 
ความเหมาะสมของปัญหามากท่ีสุด   ใหค้ะแนน   5   คะแนน 
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 เกณฑ์การจดักลุ่มดา้นทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน โดยแบ่ง
ออกเป็น 5  กลุ่ม คือ 

ระดบัค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79  หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความเหมาะสมของปัญหานอ้ยท่ีสุด 
 ระดบัค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59   หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความเหมาะสมของปัญหานอ้ย 
 ระดบัค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39   หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความเหมาะสมของปัญหาปานกลาง 
 ระดบัค่าเฉล่ีย 3.40 – 4.29   หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความเหมาะสมของปัญหามาก 
 ระดบัค่าเฉล่ีย 4.30 – 5.00   หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความเหมาะสมของปัญหามากท่ีสุด 
 

ตอนท่ี  3   ครอบคลุมเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของ
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยค าถามมีลกัษณะแบบปลายเปิด จ านวน 5 ขอ้ เกณฑ์การ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการพิจารณาจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ 

ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ จะใช้วิธีหาความเท่ียง (Validity) ด้วยการน า
แบบสอบถามฉบบัร่างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความ
เหมาะสมถูกตอ้งดา้นภาษาเพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 

 
3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยด าเนินการส่งแบบสอบถามไป
ยงัประชากรท่ีศึกษา  จ  านวน  45  คน 

 
3.4 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือรวบรวมขอ้มูลพร้อมท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถามแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าทางสถิติ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน อายสูุงสุดและอายตุ  ่าสุด  เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมตามแบบสอบถามไดน้ ามาวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ อายุต  ่าสุด  อายุ
สูงสุด ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาท่ีได้น าเสนอในรูป
ตาราง และความเรียง โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1   ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี  2   ทศันคติท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

ตอนท่ี  3   ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนโยธาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

 
4.1 ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

        1)  เพศ  
ผลการส ารวจบุคลากรส่วนโยธาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 

จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อย
ละ 86.70 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 13.30  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1   ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ความถี่   ร้อยละ 
ชาย 39 86.70 
หญิง 6 13.30 
รวม 45 100.00 
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   2)  อายุ 
  จากผลการส ารวจบุคลากรส่วนโยธาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 

จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัอายุแล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน อายสูุงสุด และ อายตุ  ่าสุด ไดผ้ลการวิเคราะห์ คือ บุคลากรส่วนโยธา มีอายุเฉล่ีย 
32.31 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.60  โดยผูมี้อายุสูงสุดมีอายุ 48 ปี และผูอ้ายุต  ่าท่ีสุดอายุ 24 ปี  
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.2  
 

ตารางท่ี 4.2   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อายสูุงสุด และอายตุ  ่าสุด ของผูต้อบ 
        แบบสอบถามเก่ียวกบัอาย ุ  

 

X   S.D. อายุสูงสุด (ปี) อายุต ่าสุด (ปี) 

32.31 5.60 48 24 
 

3)  สถานภาพสมรส 
           จากผลการส ารวจบุคลากรส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนน
ไทย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสมรสแลว้น ามาหา
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ไดผ้ลการวเิคราะห์ คือ บุคลากรส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
66.70 รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 31.10 และอยู่ในสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยก ร้อยละ 2.20 
ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.3 
 

ตารางท่ี 4.3   ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส ความถี่   ร้อยละ 
โสด 14 31.10 
สมรส 30 66.70 

หมา้ย/หยา่/แยก 1 2.20 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 45 100.00 
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4)  การศึกษา 
           จากผลการส ารวจบุคลากรส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนน
ไทย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาแล้วน ามาหา
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ไดผ้ลการวเิคราะห์ คือ บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี
หรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 55.60 รองลงมาจบการศึกษาระดบัปวช./ปวส. ร้อยละ 40.00 และจบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 4.40  ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.4 
 

ตารางท่ี 4.4   ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษา 
 

การศึกษา ความถี่   ร้อยละ 
มธัยมศึกษา 2 4.40 
ปวช./ปวส. 18 40.00 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 25 55.60 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 45 100.00 

 

5)  รายไดเ้ฉล่ีย 
           จากผลการส ารวจบุคลากรส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนน
ไทย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัรายได้เฉล่ียแล้วน ามาหา
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ไดผ้ลการวิเคราะห์ คือ บุคลากรส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียระหว่าง 5,000 – 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 22.20 รายได้
เฉล่ีย 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 17.80 และมีรายได้เฉล่ีย 20,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 2.20  
ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.5 
 

ตารางท่ี 4.5   ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัรายไดเ้ฉล่ีย 
 

รายได้เฉลีย่ ความถี่   ร้อยละ 
5,000 – 10,000 บาท 26 57.80 
10,001 – 15,000 บาท 10 22.20 
15,001 – 20,000 บาท 8 17.80 
20,001 บาท ข้ึนไป 1 2.20 

รวม 45 100.00 
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6)  ประสบการณ์ท างาน (ระยะเวลาท างาน) 
           จากผลการส ารวจบุคลากรส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนน
ไทย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ท างานแล้ว
น ามาหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ไดผ้ลการวิเคราะห์ คือ บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 
ระหว่าง 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.10 รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี  ร้อยละ 26.70 มี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี  ร้อยละ 22.20 และมีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 2 ปี ร้อยละ 
20.00  ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.6 
 

ตารางท่ี 4.6   ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

 

ประสบการณ์ท างาน ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่  2  ปี 9 20.00 
2 – 5 ปี 14 31.10 
6 – 10 ปี 12 26.70 

มากกวา่ 10 ปี 10 22.20 
รวม 45 100.00 

 

  

7)  ต าแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ 
                จากผลการส ารวจบุคลากรส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนน
ไทย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน ท่ีตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบแลว้
น ามาหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละไดผ้ลการวิเคราะห์ คือ บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งระดบั
ปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 และอยูใ่นระดบับริหาร ร้อยละ 20.00  ตามล าดบั รายละเอียดแสดง
ในตารางท่ี  4.7 
 

ตารางท่ี 4.7   ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ต าแหน่งงานที่รับผดิชอบ ความถี่ ร้อยละ 
ระดบันกับริหาร 9 20.00 
ระดบัปฏิบติัการ 36 80.00 

รวม 45 100.00 
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4.2 ทศันคติทีม่ีต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล   

    จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของบุคลากรส่วนโยธาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 45 คน ท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล  แลว้น ามา
หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี  4.8 - ตารางท่ี 4.9  
 

ตารางท่ี 4.8   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรส่วนโยธาเก่ียวกบัความเหมาะสม 
       ของหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดราคากลาง 

   

ประเด็นค าถาม X S.D. ความหมาย 

1.  ด้านความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ
ก าหนดราคากลาง 
1.1 หลกัเกณฑก์ารค านวณค่างานตน้ทุน (Direct Cost) ท่ี
ก าหนดใหใ้ชว้ธีิการถอดแบบก่อสร้าง มีความเหมาะสมเพียงใด 

 
 

3.71 

 
 

0.66 

 
 

มาก 

1.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือ 
Factor F ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าอ านวยการ  ดอกเบ้ีย ก าไรและค่า
ภาษี จดัท าไวใ้นรูปของตาราง Factor F  ซ่ึงเป็นตารางส าเร็จรูป 
สามารถน าไปใชง้านไดท้นัทีนั้น มีความเหมาะสมเพียงใด 

3.69 0.73 มาก 

1.3 การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง เป็นหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการในการน าค่างานตน้ทุน  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ก่อสร้าง  และค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ   มาค านวณรวมกนัเป็นราคากลางงานก่อสร้าง มีความ
เหมาะสมเพียงใด 

3.71 0.82 มาก 

1.4 แนวทางและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง เช่น  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้งและ
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง บญัชีอตัราค่าแรงงาน
ฯ ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้  มีความเหมาะสมเพียงใด 

3.58 0.97 มาก 

ภาพรวม 3.67 0.80 มาก 
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จากตารางท่ี 4.8  พบวา่บุคลากรส่วนโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา เห็นวา่ความเหมาะสมของหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดราคากลางใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไปหาน้อยสรุปผลได้
ดงัน้ี 
 ความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์การค านวณค่างานตน้ทุน (Direct Cost) ท่ีก าหนดให้ใช้
วธีิการถอดแบบก่อสร้าง และความเหมาะสมของการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางเป็นหลกัเกณฑ์
และวิธีการในการน าค่างานตน้ทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง  และค่าใช้จ่ายพิเศษตาม
ขอ้ก าหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   มาค านวณรวมกนัเป็นราคากลางงานก่อสร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.71 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือ Factor F 
ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าอ านวยการ  ดอกเบ้ีย ก าไรและค่าภาษี จดัท าไวใ้นรูปของตาราง Factor F  ซ่ึง
เป็นตารางส าเร็จรูป สามารถน าไปใชง้านไดท้นัทีนั้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
ความเหมาะสมของแนวทางและวิธีปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง เช่น ข้อก าหนดเก่ียวกับการแต่งตั้งและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างบญัชีอตัราค่าแรงงานฯ ตารางค่าขนส่งวสัดุ
ก่อสร้าง เป็นตน้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58   
 

ตารางท่ี 4.9   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรส่วนโยธาเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 
       และการปฏิบติังาน 

   

ประเด็นค าถาม X S.D. ความหมาย 

2. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงาน 
2.1  ด้านความรู้ความเข้าใจ 

   

2.1.1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลางเพียงใด  

3.24 0.57 ปานกลาง 

2.1.2 ท่านมีการติดตามการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวกบัการก าหนดราคากลางเพียงใด  

3.11 0.78 ปานกลาง 

2.2  ด้านนโยบายในการปฏิบัติงาน 
2.2.1 ผูบ้งัคบับญัชาไดว้างนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการ
ก าหนดราคากลางไวอ้ยา่งชดัแจนและสามารถปฏิบติัไดเ้พียงใด 
 

 
3.38 

 
0.81 

 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี  4.9  (ต่อ) 
 

ประเด็นค าถาม X S.D. ความหมาย 

2.2.2 ท่านมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะใน
การก าหนดราคากลางเพียงใด 

3.29 0.73 ปานกลาง 

2.2.3 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้  าแนะน า เอาใจใส่และร่วมมือช่วยเหลือ
ในการก าหนดราคากลางเพียงใด 

3.20 0.87 ปานกลาง 

2.3  ด้านความเป็นอสิระในการปฏิบัติงาน 
2.3.1 ท่านมีอิสระในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการก าหนดราคา
กลางโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองจากฝ่ายการเมือง
ทอ้งถ่ินเพียงใด 

 
3.22 

 
0.85 

 
ปานกลาง 

2.3.2 ท่านมีอิสระในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการก าหนดราคา
กลางโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองจากฝ่ายการเมือง
ระดบัชาติเพียงใด 

3.27 0.86 ปานกลาง 

2.4  ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
2.4.1 ผูป้ฏิบติัเขา้ใจวธีิการค านวณราคากลางมากนอ้ยเพียงใด 

 
3.38 

 
0.81 

 
ปานกลาง 

2.4.2 ผูบ้ริหารเขา้ใจวธีิการค านวณราคากลางมากนอ้ยเพียงใด 3.38 1.03 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.27 0.81 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.9  พบวา่บุคลากรส่วนโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา มีความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียรายขอ้จากมากไปหานอ้ยสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผูบ้งัคบับญัชาไดว้างนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการก าหนดราคากลางไวอ้ย่างชดัแจน
และสามารถปฏิบติัได้ และผูป้ฏิบติัเข้าใจวิธีการค านวณราคากลาง และ ผูบ้ริหารเขา้ใจวิธีการ
ค านวณราคากลาง มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.38 รองลงมา คือ มีอิสระในการเสนอความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะในการก าหนดราคากลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29      มีอิสระในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
ก าหนดราคากลางโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองจากฝ่ายการเมืองระดบัชาติ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.27   มีความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลาง  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24   มีอิสระในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการก าหนดราคากลางโดยปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมืองจากฝ่ายการเมืองทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22   ผูบ้งัคบับญัชาให้ค  าแนะน า 
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เอาใจใส่และร่วมมือช่วยเหลือในการก าหนดราคากลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20  และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
มีการติดตามการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการก าหนดราคากลาง  มีค่าเฉล่ีย 3.11   
 
4.3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของ

ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล  บุคลากรส่วนโยธาในเขตพื้นท่ีอ าเภอโนนไทย จังหวดั
นครราชสีมา หลายท่านได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจไว้หลายข้อ โดยสามารถรวบรวม
ขอ้เสนอแนะทั้งหมดเป็นหมวดหมู่ ไดด้งัน้ี 

1. ด้านความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดราคากลาง มี
ขอ้เสนอแนะคือ ควรมีการปรับหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดราคากลางให้มี
ความยืดหยุน่ตามสภาพพื้นท่ีเพราะทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีปัจจยัแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั
หลกัเกณฑท่ี์เหมาะสมกบัแห่งหน่ึงอาจไม่สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงกบัอีกแห่ง  

2. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้เสนอแนะคือ ควรมี
การอบรมเพิ่มความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอและให้ทัว่ถึงทั้งเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัและระดบับริหาร รวมถึงควรมีการ
ใหค้วามรู้เร่ืองน้ีกบัคณะผูบ้ริหารและสมาชิก อบต. เก่ียวกบัวิธีการก าหนดราคากลาง
ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และลดขอ้ผิดพลาดหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากความไม่เขา้ใจได ้

3. ดา้นนโยบายในการปฏิบติังาน มีขอ้เสนอแนะคือ คณะผูบ้ริหารยงัขาดการก าหนด
นโยบายดา้นการก าหนดราคากลางอยา่งชดัเจน ท าให้บางคร้ังเกิดปัญหาจึงควรมีการ
สร้างความเขา้ใจและเพิ่มความรู้ให้แก่คณะผูบ้ริหารให้มากข้ึน เพื่อให้ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการก าหนดราคากลาง 

4. ดา้นความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน มีขอ้เสนอแนะคือ ควรให้ความเป็นอิสระใน
การก าหนดราคากลางและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริง ไม่ควร
มีการแทรกแซงในช่องทางใดช่องทางหน่ึงจากนกัการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าให้
การท างานเกิดความล่าชา้จากการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากการแทรกแซง 

5. ดา้นผูป้ฏิบติังาน มีขอ้เสนอแนะคือ ผูป้ฏิบติังานควรมีโอกาสไดมี้ส่วนร่วมในการ
ก าหนดราคากลางด้วยโดยเร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุมก าหนดราคา
กลางระดบัอ าเภอ  
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บทที ่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่าง

โยธาในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดั

นครราชสีมา เพื่อน าขอ้มูลไปสู่การสร้างแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการก าหนด

ราคากลางงานก่อสร้าง ซ่ึงประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรส่วนโยธาในเขตพื้นท่ีอ าเภอ  

อ าเภอโนนไทย   จงัหวดันครราชสีมา  จ านวน  45  ราย โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  จ  านวนทั้งส้ิน 45  ชุด ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

อายตุ  ่าสุด อายสูุงสุด  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง  กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา  มีผล
การศึกษา  ดงัน้ี 

1. ข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.70) โดยมีอายุเฉล่ีย 32.31 
ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 66.70) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ (ร้อยละ 
55.60) มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,000 – 10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 57.80) มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 2-5 
ปี (ร้อยละ 31.10)  และโดยส่วนใหญ่มีต าแหน่งในระดบัปฏิบติัการ (ร้อยละ 80.00) 

2. ทศันคติทีม่ีต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของช่างโยธาในการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล   

      จากการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่าความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์และแนวทาง
ในการก าหนดราคากลางมีภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย พบวา่ความเหมาะสม
ของหลกัเกณฑ์การค านวณค่างานตน้ทุน (Direct Cost) ท่ีก าหนดให้ใช้วิธีการถอดแบบก่อสร้าง 
และความเหมาะสมของการสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการในการน าค่า
งานตน้ทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง  และค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ   มาค านวณรวมกนัเป็นราคากลางงานก่อสร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.71  



 48 

และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ความเหมาะสมของแนวทางและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง เช่น ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้งและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างบญัชีอตัราค่าแรงงานฯ ตารางค่าขนส่ง
วสัดุก่อสร้าง เป็นตน้  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58   

ในขณะท่ีดา้นความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติังานมีภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาไดว้างนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการก าหนดราคากลาง
ไวอ้ยา่งชดัแจนและสามารถปฏิบติัได ้ ผูป้ฏิบติัเขา้ใจวิธีการค านวณราคากลาง และ ผูบ้ริหารเขา้ใจ
วิธีการค านวณราคากลาง มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 3.38 และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ มีการติดตามการ
เปล่ียนแปลง/ปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการก าหนดราคากลาง  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11   

3. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนโยธาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของ
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล  บุคลากรส่วนโยธาในเขตพื้นท่ีอ าเภอโนนไทย จังหวดั
นครราชสีมา สามารถสรุปขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 ดา้นความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดราคากลาง ควรมีการปรับ
หลักเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดราคากลางให้มีความยืดหยุ่นตามสภาพพื้นท่ีและปัจจยั
แวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั    
 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีการอบรมเพิ่มความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ืองให้แก่เจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติั ระดบับริหาร 
คณะผูบ้ริหาร อบต.และสมาชิก อบต.  
 ดา้นนโยบายในการปฏิบติังาน คณะผูบ้ริหาร อบต.ควรให้ความส าคญัและก าหนดนโยบาย
ดา้นการก าหนดราคากลางอยา่งชดัเจน  
 ดา้นความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน ควรใหค้วามเป็นอิสระในการก าหนดราคากลางและ
การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริง ไม่ควรมีการแทรกแซงจากนกัการเมืองระดบั
ทอ้งถ่ิน  

ดา้นผูป้ฏิบติังาน ควรเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดราคากลางดว้ย  
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบว่าบุคลากรส่วนโยธา ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโนนไทย 
จงัหวดันครราชสีมา เห็นวา่หลกัเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดราคากลางในปัจจุบนัท่ีใช้อยู่มี
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ความเหมาะสมมาก ไม่วา่จะเป็น หลกัเกณฑก์ารค านวณค่างานตน้ทุน (Direct Cost) ท่ีก าหนดให้ใช้
วิธีการถอดแบบก่อสร้าง  การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง 
(Indirect Cost) หรือ Factor F  จดัท าไวใ้นรูปของตารางส าเร็จรูป สามารถน าไปใชง้านไดท้นัที และ
แนวทางวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การแต่งตั้งและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัราคาและ
แหล่งวสัดุก่อสร้างบญัชีอตัราค่าแรงงานฯ ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้   ซ่ึงหลกัเกณฑ์
เหล่าน้ีมีความรัดกุมในการปฏิบติัมากกวา่ในอดีตมาก  

แต่อย่างไรก็ตามเม่ือน าหลกัเกณฑ์และวิธีการขา้งตน้ไปสู่การปฏิบติักลบัพบว่าบุคลากร
ส่วนโยธามีความรู้ความเขา้และการปฏิบติังานเก่ียวกบัการก าหนดราคากลางในระดบัปานกลาง
เท่านั้น สะทอ้นใหเ้ห็นวา่แมห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดราคากลางจะมีความเหมาะสมและรัดกุม
เพียงใดแต่ในการน าไปใชจ้ริงยงัไม่สามารถท าไดเ้ท่าท่ีควร อาทิเช่น  การวางนโยบายท่ีชดัเจน  การ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจก่อนการน าไปปฏิบติั  ความมีอิสระในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
ก าหนดราคากลางโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง   มีการติดตามการเปล่ียนแปลง/
ปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการก าหนดราคากลาง  เป็นตน้   
 
5.3 ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา เพื่อให้การน าหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดราคากลางไปใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาและอุปสรรคในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงควรมีการปรับ
หลักเกณฑ์และแนวทางในการก าหนดราคากลางให้มีความยืดหยุ่นตามสภาพพื้นท่ีและปัจจยั
แวดล้อมท่ีแตกต่างกนั  จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดราคา
กลางอย่างต่อเน่ืองให้แก่ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้ง  ให้ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานไม่ควรมีการ
แทรกแซงทางการเมือง  รวมถึงควรเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดราคา
กลางดว้ย  
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แบบสอบถามแบบสอบถาม  
 

เร่ือง 
 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิานของช่างโยธาในการก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง : กรณศึีกษา องค์การบริหารส่วนต าบล 

ในอ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา   
 

แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่าง

โยธาในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอโนนไทย  จงัหวดั

นครราชสีมา  เพื่อน าขอ้มูลไปสู่การสร้างแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการก าหนด

ราคากลางงานก่อสร้างต่อไป 

ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ตามความเป็น
จริงของตวัท่านเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพในการวเิคราะห์ผลต่อไป 
 

 แบบสอบถามน้ีมีจ านวนทั้งส้ิน  3   ตอน  ดงัน้ี 
ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

   ส่วนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานของช่างโยธาในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล   

 ส่วนท่ี 3     เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดราคากลาง

งานก่อสร้างของส่วนโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
    ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

  นายกลา้ศึก  พรมฤทธ์ิ 
                                        นกัศึกษา หลกัสูตรมหาบณัฑิตการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
              ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
                                                                                      ผูท้  าการศึกษาวจิยั 
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แบบสอบถาม 
 
ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย /  ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความตรงตามความเป็นจริงหรือท่ีท่านเห็นวา่
เหมาะสมท่ีสุด 
 
1.  เพศ   
                      ชาย                                     หญิง 
 

2.  อาย…ุ…………………..ปี 

 

3.  สถานภาพสมรส   
                โสด                                                     สมรส 
                 หมา้ย / หยา่  /  แยก                  อ่ืน ๆ ระบุ…………. 
 

4.  การศึกษา 
           มธัยมศึกษา    ปวช. / ปวส. 
                  ปริญญาตรี  หรือ  สูงกวา่   อ่ืน ๆ ระบุ……………… 
 
5.  รายไดเ้ฉล่ียของท่าน (บาท/เดือน) 
                  5,000 – 10,000 บาท   10,001 – 15,000 บาท                   
                 15,001 – 20,000 บาท   20,001 บาทข้ึนไป 
 
6.  ประสบการณ์ท างานของท่าน (ระยะเวลาท างาน) 
                 ต ่ากวา่ 2 ปี                                 2 – 5 ปี 
                   6 – 10 ปี                                    มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
 

7.  ต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 
        ระดบันกับริหาร 
        ระดบัปฏิบติัการ 
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ตอนที ่ 2   ทศันคติของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของช่าง
โยธาในการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล   
 

ค าช้ีแจง  :  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไวใ้หต้รงกบัทศันคติของท่าน 
 

 
ประเด็นค าถาม 

 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

1. ด้านความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์และแนวทางในการ
ก าหนดราคากลาง 

1.1 หลกัเกณฑก์ารค านวณค่างานตน้ทุน (Direct Cost) ท่ี
ก าหนดใหใ้ชว้ธีิการถอดแบบก่อสร้าง มีความเหมาะสม
เพียงใด 

     

1.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) หรือ 
Factor F ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าอ านวยการ  ดอกเบ้ีย ก าไร
และค่าภาษี จดัท าไวใ้นรูปของตาราง Factor F  ซ่ึงเป็น
ตารางส าเร็จรูป สามารถน าไปใชง้านไดท้นัทีนั้น มีความ
เหมาะสมเพียงใด 

     

1.3 การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง เป็นหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการในการน าค่างานตน้ทุน  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ก่อสร้าง  และค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ   มาค านวณรวมกนัเป็นราคากลางงานก่อสร้าง มี
ความเหมาะสมเพียงใด 

     

1.4  แนวทางและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง เช่น  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้งและ
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง บญัชี
อตัราค่าแรงงานฯ ตารางค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง เป็นตน้  มี
ความเหมาะสมเพียงใด 
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ประเด็นค าถาม 

 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด 

2. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงาน 
2.1  ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 

 
    

2.1.1 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดราคากลางเพยีงใด * 

     

2.1.2 ท่านมีการติดตามการเปล่ียนแปลง/ปรับปรุงหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวกบัการก าหนดราคากลางเพียงใด ** 

     

2.2  ด้านนโยบายในการปฏิบัติงาน 
2.2.1 ผูบ้งัคบับญัชาไดว้างนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการ

ก าหนดราคากลางไวอ้ยา่งชดัแจนและสามารถปฏิบติัได้
เพียงใด 

     

2.2.2 ท่านมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอแนะใน
การก าหนดราคากลางเพียงใด 

     

2.2.3 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้  าแนะน า เอาใจใส่และร่วมมือ
ช่วยเหลือในการก าหนดราคากลางเพียงใด 

     

2.3  ด้านความเป็นอสิระในการปฏิบัติงาน 
2.3.1 ท่านมีอิสระในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการก าหนดราคา

กลางโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองจากฝ่าย
การเมืองทอ้งถ่ินเพียงใด 

     

2.3.2 ท่านมีอิสระในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการก าหนดราคา
กลางโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองจากฝ่าย
การเมืองระดบัชาติเพียงใด 

     

2.4  ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
2.4.1 ผูป้ฏิบติัเขา้ใจวธีิการค านวณราคากลางมากนอ้ยเพียงใด 

     

2.4.2 ผูบ้ริหารเขา้ใจวธีิการค านวณราคากลางมากนอ้ยเพียงใด      
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ตอนที่ 3    ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

1.  ความเหมาะสมของหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการก าหนดราคากลาง   
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
2.   ความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.   ดา้นนโยบายในการปฏิบติังาน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………… 
4.   ดา้นความเป็นอิสระในการปฏิบติังาน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5.   ดา้นผูป้ฏิบติังาน 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
หมายเหตุ    *    หมายถึง  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 ,ระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549, ระเบียบว่าดว้ยการ
บริหารงบประมาณ, มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัสัญญาแบบปรับราคาได,้ มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบั
ราคากลาง, ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยวินยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 
2544, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2535, 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 
  **   หมายถึง  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงกฎหมายก็มีการปรับปรุงการ
ก าหนดราคากลางใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

นายกลา้ศึก  พรมฤทธ์ิ   เกิดเม่ือวนัท่ี  23  ตุลาคม  พ.ศ. 2507 ท่ีอ าเภอด่านขุนทด  จงัหวดั
นครราชสีมา  สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 235  หมู่ท่ี  2  ถนนช่อง 11   ต าบลหนองจะบก  อ าเภอเมือง   
จงัหวดันครราชสีมา  ต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบนั  นกับริหารงานช่าง 7  สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมะค่า   อ าเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสีมา  ด้านการศึกษาจบการศึกษา ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 7 โรงเรียนดาราคราม  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (มศ.
3)  โรงเรียนปทุมคงคา  เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ   โรงเรียนคณา
สวสัด์ิเทคโนโลยี  อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคราม ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  โรงเรียน
เทคนิคขอนแก่น อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  และระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 
 
   
 
 


