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เรื่อง            หนา 
 
ความหมายและการประมาณราคาคากอสรางโดยทั่วไป         
     ความหมายของการประมาณราคา           1 
     การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางโดยทัว่ไป           1 
     การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ       4 
     การคํานวณราคากลางของงานกอสรางอาคาร             5 
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หลักเกณฑการคิดปริมาณวัสดุมวลรวมสวนประกอบอาคารประเภทตาง ๆ   
    หลักเกณฑการเผื่อและหาปริมาณวัสดมุวลรวมตอหนวยของงานประเภทตาง ๆ    12 
     การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล        17 
     สถิติแรงงานกอสรางอาคารบางประเภท       20 
    ตาราง Factor  F  งานกอสรางอาคาร         22 
    ภาคผนวก           23 
ตัวอยางและแบบฟอรมตารางที่ใชในการประมาณราคา      
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา 
แบบปรบัราคาได (คา K) 
      เงื่อนไข  หลักเกณฑ  ประเภทงานกอสราง  สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชสัญญาแบบปรับราคาได       33 
      ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดจดัทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย          37 
      แนวทางปฏิบัติและขอวนิิจฉัย                     39 
      รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติคา K                  44 
      หนังสือคําสั่งที่ 337/2546  เร่ืองมอบอํานาจเกีย่วกับการพิจารณา 
      แกไขปญหาการชดเชยคางานกอสราง  ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)               46 
      หนังสือจากสํานักงบประมาณ  ที่ นร 0407/ว 100   
      เร่ืองการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เร่ืองการแกไขปญหาการชดเชยคางานกอสราง             47 
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ความหมายของการประมาณราคา 
 

การประมาณราคา มีความหมายในตวัเองอยูแลวคือ    ราคาที่ตรงหรืออาจไมตรงกับราคา                 
ของคากอสรางจริง    เปนเพยีงราคาโดยประมาณ  หรือใกลเคียงกับความเปนจริง   เพราะเมื่อกอสรางเสร็จแลว        
ก็จะปรากฏวาราคาคากอสรางนั้นไมตรงกบัราคาที่ไดประมาณการไว  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลหลายประการคือ 

-  ปริมาณวัสดตุามที่ไดประมาณการไวโดยท่ีไดเผ่ือการเสียหายแลวนัน้   อาจตรงหรือไมตรงกับที่ใช
ในการกอสรางจริง 

-  ราคาวัสดุตามที่ไดประมาณการไวอาจตรงหรือไมตรงกับที่ซ้ือมาใชในการกอสราง 
-  คาแรงงานกอสรางตามที่ไดประมาณการไวอาจตรงหรือไมตรงกับทีว่าจางกอสรางจริง 
-  คาใชจายตาง ๆ ตามที่ไดประมาณการไวอาจตรงหรือไมตรงกับที่ใชจายในการกอสรางจริง 

ฯลฯ 
การประมาณราคา  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  การคิดราคา  นั้นเปนการคํานวณหา 

 1.  ปริมาณวัสดุหรือเนื้องาน 
 2. ราคาวัสดุ 
 3. ราคาคาแรงงาน 
 4. คาใชจายอืน่ ๆ (คาดําเนนิการ  กําไร  ภาษี และอื่น ๆ) 

ราคาคากอสราง  คือ  วงเงนิรวมยอดของ  คาวัสดุ  คาแรงงาน  และคาใชจายในการดาํเนินงานกอสราง 
การประมาณราคา   หากไดกระทําโดยนกัประมาณราคาทีม่ีความชํานาญแลว  ราคาคากอสรางที่ได

จากการประมาณราคากับราคาคากอสรางจริง     เมื่อกอสรางแลวเสร็จไมควรผิดหรือแตกตางมากนัก  ควรอยู  
ในเกณฑสูง-ต่าํ ไมเกิน 10 % (โดยประมาณ) 
 

การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางโดยทั่วไป 
 การประมาณราคาคากอสรางและสิ่งปลูกสรางโดยทั่วไป  จัดทําได 2 วิธี คือ 
 1.  วิธีประมาณราคาโดยละเอียด 
 2.  วิธีประมาณราคาโดยสังเขป 
 
1. วิธีประมาณราคาโดยละเอียด 
 ใชประมาณราคางานที่กอสรางจริง    เพื่อเปนราคาปานกลางหรือราคากลางในการจดัหาผูทําการ      
กอสราง  กระทําโดยการคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสราง  แลวนําไปประมาณการหาคาวัสดุแรงงาน  
ตลอดจนคาใชจายตาง ๆ ที่เกีย่วกับกิจการกอสราง  รวมยอดเปนคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด  
ผลที่ไดจากการประมาณราคาโดยละเอยีดนี้  จะใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด  ทําได 2 วิธีคือ 
 
 



 1.1  วิธีการประมาณราคาจากปริมาณวัสดกุอสรางและแรงงานตอหนวย 
        เปนวิธีประมาณราคา  โดยการถอดแบบคํานวณปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางออกมาเปน
หนวย ๆ ของงานแตละประเภทงาน  แลวคูณดวยราคาคาวัสดุมวลรวมและคาแรงงานตอหนวย  รวมยอดเปน
คาวัสดุและคาแรงงานทั้งหมด แลวนําไปประมาณการหาคาอํานวยการและดําเนินงาน คากําไรและคาภาษีอากร 
 คากอสราง    คือ    วงเงินรวมยอดของคาวสัดุ คาแรงงาน  คาอํานวยการดําเนินงาน  คากาํไร           
และภาษีอากร 
 1.2  วิธีประมาณราคาจากปรมิาณวัสดุกอสรางทั้งหมด 
        เปนวิธีประมาณราคา   โดยการถอดแบบคํานวณหาปริมาณวัสดกุอสราง  ออกมาตามชนิดของ
วัสดุ  แลวคณูดวยราคาตอหนวยของวัสดุแตละชนิด  แลวรวมยอดเปนราคาคาวัสดุทั้งหมด  แตวิธีนี้ไมสามารถ
กําหนดคาแรงตอหนวยได   ตองกําหนดคาแรงงานเปนรอยละ (%)  ของคาวัสดุทั้งหมด   แลวรวมคาวัสดุและ
คาแรงงานทั้งหมด  นําไปประมาณการหาคาอํานวยการและดําเนนิงาน  คากําไรและคาภาษีอากร 
 คากอสราง  คือ  วงเงินรวมยอดของ  คาวัสดุ  คาแรงงาน  คาอํานวยการดําเนินงาน  คากําไร  และภาษี 
 หมายเหต ุ
 ในทางปฏิบัตจิริงนั้น  นยิมใชวิธีประมาณราคา  จากปริมาณงานวัสดกุอสรางและแรงงานตอหนวย  
เพื่อใหทราบวงเงินคากอสราง  นําไปใชยื่นซองประกวดราคาหรือเสนอราคาในการจดัหาผูทําการกอสราง   
เมื่อไดรับใหเปนผูดําเนินการกอสรางแลว  จึงนําไปประมาณการหาปรมิาณวัสดกุอสรางแตละชนิด  ที่จะตอง
ใชทั้งหมด  เพือ่จะไดส่ังซื้อวสัดุมาใชในการกอสรางตอไป 
 วธีิการประมาณราคาจากปรมิาณวัสดกุอสรางทั้งหมด  นยิมใชกับงานกอสรางที่เปนงานขนาดเล็ก     
ไมมีความละเอียดปราณีตนกัหรือเพื่อตองการหาจํานวนวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง 
 
2.  วิธีประมาณราคาโดยสังเขป 
 ใชสําหรับผูออกแบบ (สถาปนิก, วิศวกร หรือนายชางโยธา)  เพื่อใหรูวาแบบที่ออกมานั้น จะกอสราง
ไดตามวงเงินงบประมาณที่มอียูหรือไม  หรือใชสําหรับตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอยีด ที่ไดประมาณ
ราคาไปแลววาจะผิดพลาดหรือไม  ทําได 2 วิธี คือ 
 2.1  วิธีประมาณราคาจากปรมิาตร 
        ประมาณการโดยหาปรมิาตรของอาคารทั้งหมด   แลวคูณดวยราคาคากอสรางตอหนวยของ
ปริมาตร  ซ่ึงไดมาจากผลการประมาณราคาโดยละเอยีดของงานประเภทเดียวกันทีไ่ดเคยประมาณการไวแลว 
      วิธีนี้นิยมใชอาคารโลง ๆ  ที่มีรายละเอียดของสวนประกอบอาคารไมมากนัก   เชน  อาคารโรงาน, 
ถังเก็บน้ํา ฯลฯ  เปนตน 

  2.2  วิธีประมาณราคาจากพืน้ที่หรือเนื้อที ่
        ประมาณการโดยหาปรมิาตรพื้นที่หรือเนื้อที่ใชสอยของอาคารทั้งหมด    แลวคูณดวยราคา         
คากอสรางตอหนวยพืน้ที่หรือเนื้อที่  ซ่ึงไดมาจากผลการประมาณราคาโดยละเอยีดของงานประเภทเดียวกัน        
ที่ไดเคยทําการประมาณราคาไวแลว 



       วิธีนี้นิยมใชกับอาคารโดยทั่วไป   แตตองทําความเขาใจวิธีการคํานวณหาพื้นทีห่รือเนื้อที่ใชสอย
อาคารใหถูกตองตรงกันจึงจะไดผลที่ใกลเคียงกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ 
 

 การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ  เพื่อใชในการพจิารณาจดัหา     
ผูทําการกอสราง  และเพื่อการอื่นในสวนทีเ่กี่ยวกับการทีจ่ะสนับสนุนใหงานกอสรางนั้น ๆ แลวเสรจ็ไปดวยดี
เปนประโยชนแกทางราชการนั้น    กระทําไดโดยวิธีการถอดแบบคํานวณราคากลางหรือวิธีประมาณราคา   
โดยละเอยีด 
 วิธีการถอดแบบคํานวณราคากลาง  หรือวิธีประมาณราคาโดยละเอยีดนัน้  มีขั้นตอนในการปฏิบัติ      
ดังตอไปนี ้
 1.  ประมาณการหาปริมาณงานและวสัดุกอสราง  โดยการถอดแบบเพือ่ใหไดปริมาณงานและวัสดุ    
กอสรางที่จะตองใชในการกอสรางงาน  ตามแบบแปลนและรายการกอสรางของงานนั้น ๆ  หนวยงานของ
ปริมาณงานและวัสดุกอสรางตามชนิดของงาน  และวัสดกุอสรางนั้น ๆ 
 2.  ประมาณการหาราคาวัสดุกอสราง 
 3.  ประมาณการหาคาแรงงานกอสราง 
 4.  ประมาณการหาคาใชจายตาง ๆ ในการกอสราง  ซ่ึงไดแก 
      4.1  คาอํานวยการและดําเนินงาน 
      4.2  คาประกันภยัและคาความเสียหายอืน่ ๆ 
      4.3  คาดอกเบี้ย 
      4.4  คากําไร 
      4.5  คาภาษอีากร 
      คากอสรางทั้งหมด    คือ   วงเงินยอดรวมของคาวัสดุและคาแรงงาน + คาอํานวยการและ 
ดําเนินงาน +  คาประกันภัยและความเสียหายอื่น ๆ + คาดอกเบี้ย + คากําไร + คาภาษีอากร (คา Factor F) 
 การประมาณราคาคากอสราง และสิ่งปลูกสรางของทางราชการดังกลาว  ขางตน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองปฏิบัติตามกฎระเบยีบและขอบังคับของทางราชการ  คือ 
 ก.  ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  ในสวนทีเ่กี่ยวกับการประมาณราคา 
 ข.  ปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวง, ทบวง, กรมฯ  ในสวนที่เกีย่วกับการประมาณราคา 
 ค.  ปฏิบัติตามมาตรฐานงานกอสราง  ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา 
 ง.  ปฏิบัติตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุฯ  ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา 
 จ.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการราคากลางที่กําหนดไว 
 
 
 
 
 



การคํานวณราคากลางของงานกอสรางอาคาร 
 
 การคํานวณราคากลาง  มีกระบวนการดําเนินการตามขัน้ตอนดังนี ้
 1. การถอดแบบ       เปนขั้นตอนในการแยกงานกอสรางทั้งโครงการออกเปนปริมาณเนื้องานของ   
งานยอยตาง ๆ ลงในแบบฟอรมสําหรับการประมาณราคาซึ่งกําหนดใหใชเปนมาตรฐานเดียวกนั  และการคิด
ปริมาณเนื้องานของผูถอดแบบอาจคิดไดไมเทากัน  เชน  การเผื่อเปอรเซ็นตเสียหายตางกัน   ดังนั้นเพื่อให       
ผูถอดแบบทั้งหลาย  สามารถคิดปริมาณเนื้องานได  โดยมีมาตรฐานใกลเคียงกัน  จงึกําหนดใหผูถอดแบบ     
ใชมาตรฐานการวัดเนื้องานและการเผื่อเสยีหายเปนอันเดียวกัน 
 2.  การใสราคาวัสดุ     เปนขัน้ตอนในการหาราคาวัสดุของแตละงานยอยตาง ๆ ลงในแบบฟอรม
สําหรับการประมาณราคา  ซ่ึงราคาไดจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาง  กระทรวงพาณิชย  หรือสืบราคาจาก    
ผูผลิตโดยตรง  จะเปนราคาตอหนวยหรือราคาตอชุด   แลวแตหนวยของปริมาณงานนั้น ๆ 
 3.  การใสคาแรงงาน เปนขั้นตอนในการหาราคาคาแรงงานของแตละหนวยงานยอยตาง ๆ         
ลงในแบบฟอรมสาํหรับการประมาณราคา  ซ่ึงคาแรงงานจะกําหนดโดย  หรือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
หรือจากการสบืราคา   จะเปนราคาตอหนวย   หรือราคาตอชุด  แลวแตหนวยของปรมิาณงานนัน้ ๆ 
 4.  การใสคาใชจายในการดาํเนินการ     เปนขั้นตอนในการหาราคาคาใชจาย   เชน  คาอํานวยการ 
คาดอกเบี้ย  กาํไร  และภาษี   ลงในแบบฟอรมสําหรับการประมาณราคา  ซ่ึงจะกําหนดเปนเปอรเซน็ตของ     
คางาน (คาใชจายทางตรง)   และเพื่อความสะดวกในการคํานวณ    จึงไดจัดทําเปนตารางสําเร็จรูปเรียกวา          
ตาราง  Factor  F  ที่จัดทําโดยสํานักงบประมาณ 
 การประมาณราคาโดยละเอยีด  เปนวิธีการหาปริมาณงานและวัสดุกอสราง   โดยถอดออกจากแบบ
แปลนและรายการกอสรางออกเปนหนวย ๆ   ตามวิธีการและหลักเกณฑการถอดแบบหาปริมาณวสัดุเพื่อ
คํานวณราคากลาง   ลงในแบบฟอรมที่จะใชสําหรับการประมาณราคา     
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วิธีคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางของงานอาคาร 
 

การประมาณราคางานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม 
ขั้นตอนหลังจากไดรับแบบและรายการละเอียดประกอบแบบแลวดังนี้ 

 1.  งานขุดดนิและตอกเสาเข็ม 
      1.1  งานขุดดินและถมคืน   การคํานวณหาปริมาณงานดินที่ตองขุด    ตามเนื้อที่ของฐานราก        
แตละขนาด   คูณดวยความลึกจากระดับดนิถึงใตฐานราก   แลวคูณจํานวนของฐานรากแตละขนาดจะได       
ผลลัพธเปน......ม3   เมื่อไดปริมาณงานดนิขุดของฐานรากทั้งหมด    แลวนําไปรวมกบัเปอรเซ็นตการเผื่องาน 
ขุดดิน (ตามหลักเกณฑเผ่ือกนัดินพังและเพื่อทํางานสะดวก) กจ็ะไดปริมาณงานดนิขุดทั้งหมดเปนจํานวน 
......ม3     
      งานถมคืนคือ  การนําที่ขุดขึ้นจากฐานรากถมคืนลงไปในหลุมฐานรากหลังจากทาํการหลอ
คอนกรีตฐานรากและเสาตอมอแลวเสร็จ 
       1.2  งานตอกเสาเข็ม  การคํานวณหาปริมาณของเสาเข็มที่จะตอก  ตามชนิด  ขนาดและความยาว
ของเสาเข็ม   โดยคิดปริมาณของเสาเข็มที่กําหนดใหตอก   กับฐานรากแตละขนาด   แลวรวมยอดไดจํานวน 
เทาใด  เปนปริมาณของเสาเขม็ที่จะใชทั้งหมดเปนจํานวน...............ตน 
 2.  งานโครงสรางคอนกรตีเสริมเหล็ก 
   2.1  งานวัสดรุองใตฐานราก   การคํานวณหารปริมาณงานวัสดุรองใตฐานราก  โดยคิดวัสดุรองฐาน
รากตามขนาดเนื้อที่ใตฐานรากแตละขนาด  คูณดวยความหนาของวัสดรุองใตฐานราก  แลวคูณจํานวนของฐาน
รากแตละขนาดจะไดผลลัพธเปน......ม3    เมื่อรวมปริมาณงานวัสดุรองใตฐานรากทัง้หมด  แลวนาํไปรวมกับ
เปอรเซ็นตการเผื่องานถมทราย  (ตามหลักเกณฑเผื่อการยุบตัวของงานถมทราย)   กจ็ะไดปริมาณงานวัสดุ
รองใตฐานรากทัง้หมดเปนจํานวน ......ม3     
     2.2  งานคอนกรีตรองใตฐานราก  (คอนกรีต 1:3:5)   การคํานวณหาปริมาณงานคอนกรีตรองใต 
ฐานราก   โดยคิดคอนกรีตรองฐานราก  ตามขนาดเนื้อทีใ่ตฐานรากแตละขนาด  แลวคูณดวยความหนาของงาน
คอนกรีตใตฐานรากและคณูจํานวนของฐานรากแตละขนาดไดผลลัพธเปน ......ม3      เมื่อรวมปรมิาณงาน
คอนกรีตรองใตฐานรากทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีตใตฐานรากทั้งหมดเปนจํานวน ......ม3       
     2.3  งานคอนกรีตโครงสราง   การคํานวณหาปริมาณเนื้องานคอนกรีตโครงสรางของอาคารทั้งหมด
ตั้งแตฐานราก  เสา  ตอมอ  คานคอดิน  เสา  คาน  พื้น  และบันไดทุกชั้น  จนถึงโครงหลังคาตามแบบแปลน  
แลวรวมจํานวนทั้งหมดเปน......ม3       
            -  คอนกรีตฐานราก   การคํานวณปริมาณคอนกรตีฐานราก   โดยคิดคอนกรีตตามขนาดของฐาน
รากแตละขนาด  คือความกวางคูณความยาวและคณูความหนาฐานรากไดผลลัพธเปน ......ม3      เมื่อรวม
ปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีตฐานรากทั้งหมดเปนจํานวน ......ม3       



            -  คอนกรีตเสาตอมอ   การคํานวณปริมาณคอนกรตีเสาตอมอ   โดยคิดพืน้ที่หนาตัดตามขนาด
ของเสาตอมอ     แตละขนาดแลวนําพืน้ที่หนาตัดของเสาตอมอคูณกับความสูงของเสาตอมอจะไดผลลัพธ    
เปน ......ม3      เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตเสาตอมอทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรตีเสาตอมอทั้งหมดเปน
จํานวน ......ม3       
           -  คอนกรีตเสา   การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสา   โดยคิดพืน้ทีห่นาตัดตามขนาดของเสาแตละ
ขนาด  แลวนําพื้นที่หนาตัดของเสาคูณความสูงของเสาจะไดผลลัพธเปน ......ม3      เมื่อรวมปริมาณคอนกรีต
เสาทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีตเสาทั้งหมดเปนจาํนวน ......ม3       
            -  คอนกรีตคาน   การคํานวณปริมาณคอนกรีตคาน   โดยคิดพื้นที่หนาตัดตามขนาดของคาน  
แตละขนาดแลวนําพื้นทีห่นาตัดของคานคูณความยาวของคานจะไดผลลัพธเปน ......ม3      เมื่อรวมปริมาณ
คอนรกีตคานทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีตคานทั้งหมดเปนจํานวน ......ม3       
         -  คอนกรีตพื้น   การคาํนวณปริมาณคอนกรีตพื้น  โดยคิดเนื้อที่ของพื้นตามขนาดพื้นแตละ
ขนาดแลวนําเนื้อที่ของพื้นคณูความหนาของพื้นจะไดผลลัพธเปนจํานวน ......ม3      เมื่อรวมปริมาณคอนกรีต
พื้นทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีตพืน้ทั้งหมดเปนจํานวน จํานวน ......ม3       
     2.4  งานไมแบบหลอคอนกรีต   การคํานวณหาปริมาณเนื้อที่ไมแบบ  คือ  เนื้อที่ไมแบบที่รองรับ  
หรือหอหุมคอนกรีตที่จะหลอเปนงานโครงสราง ค.ส.ล.ทั้งหมด   เชน   ฐานราก  ตอมอ  เสา  คาน  พื้น  ฯลฯ  
เปนตน   เมื่อรวมปริมาณงานไมแบบทั้งหมดแลวจะเปนไมแบบจํานวน ......ม2  

 การคํานวณหาปริมาณไมคราวสําหรับยึดไมแบบ  คิดโดยเฉลี่ยประมาณ 30 %  ของเนื้อที่ไมแบบ     
ทั้งหมด  เมื่อคณูกันแลวผลลัพธจะเปน .......ฟ 3     
 การคํานวณหาไมค้ํายันไมแบบ  คิดทองคาน 1 ตนตอความยาวของทองคาน 1 เมตร  และไมค้ํายนั 
ทองพื้น 1 ตนตอเนื้อที่พื้น 1 ตารางเมตร  เมื่อรวมปริมาณงานไมค้ํายนัทั้งหมดแลวจะเปนจํานวน ..........ตน 
   2.5  งานเหลก็เสริมคอนกรีต   การคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต  ตามทีก่ําหนดในแบบ
แปลนตามชนดิ  ขนาด  และความยาวของเหล็กเสริม   โดยคิดตามความกวางหรือความยาวของโครงสรางนั้น 
ๆ  ในแนวเสนตรง  โดยไมตองหักผิวคอนกรีตที่หอหุม   และไมตองเผ่ือความยาวในการทาบตอ  งอปลาย  
หรือดัดคอมา   เชน  เหล็กเสริมของฐานราก   คิดเหล็กเสริมตามขนาดและตามความกวาง   ยาว  ของฐานราก   
คูณจํานวนเสนตามแบบแปลน  แลวรวมความยาวทั้งหมดเปน..........เมตร 
             -  เหล็กเสริมของเสา   คิดเหล็กเสรมิที่เปนเหล็กยนืแตละขนาด  ตามความสูงของเสา  จํานวน
ตามแบบแปลน  รวมความยาวเปน ........เมตร   สวนเหลก็ปลอกใหคดิความยาวตามเสนรอบรูปของเสา        
และจํานวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน  แลวรวมความยาวเปน.............เมตร 
            -  เหล็กเสริมของคาน  คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กนอน  ทั้งที่วางในแนวราบ  และดัดเปนคอมา
แตละขนาดตามความยาวของคานจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา  จาํนวนตามแบบแปลนรวมความยาวเปน
.......เมตร    สวนเหล็กปลอกใหคดิความยาวตามเสนรูปของคาน   และจํานวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน  
แลวรวมความยาวเปน ...........เมตร 



             -  เหล็กเสริมของพื้น   คิดเหล็กเสรมิที่เปนเหล็กนอน   ที่วางในแนวราบและดดัเปนคอมา     
แตละขนาดตามความกวาง  ความยาวของแผนพื้นจํานวนตามแบบแปลน   แลวรวมความยาวเปน...........เมตร  
สวนเหล็กเสริมพิเศษ   ใหคดิตามขนาด   และความยาวของเหล็กแตละเสน   จํานวนตามแบบแปลน  แลวรวม
ความยาวเปน...........เมตร 
             -  เหล็กเสริมบันได    คิดเหล็กเสรมิที่เปนเหล็กนอนตามความกวางและความยาวของบันได
เหล็ก  ลูกโซคิดความยาวตามความกวางของลูกนอก  บวกความสูงของลูกตั้ง  คูณจํานวนเหล็กตามแบบแปลน  
แลวรวมความยาวเปน...........เมตร 
  2.6  การเผื่องานเหล็กเสริมคอนกรีต 
            -  เมื่อคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมตาง ๆ ของงานโครงสรางทั้งหมด  โดยมีความยาวเปนเมตร  
แลวรวมเหล็กเสริมแตละขนาด   และเผื่อการทาบตอ   งอปลาย   ดัดคอมาและการเสียเศษ   ตามเปอรเซ็นต   
การเผื่อของเหล็กแตละขนาด  แลวคํานวณหาน้ําหนกัของเหล็กเสริมเปน............กก.  หรือเมตริกตนั 
          -  การคํานวณหาปริมารลวดผูกเหล็ก   ตามหลักเกณฑการถอดแบบ  คิดโดยเฉลี่ยประมาณ    
30 กิโลกรัมตอน้ําหนกั  เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน 
     2.7  น้ํายากนัซึมผสมคอนกรีต (ถามี)  คดิจํานวนตามเนื้องานคอนกรีตที่ผสมรวมเปน ......ม3     
 3. งานหลงัคา  
     3.1  งานโครงหลังคาไม     การคํานวณหาปริมาณไมที่ใชทําโครงหลังคามีหนวยเปน.......ฟ3          
ไดแก  ไมขื่อ   ไมดั้ง  ไมค้ํายนั  ไมจันทนัเอก  ไมจันทนัพราง  ไมอกไก   ไมสะพานรับจันทัน   ไมแป        
หรือไมระแนง  ไมเชิงชายและไมปนลมขนาดหนาตดัเปนนิ้ว   ความยาวเปนเมตร  แลวคิดรวมเปน.......ฟ3       
            -  ในการคิดความยาวของไมแตละอยางนั้น   ตองเผื่อความยาวไมใหพอกบัการกอสรางจริง  
ความยาวของไมแปรรูปในทองตลาด  ไมขนาดหนาตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต 1.00 เมตร , 1.50 เมตร , 2.00 
เมตร และไมเกิน 6.00 เมตร  เชน  ไมขนาด 1 -  ½” x 3”  ฯลฯ  สวนไมหนาตัดใหญ  เชน  2” x 8”  จะมีขนาด
ตั้งแต 2.00 เมตร  ถึง 8.00 เมตร  โดยเพิ่มความยาวขึ้นหนวยละ 50 เซนติเมตร 
            -  ดวยเหตุนี้   ผูที่ประมาณราคาจะตองระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม  เพราะถาความยาว
แตละขนาดไมลงตัว  หรือไมพอดีกับการใชงานกอสรางจะตองเพิ่มความยาวขึ้นอกี 50 เซนติเมตร 
            -  ประมาณการหาอปุกรณยดึโครงสรางหลังคา  ไดแก  แผนเหล็กปะกับรอยตอไม  นอตสกรู 
ยึดรอยตอขนาดตาง ๆ ใหคิดหาจํานวนจากแบบแปลนหรอืแบบขยาย 
             -  การคํานวณหาเนื้อที่โครงหลังคาตามแนวราบ  กวางคณูยาว  ไดเนื้อที่เปน ........ม2  เพื่อนํา 
ไปหาคาแรงงานในการประกอบและตดิตัง้โครงหลังคา 

      3.2  งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ   คํานวณหาปรมิาณเหล็กรูปพรรณ  ที่ใชทาํโครงหลังคา       
ทั้งหมด   ตามชนิดของเหล็ก  ขนาดหนาตดั  ความยาวและจํานวนเปนทอน  ซ่ึงเหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน
ทั่วไปทอนหนึง่จะยาว 6.00 เมตร หรือคิดเปนน้ําหนักเหล็กทั้งหมดใหเปนกิโลกรัมกไ็ด 

 
 



 4.  งานมงุหลังคา 
      4.1  งานมุงหลังคา    การคํานวณหาปรมิาณวัสดุมุงหลังคา  มีหนวยเปนแผน  เชน  วัสดุมุงเปนชนิด
กระเบื้องใยหนิลูกฟูกลอนเล็ก  หรือลอนคู    ตองคิดหักแผนวัสดุมุงในสวนที่ตองซอนทับกัน   เพือ่หาจํานวน
กระเบื้องที่ตองใชมุงหลังคาแตละแถวทั้งหมด  แลวเผ่ือจํานวนที่อาจจะแตก  เพราะการขนสงหรือการทํางาน
อีก 5 %   รวมเปนจํานวนที่จะตองใชทั้งหมดเปน .........แผน 
      4.2  การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงชนิดครอบมุมตาง ๆ  เชน  ครอบมุมลอนเล็กหรือลอนคู          
ตองคิดหักความยาวที่ตองซอนทับกัน แตละแผนตามความยาวของสันหลังคามุมตาง ๆ  เพื่อจะ หาจํานวน
ครอบมุม  ที่ตองใชทั้งหมด  แลวเผ่ือจํานวนครอบมุมที่อาจจะแตกเพราะการขนสงหรือการทํางาน อีก  5 %  
รวมเปนจํานวนที่จะตองใชทั้งหมด ........แผน 
     4.3  การคํานวณหาปริมาณอุปกรณยึดกระเบื้องตามชนดิ  ขนาดและความยาว  เพือ่ยึดวัสดมุุงหลังคา
และยดึครอบมุมรวมยอดแตละชนิดทั้งหมดใหดูรายละเอียดจากแบบแปลนและรายการประกอบแบบ 
     4.4  การคํานวณหาเนื้อทีมุ่งหลังคา  ใหคิดเนื้อที่มุงหลังคาตามแนวลาดของหลังคา  ไดเนื้อที่เปน
..........ม2    เพื่อนําไปหาคาแรงงานในการมุงหลังคา 
 5. งานทําพื้นไม 
     5.1  งานทําพื้นไม   การคาํนวณหาปริมาณไมที่ใชทําคาน,   ตง   และพื้น  มหีนวยเปน........ฟ3       
ไดแก  ไมที่มขีนาดหนาตัดเปนนิ้ว   และมคีวามยาวเปนเมตร  ตามจํานวนที่รูปแบบกาํหนดใหใชเมือ่เอา       
ทุกขนาดมารวมกันแลวคิดเปน........ฟ3      
  -  ในการคิดความยาวของไมแตละอยางนัน้  ตองเผ่ือความยาวไมใหพอกับการกอสรางจริง  
ความยาวของไมแปรรูปในทองตลาด  ไมขนาดหนาตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต 1.00 เมตร, 1.50 เมตร, 2.00 
เมตร  และไมเกิน 6.00 เมตร  เชน   ไมขนาด 1 –1/2” x 3”  สวนไมหนาตัดใหญ   เชน  2” x 8”   จะมขีนาด    
ตั้งแต 2.00 เมตร ถึง 8.00 เมตร   โดยเพิ่มความยาวขึ้นหนวยละ 50 เซนติเมตร 
  -  ดวยเหตุนี้  ผูที่ประมาณราคาจะตองระมัดระวังในเรือ่งความยาวของไม  เพราะถาความยาว
แตละขนาดไมลงตัว  หรือไมพอดีกับการใชงานกอสรางจะตองเพิ่มความยาวขึ้นอกี 50 เซนติเมตร 
       5.2  ประมาณการหาอุปกรณยึดคาน,  ตง   ไดแก   แผนเหล็กปะกับ   นอตสกรู   สําหรับยึดขนาด    
ตาง ๆ ใหคิดหาจํานวนจากแบบแปลนหรือแบบขยาย 
      5.3  การคํานวณหาเนื้อทีพ่ื้นตามแนวราบ  ความกวางคูณความยาวไดเนื้อที่เปน ..........ม2   เพื่อ
นําไปหาคาแรงงานในการประกอบและตดิตั้งงานทําพืน้ไม 
 6.  งานฝาเพดาน, ผนัง, พืน้, วัสดุผิวตาง ๆ 
      6.1 งานฝาเพดาน  การคํานวณปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องาน
ของการทําฝาแตละแบบ  เชน  ฝาเพดานกระเบื้องแผนเรยีบ, ฝาเพดานยิบซั่มบอรด, ฝาเพดานไม เปนตน       
แลวหาพืน้ที่ของฝาเพดาน ขนาดความกวาง  คูณความยาวตามแบบแปลนและรวมกนัเปน..........ม2         



      6.2  งานผนัง  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร   โดยคิดแยกปริมาณเนื้องาน
ของผนังตามแบบแตละรายการ  เชน  ผนังกออิฐ,  ผนังกระเบื้องแผนเรยีบ,  ผนังไมอัด  เปนตน  แลวหาพืน้ที่
ของผนังขนาดความกวางคูณความสูงตามแบบแปลนและรวมกันเปน..........ม2         
      6.3 งานฉาบปูน   การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคดิแยกปริมาณเนื้อ
งานของการฉาบปูนแตละสวนของอาคาร   เชน   งานฉาบปูนผนัง,   ฉาบปูนเพดาน  และฉาบปูน   โครงสราง  
เปนตน  แลวหาพื้นที่ของงานฉาบปูนแตละงานตามแบบแปลนและรวมกันเปน..........ม2      
      6.4  งานวัสดุผิวผนัง   การคํานวณหาปรมิาณเนื้องานมหีนวยเปนตารางเมตร   โดยคิดแยกปริมาณ
เนื้องานของวสัดุผิวผนังแตละแบบ   เชน   ผนังบุกระเบือ้งเคลือบ,  ผนังบุหินออน,  ผนังหินลางทรายลาง  เปน
ตน  แลวหาพืน้ที่ของวัสดุผิวผนังแตละงานตามแบบแปลนและรวมกนัเปน..........ม2         
       6.5  งานวสัดุผิวพื้น   การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณ
เนื้องานของวสัดุผิวพื้นแตละแบบ   เชน  ผนังบุกระเบื้องเคลือบ, ผนังบุหินออน,  ผนังหินลาง    ทรายลาง  เปน
ตน  แลวหาพืน้ที่ของวัสดุผิวพื้นแตละงานตามแบบแปลนและรวมกนัเปน..........ม2         
       6.6  งานบัวเชิงผนัง   การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนเมตร   โดยคิดแยกปริมาณเนื้องาน
ของวัสดุทําบวัเชิงผนังแตละแบบ  เชน  บวัเชิงผนังไม,  บัวเชิงผนังหนิขัด, บัวเชิงผนงัหินลาง  เปนตน  แลวหา
ความยาวของวัสดุใชทําบวัเชิงผนังแตละงานตามแบบแปลนและรวมกันเปน........เมตร 

7. งานประต-ูหนาตาง 
     7.1  ประตู-หนาตาง   การคํานวณหาปรมิาณเนื้องานมหีนวยเปนชุด   โดยคิดแยกปริมาณเนื้องาน
ตามสัญลักษณและชนิดของประตูหนาตางแตละแบบ   เชน  ประตูหนาตางไม ป.1-น.1,  ประตูเหล็ก ป.1,    
หนาตางอลูมิเนียม น.1 เปนตน  แลวนับจาํนวนตามแบบแปลนและรวมกันเปน.........ชุด 
            -  วงกบประตูหนาตาง   คิดจํานวนเปนชุด  และสามารถแยกรายการวัสดุใชทําวงกบไดตาม   
รูปแบบที่ตองการหรือจะใชวิธีสืบราคาจากผูผลิตหรือในทองตลาดกไ็ดตามความเหมาะสม 
            -  บานประตูหนาตาง   คิดจํานวนเปนบาน  และสามารถแยกรายการวัสดุใชทําวงกบไดตาม   
รูปแบบที่ตองการหรือจะใชวิธีสืบราคาจากผูผลิตหรือในทองตลาดกไ็ดตามความเหมาะสม 
      7.2  อุปกรณประต-ูหนาตาง     การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุดหรืออันแลว            
แตอุปกรณทีจ่ะใช  โดยคิดแยกอุปกรณตามรูปแบบรายการกําหนดรวมกันเปน..........ชุด/อัน 
      7.3  กระจกประตู-หนาตาง   การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางฟตุ   โดยคิดแยก
ปริมาณเนื้องานตามชนิดและความหนา  เชน  กระจกใสหนา 5 มม. , กระจกสีชาหนา 5 มม.  เปนตน 

8.  งานเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ําหองสวม 
      8.1  เครื่องสุขภัณฑ   การคํานวณปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุด   โดยคิดแยกปรมิาณเนื้องานตาม
สัญลักษณและชนิดของเครือ่งสุขภัณฑแตละแบบ  เชน  โถสวมชักโครกชนิดนั่งราบเคลือบสี, ที่ปสสาวะชาย
ชนิดแขวนผนงัเคลือบสี,  อางลางมือชนิดแขวนติดผนังเคลือบสี  เปนตน   แลวนับจํานวนตามแบบแปลนและ
รวมกันเปน........ชุด 



     8.2  อุปกรณประกอบหองน้ําหองสวม   การคํานวณหาปริมารเนื้องานมีหนวยเปนชุดหรืออัน
แลวแตอุปกรณที่จะใชโดยคิดแยกอุปกรณตามรูปแบบรายการกําหนดรวมกนัเปน........ชุด/อัน   เชนชั้นของ     
พรอมกระจกเงาคิดเปนชุด,  ขอแขวนผาคดิเปนอัน  เปนตน 
     8.3  เคานเตอรอางลางมือ    การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนเมตร   โดยคดิแยกปริมาณ
เนื้องานตามวสัดุที่ใชทําตามรูปแบบและรายการรวมกนัเปน.............เมตร 
 9.  งานทาส ี
      การหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร     โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามวัสดุที่ใช          
เชน  งานทาสนี้ํามันใชทาไมหรือเหล็ก   งานทาสีพลาสติกใชทาผนังฉาบปูนหรือฝาเพดานยิบซั่มบอรด       
งานทาสีเหล็กกันสนิม  และงานสีพน   เปนตน   การหาเนื้องานทาสีจะตองพยายามดแูบบ และรายการ
ประกอบแบบใหละเอยีด  เพราะอาจเกดิการผิดพลาดในเรื่องของขอบเขตการทาสี และชนิดของสีที่จะทาได  
เนื่องจากมวีัสดุบางรายการที่ไดมีการทาสมีาจากโรงงานแลว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑการคิดปริมาณวสัดุมวลรวม 
สวนประกอบอาคารประเภทตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑการเผื่อและหาปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวยของงานประเภทตาง ๆ 
1.  งานขุดดนิฐานรากและถมคืน   คิดเผื่อกันดินพงัและทํางานสะดวก 30 % 
2.  งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ   คิดเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอดัดวยแรงคน 

             2.1  งานถมทราย  เผ่ือ  25 % 
                   2.2  งานถมดิน  เผ่ือ  30 % 
                   2.3  งานถมดินลูกรัง  เผ่ือ  35 % 
                   2.4  งานถมอิฐหกั  เผ่ือ  25 % 

3.  งานไมแบบหลอคอนกรีต 
           3.1  ไมแบบคิดเปนตารางเมตร (ม2) 
                  3.2  ไมคราวยึดไมแบบ  คิด 30 %  ของปริมาณไมแบบ 
                  3.3  ไมค้ํายันไมแบบ 
             3.1.1  ไมค้ํายันทองคานและงานประเภทคาน  คิด  1 ตน/ความยาว 1 เมตร 
             3.1.2  ไมค้ํายันทองพื้นและงานประเภทพืน้  คิด 1 ตน/ตารางเมตร 
            สูตรการหาตารางเมตร (ม2)  =  กวาง x ยาว 
  -  ไมแบบเสาใหคิด  4 ดาน x ความสูง   x  จํานวนตน   (หนวยเปน  ม2) 
  -  ไมแบบคานใหคิด 3 ดาน x ความยาว x  จํานวนคาน  (หนวยเปน  ม2) 
         3.4  ตะปูยึดไมแบบ คิด 0.25  กิโลกรัม/ไมแบบ 1 ตารางเมตร 

4.  การลดปรมิาณไมแบบหลอคอนกรีต    เนื่องจากใชงานไดหลายครั้ง 
          4.1  อาคารชั้นเดียว  ลด 20 % ใช 80 % 
         4.2  อาคาร 2 ช้ัน  ลด 30 % ใช 70 % 
         4.3  อาคาร 3 ช้ัน  ลด 40 % ใช 60 % 
          4.4  อาคาร 4 ช้ันขึ้นไป  ลด 50 % ใช 50 % 
 การลดปริมาณไมแบบหลอคอนกรีต   ลดลงเฉพาะปริมาณวัสดุ  ไมแบบ  ไมคราวยดึไมแบบ           
และไมค้ํายนั เทานั้น  สวนคาแรงงานคิดเตม็ตามปริมาณไมแบบหลอคอนกรีตทั้งหมด 

5.  การเผื่อของเหล็กเสริม    เนื่องจากตองทาบตอ   งอปลาย  ดัดคอมา  และเสียเศษใชงานไมได        
ของเหล็กเสริมแตละขนาดทั้งเหล็กเสนกลมผิวเรียบและเหล็กเสนกลมผิวขอออย  ตามเกณฑดังนี ้
(เหล็กมาตรฐานยาวเสนละ 10.00 เมตร) 
      -  เหล็กเสรมิเสนกลมผิวเรียบ  SR 24  ขนาด 
  RB 6 มม.  เผ่ือ   5 % 
  RB 9 มม.  เผ่ือ   7 % 
  RB 12 มม.  เผ่ือ   9 % 
  RB 15 มม.  เผ่ือ 11 % 
  RB 19 มม.  เผ่ือ 13 % 



  RB 25 มม.  เผ่ือ 15 % 
  RB 28 มม.  เผ่ือ 15 % 
  RB 32 มม.  เผ่ือ 15 % 
     -  เหล็กเสรมิเสนกลมผิวขอออย  ขนาด 
  DB 9.5 มม.  เผ่ือ   7 % 
  DB 12 มม.  เผ่ือ   9 % 
  DB 16 มม.  เผ่ือ 11 % 
  DB 20 มม.  เผ่ือ 11 % 
  DB 22 มม.  เผ่ือ 15 % 
  DB 25 มม.  เผ่ือ 15 % 
  DB 28 มม.  เผ่ือ 15 % 
  DB 32 มม.  เผ่ือ 15% 
 6.  ลวดผูกเหล็กเสริม   คิด 30 กก./นน. เหล็กเสริม 1 เมตริกตัน 
 7.  ปริมาณตะปูของงานประเภทตาง ๆ 
      7.1  งานวางคาน  ตง  และปูพื้นไม    ใช 0.20 กก./ตร.ม. 
      7.2  งานติดตั้งโครงหลังคาไม 
             7.2.1  ทรงเพิงแหงน  ใช  0.20 กก./ตร.ม. 
             7.2.2 ทรงจั่ว   ใช 0.20 กก./ตร.ม. 
             7.2.3 ทรงปนหยา   ใช 0.25 กก./ตร.ม. 
             7.2.4 ทรงไทย   ใช 0.30 กก./ตร.ม. 
 8. ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานคอนกรตีสวนผสมตาง ๆ 
     8.1  คอนกรีตสวนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ) 
  -  ปูนซีเมนต  243 เผ่ือ 7   % รวมเปน    260  กก. 
  -  ทรายหยาบ  0.55 เผ่ือ 15  % รวมเปน  0.63  ลบ.ม. 
  -  หินเบอร 1-2  0.92 เผ่ือ 12  % รวมเปน  1.03  ลบ.ม. 
  -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผ่ือ -    % รวมเปน  1.80  ลบ.ม. 
    8.2  คอนกรีตสวนผสม 1:2:4 
  -  ปูนซีเมนต   320 เผ่ือ 7   % รวมเปน  342  กก. 
  -  ทรายหยาบ  0.50 เผ่ือ 13  % รวมเปน  0.56  ลบ.ม. 
  -  หินเบอร 1-2  0.97 เผ่ือ 12  % รวมเปน  1.09  ลบ.ม. 
  - น้ําผสมคอนกรีต 180 เผ่ือ -    % รวมเปน  180  ลิตร 
 
หมายเหตุ  คอนกรีต 1 ลบ.ม. ใชน้ําผสมประมาณ 180 ลิตร  และปริมาณวัสดุทั้งหมดนี ้ ไดเผ่ือการเสยีหายแลว 



 
 9.  ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานกอผนังดวยวัสดุชนิดตาง ๆ (แนวปนูกอหนา 1-2 ซม.) 
      9.1  ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน (คิด 1 ตารางเมตร) 
  -  อิฐสามัญ (อิฐมอญ)  115 เผ่ือ 20 % รวมเปน             138 กอน 
  - ปูนซีเมนต             13.45 เผ่ือ 19 % รวมเปน           16.00  กก. 
  - ปูนขาว               8.65 เผ่ือ 19 % รวมเปน           10.29 กก. 
  - ทรายหยาบ            0.046 เผ่ือ 10 % รวมเปน             0.05 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                  10 เผ่ือ - % รวมเปน  10 ลิตร 

  9.2  ผนังกออิฐมอญเต็มแผน (คิด 1 ตารางเมตร) 
  -  อิฐสามัญ (อิฐมอญ)  230 เผ่ือ 20 % รวมเปน             276 กอน 
  - ปูนซีเมนต             18.57 เผ่ือ 19 % รวมเปน           34.00  กก. 
  - ปูนขาว             17.30 เผ่ือ 19 % รวมเปน           20.59 กก. 
  - ทรายหยาบ               0.11 เผ่ือ 10 % รวมเปน             0.12 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                  20 เผ่ือ - % รวมเปน  20 ลิตร 
      9.3  ผนังกอซีเมนตบลอค ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร) 
  -  ซีเมนตบลอค             2.50 เผ่ือ 4 % รวมเปน   13 กอน 
  - ปูนซีเมนต             5.67 เผ่ือ 19 % รวมเปน             6.75  กก. 
  - ปูนขาว             3.25 เผ่ือ 19 % รวมเปน             3.87 กก. 
  - ทรายหยาบ          0.028 เผ่ือ 10 % รวมเปน             0.03 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                 5 เผ่ือ - % รวมเปน     5 ลิตร 
 9.4  ผนังกอซีเมนตบลอค ขนาด 0.09x0.19x0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร) 
  -  ซีเมนตบลอค           12.50 เผ่ือ 4 % รวมเปน   13 กอน 
  - ปูนซีเมนต             7.96 เผ่ือ 19 % รวมเปน             9.47  กก. 
  - ปูนขาว            4.56 เผ่ือ 19 % รวมเปน             5.43 กก. 
  - ทรายหยาบ          0.037 เผ่ือ 10 % รวมเปน             0.04 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                 5 เผ่ือ - % รวมเปน     5 ลิตร 
 9.5  ผนังกอซีเมนตบลอกชนดิระบายอากาศ ขนาด 0.09x0.19x0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร) 
  -  ซีเมนตบลอค           12.50 เผ่ือ 4 % รวมเปน   13 กอน 
  - ปูนซีเมนต             7.96 เผ่ือ 19 % รวมเปน             9.47  กก. 
  - ปูนขาว             4.56 เผ่ือ 19 % รวมเปน             5.43 กก. 
  - ทรายหยาบ          0.037 เผ่ือ 10 % รวมเปน             0.04 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                 5 เผ่ือ - % รวมเปน     5 ลิตร 

 



10.  ปูนทรายสวนผสมระหวางซีเมนตและทราย  อัตราสวน 1:3 
       10.1  ปูนทรายรองพื้นสําหรับพื้นปวูัสดุแผนสําเร็จรูป / 1 ตารางเมตร (หนา 3 ซม.) 

     -  ปูนซีเมนต           18.20 เผ่ือ 10% รวมเปน           20.02 กอน 
  - ทรายหยาบ          0.090 เผ่ือ 18 % รวมเปน             0.11 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                  6 เผ่ือ - % รวมเปน     6 ลิตร 

       10.2  ปูนทรายรองพื้นสําหรับพื้นผิวทรายลางหรือหนิลางหรือหนิขัด / 1ตารางเมตร (หนา 3 ซม.) 
     -  ปูนซีเมนต           18.20 เผ่ือ 10% รวมเปน           15.40 กก. 
  - ทรายหยาบ          0.090 เผ่ือ 18 % รวมเปน             0.11 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                  6 เผ่ือ - % รวมเปน     6 ลิตร 

       10.3  ปูนทรายรองพื้นสําหรับผนังบุดวยวัสดุแผนสาํเร็จรูป / 1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.) 
     -  ปูนซีเมนต           10.95 เผ่ือ 10% รวมเปน            12.05 กก. 
  - ทรายละเอยีด          0.034 เผ่ือ 18 % รวมเปน             0.04 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                  3 เผ่ือ - % รวมเปน     3 ลิตร 

       10.4  ปูนทรายรองพื้นสําหรับผนังผิวทรายลางหรือหินลาง  / 1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.) 
     -  ปูนซีเมนต           10.95 เผ่ือ 10% รวมเปน            12.05 กก. 
  - ทรายละเอยีด          0.034 เผ่ือ 18 % รวมเปน             0.04 ลบ.ม. 
  -  น้ํา                  3 เผ่ือ - % รวมเปน     3 ลิตร 
 
 11.  งานตกแตงผิวผนงัและพื้นงานชางปนู 
         11.1 งานปูนฉาบ / 1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.) 
       -  ปูนซีเมนต           10.95 เผ่ือ 10% รวมเปน            12.05 กก. 
    -  ปูนขาว            7.00 เผ่ือ 10% รวมเปน              7.70 ลบ.ม. 
    - ทรายละเอยีด          0.034 เผ่ือ 18 % รวมเปน             0.04 ลบ.ม. 
    -  น้ํา                  3 เผ่ือ - % รวมเปน     3 ลิตร 
       11.2   งานปูนฉาบซีเมนตขัดมันเรียบ / 1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.) 
       -  ปูนซีเมนต           16.30 เผ่ือ 10% รวมเปน            18.00 กก. 
    -  ปูนขาว            7.00 เผ่ือ 10% รวมเปน              7.70 ลบ.ม. 
    - ทรายละเอยีด          0.034 เผ่ือ 18 % รวมเปน             0.04 ลบ.ม. 
    -  น้ํา                  3 เผ่ือ - % รวมเปน     3 ลิตร 

     11.3  งานปูนทรายพื้นผิวซีเมนตขัดมันเรียบ  / 1 ตารางเมตร (หนา 3 ซม.) 
       -  ปูนซีเมนต           19.56 เผ่ือ 10% รวมเปน            21.51 กก. 
    -  ทรายหยาบ          0.096 เผ่ือ 18% รวมเปน              0.11 ลบ.ม. 
    -  น้ํา                  6 เผ่ือ - % รวมเปน     6 ลิตร 



     11.4 งานทําผิวหินลาง / 1 ตารางเมตร (ไมรวมปูนทรายรองพื้น) 
       -  ปูนซีเมนตขาว           6.30 เผ่ือ 10% รวมเปน             6.93 กก. 
    -  ทรายละเอยีด          0.034 เผ่ือ 18% รวมเปน             0.04 ลบ.ม.

   - หินเกล็ด          18.65 เผ่ือ 18 % รวมเปน            22.00 กก. 
    - สีฝุน                     0.50 เผ่ือ -   % รวมเปน             0.50 ลิตร 
    -  น้ํา                  5 เผ่ือ - % รวมเปน     5 ลิตร 

 11.5 งานทําผิวหินขดั / 1 ตารางเมตร (ไมรวมปูนทรายรองพื้น) 
       -  ปูนซีเมนตขาว           6.30 เผ่ือ 10% รวมเปน             6.93 กก. 
    -  ทรายละเอยีด          0.050 เผ่ือ 18% รวมเปน             0.06 ลบ.ม.

   - หินเกล็ดเบอร....?         22.00 เผ่ือ 18 % รวมเปน            25.96 กก. 
    - สีฝุน                     0.50 เผ่ือ -   % รวมเปน             0.50 ลิตร 
    -  น้ํา                  6 เผ่ือ - % รวมเปน     6 ลิตร 
    -  ขี้ผ้ึงลงพื้น                         0.03 เผ่ือ - % รวมเปน             0.03   ลิตร 
 12. ปริมาณวัสดุของงานฝาผนังและฝาเพดานและพื้นไม / 1 ตารางเมตร (เผื่อเสียหายแลว) 
       12.1  ฝาไม ½” x 6”  ตีทับเกล็ด  คราวไม 1  - ½” x 3” @ 0.50 ม. C/C 
   -  ไมฝา   0.725 ลบ.ฟ. 
   - ไมคราว  0.25 ลบ.ฟ. 
   -  ตะป ู   0.15 กก. 
     12.2  ฝาวัสดุแผนสําเร็จรูป  2 ดาน  คราวไม  1   ½” x 3” @ 0.40 x 0.60 ม. C/C 
   -  วัสดแุผนสําเร็จรูป 2 ตร.ม. 
   - ไมคราว  0.48 ลบ.ฟ. 
   -  ตะป ู   0.20 กก. 
     12.3  ฝาเพดานไม   ½”  ตีชนเซาะรองตัววี คราว   1  ½” x 3” @ 0.40 C/C 
   -  ไมฝาเพดาน  0.55 ลบ.ฟ. 
   - ไมคราว  0.25 ลบ.ฟ. 
   -  ตะป ู   0.30 กก. 
     12.4  พื้นไมหนา 1” เขาล้ิน / 1 ตารางเมตร 
   -  ใชไมพืน้  1.15 ลบ.ฟ. 
  
 
 
 



การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล 
 1.  แบบที่ใชในการกอสราง 

1.1 แบบแปลนผังบริเวณ 
1.2 แบบแปลนการเดินทอพื้นชัน้ตาง ๆ 
1.3 แบบขยายหองน้ําชั้นตาง ๆ 
1.4 แบบขยายไอโซเมตริกหองน้าํชั้นตาง ๆ 
1.5 แบบขยายไดอะแกรมทอระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง 
1.6 แบบมาตรฐานการติดตั้งทอและอุปกรณระบบสุขาภิบาล 
1.7 แบบแปลนการเดินทอดับเพลิงชั้นตาง ๆ 
1.8 แบบขยายไดอะแกรมทอดับเพลิงในแนวดิง่ 
1.9 แบบมาตรฐานการติดตั้งทอดับเพลิงชั้นตาง ๆ 
1.10 แบบมาตรฐานบอพักน้ําเสียและทอรับน้าํเสีย 
1.11 แบบมาตรฐานบอดักขยะและดักไขมนั 
1.12 แบบมาตรฐานบอบําบัดน้ําเสียชนิดหลอกบัที่หรือชนิดสาํเร็จรูป 

2.  แบบของทอท่ีใชงาน 
2.1 ทอโสโครกใชเหล็กหลอหรือทอ PVC  ความลาดตามแนวนอนไมนอยกวา 1 : 75 
2.2 ทอระบายน้ําทิง้ใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC  ความลาดแนวนอนไมนอยกวา 1 :75  
2.3 ทอประปาสวนที่ตอกับเครือ่งสูบน้ํา, ถังน้ํา, ทอเมนแนวดิ่งในชองทอใชเหล็กอาบสงักะสี,     

ทอสวนที่ฝงดนิและทอหองน้ําตางที่แยกยอยมาจากทอเมนใชทอ PB หรือทอ PVC 
2.4 ทอระบายอากาศใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC 
2.5 ทอระบายน้ําฝนใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC 
2.6 ทอดับเพลิงใชทอเหล็กอาบสังกะสี 
2.7 ทอรับน้ําเสียใชทอ HDPD  ช้ัน PN 63 
2.8 ทอระบายน้ําบริเวณใชทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.  สวนประกอบระบบประปา 
3.1 เครื่องสูบน้ําระบบ WATER  PUMP   
3.2 เครื่องสูบน้ําระบบเพิ่มแรงดนั BOOTER  PUMP 
3.3 FLEXIBLE  CONNECTION 
3.4 MODULATING  FLOAT  VALVE 
3.5 CHECK  VALVE และ  GATE  VALVE 
3.6 FOOT  VALVE  &  STRAINER 
3.7 METER  น้ํา 

 



4.  สวนประกอบระบบดับเพลิง 
4.1 เครื่องสูบน้ําระบบ FIRE  PUMP 
4.2 เครื่องสูบน้ําระบบ JACKEY  PUMP 
4.3 ชุดหัวฉีดดับเพลิงและอุปกรณ 
4.4 FLEXIBLE  CONNECTION 
4.5 CHECK  VALVE และ  GATE  VALVE 
4.6 FOOT  VALVE  &  STRAINER 

5.  วิธีการคิดทอ 
     5.1  การคิดทอในแนวนอนและแนวดิ่ง   คิดความยาวรวมเปนเมตรของทอแตละชนิด                

และขนาดของทอตาง ๆ 
5.2 ขอตอ,  ของอตาง ๆ คิดเปนตัวหรืออันตามชนิดและขนาดของทอ 
5.3 คาแรงงานเดนิทอคิด 30 %  ของราคาวัสดุ  เพราะทอและอุปกรณบางขนาดตองฝงในพื้น 

และผนังทําใหคาแรงงานสูงขึ้น 
      5.4  อุปกรณยดึทอใหคดิ 10 %  ของราคาคาวัสดุและแรงงาน 
 6.  หลักเกณฑการเผื่อความยาวทอ 
      6.1  ทอระบายน้ําโสโครก      เดินทอรับโถสวม     เผ่ือไว 0.50-1.00 เมตร 
          เดินทอรับโถปสสาวะ     เผ่ือไว 0.70-1.00 เมตร 
          เดินทอรับ FCO  เผ่ือไว 0.50-1.00 เมตร
      6.2  ทอระบายน้ําทิ้ง       เดินทอรับอางลางหนา     เผ่ือไว 0.70-1.00 เมตร 
          เดินทอ FD      เผ่ือไว 0.50-1.00 เมตร 
          เดินทอรับ FCO  เผ่ือไว 0.50-1.00 เมตร 
      6.3  ทอประปา (ทอใตพืน้เขาสุขภัณฑ)     เดินทอเขาโถสวมชักโครก   เผ่ือไว 1.00 เมตร 
          เดินทอเขาโถปสสาวะ     เผ่ือไว 1.00 เมตร 
          เดินทอเขาอางลางหนา     เผ่ือไว 1.00 เมตร 
          เดินทอกอกน้ํา       เผ่ือไว 1.00 เมตร 
          เดินทอวาลวฝกบัว     เผ่ือไว 1.50-2.00 เมตร 
      6.4  ทอประปา (ทอบนพืน้เขาสุขภัณฑ)     เดินทอเขาโถสวมชักโครก   เผ่ือไว 2.50-3.00 เมตร 

    เดินทอเขาโถปสสาวะ     เผ่ือไว 1.50-2.00 เมตร 
    เดินทอเขาอางลางหนา     เผ่ือไว 2.00-2.50 เมตร 
    เดินทอกอกน้ํา      เผ่ือไว 2.00-2.50 เมตร 
    เดินทอวาลวฝกบัว     เผ่ือไว 2.50-3.00 เมตร 

     
 



     6.5  ทอระบายอากาศ       เดินทอเขาโถสวมชักโครก   เผ่ือไว 3.00-4.00 เมตร 
          เดินทอเขาโถปสสาวะ     เผ่ือไว 1.50-2.00 เมตร 
          เดินทอเขาอางลางหนา     เผ่ือไว 1.50-2.00 เมตร 
      6.6  ทอดับเพลิง       เดินทอรับหวั SPRINKLER  เผ่ือไว 0.20-0.50 เมตร 
      6.7  ทอระบายน้ําฝน       เดินทอรับหวั RED และ RD เผ่ือไว 0.20-0.50 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถิติแรงงานกอสรางอาคารบางประเภท 
งานที่ทําได/วนั (8 ชม.) ลําดับ

ที่ ประเภทของแรงงาน จํานวน 
คน หนวย จํานวน 

หมายเหต ุ

1 งานดิน     
 1.1 ขุดดินหลุมฐานราก 1 ม3 2.5 - 3  
 1.2 กลบดินหลมุฐานราและกระทุงแนน 1 ม3 3 - 4  
 1.3 เกลี่ยดินพื้นราบ 1 ม2 50 - 60  

2 งานตอกเสาเข็ม     
 2.1 เสี้ยมเข็มไม dir 4”x6” 1 ตน 45 - 60 แรงงานชางตอกเสาเข็ม 
 2.2 ตอกเสาเข็มไม dir 4”x4.00 ม. 6 ตน 75 - 90 พื้นที่ธรรมดา 
 2.3 ตอกเข็มไม dir 5”x5.00 ม. 6 ตน 45 -  60 พื้นที่ธรรมดา 
 2.4 ตอกเข็มไม dir 6”x6.00 ม. 8 ตน  25 - 40 พื้นที่ธรรมดา 
 2.5 ตอกเข็มคอนกรีตยาว 6-12 ม. 6 ตน 20 - 40 ตอกดวยเครือ่ง 
 2.6 ตอกเข็มคอนกรีตยาว 21 ม. 6 ตน 4 - 8 ตอกดวยเครือ่ง 

3 งานชางปูน     
 3.1 ผสมคอนกรีตบนกระบะ 3 ม3 1 - 4  
 3.2 ผสมคอนกรีตดวยเครือ่ง 6 ม3 15 - 20  
 3.3 เทคอนกรีตฐานราก 2 ม3 1.5 - 2 ผสมบนกระบะ 
 3.4 เทคอนกรีตเสา 2 ม3 1 – 1. 5 เทดวยกระปอง 
 3.5 เทพื้นคอนกรีตหนา8-10ซม.และขัดมัน 4 ม2 20 - 30 ชาง 1 ลูกมือ 3 
 3.6 กออิฐมอญครึ่งแผน 2 ม2 6  - 8 ชาง 1 ลูกมือ 3 
 3.7 กอคอนกรตีบลอค 2 ม2 7 - 9  
 3.8 ฉาบปูนผนัง 2 ม2 8 - 10  
 3.9 ฉาบปูนเพดาน 2 ม2 7 - 9   
 3.10 ฉาบปูนผิวขัดมัน 2 ม2 6 - 8  
 3.11 เทปูนทรายรองพื้น 3-5 ซม. 2 ม2 10 - 12  
 3.12 ปูกระเบื้องหินขัด 12”x12” พื้น 2 ม2 4 - 5  
 3.13 ปูกระเบื้องเซรามิค 8”x8” พื้น 2 ม2 4 - 6   
 3.14 บุกระเบื้องเซรามิค 4”x4” ผนัง 2 ม2 3 - 5  
 3.15 บุกระเบื้องเคลือบ 4”x4” ผนัง 2 ม2 3 - 5  
 3.16 ปูกระเบื้องโมเสค พื้น 2 ม2 4 - 6  
 3.17 ปูกระเบื้องโมเสค ผนัง 2 ม2 3 - 5  
      



งานที่ทําได/วัน (8 ชม.) ลําดับ
ท่ี ประเภทของแรงงาน จํานวน 

คน หนวย จํานวน 
หมายเหตุ 

4 งานชางไม     
 4.1 ตั้งเสาไมขนาด 5” ยาว 5 -6 ซม. 5 ตน 15 - 20 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 3 
 4.2 ประกอบแบบตั้งแบบหลอคอนกรีต 1 ม2 4 - 6  
 4.3 ทําโครงหลงัคาไมสําหรับมุงสังกะสี 6 ม2 25 - 30 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 4 
 4.4 โครงหลังคาไม (มุงกระเบื้องใยหิน) 6 ม2 15 -20 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 4 
 4.5 มุงหลงัคาสังกะสี 2 ม2 60 - 80 ชาง 1 ผูชวย 1 
 4.6 มุงหลงัคากระเบื้องใยหิน 2 ม2 40 - 50 ชาง 1 ผูชวย 1 
 4.7 ตั้งเคราไมและตีแผนฝาเพดาน 2 ม2 5 - 6 ชาง 1 ลูกมือ 1 
 4.8 ติดตั้งคาน ตง และปูพื้นไมเขาลิ้น 3 ม2 8 - 10 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 1 
 4.9 ทําวงกบประตุและชองแสง(ประตูเดี่ยว) 1 ชุด 2 - 3  
 4.10 ติดตั้งวงกบประตูและชองแสงประตูเดี่ยว 2 ชุด 6 - 8 ชาง 1 ผูชวย 1 
 4.11 ติดตั้งบานประตูเดี่ยว 2 บาน 3 - 4 ชาง 1 ผูชวย 1 
 4.12 ทําวงกบหนาตางและชองแสง(หนาตางคู) 1 ชุด 1 - 2  
 4.13 ติดตั้งวงกบหนาตางและชองแสง(หนาตางคู) 2 ชุด 3 - 4 ชาง 1 ผูชวย 1 
 4.14 ติดตั้งบานหนาตางเดี่ยว 2 บาน 6 - 8 ชาง 1 ผูชวย 1 
 4.15 ตั้งคราวไมและตีฝาทับเกล็ด 1 ม2 6 - 8  

5 ชางเหล็ก     
 5.1 ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต 

      ขนาด  9-12 มม. 
2 กก. 200 - 240 ชาง 1 ลูกมือ 1 

 5.2 ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนรกีต 
      ขนาด 12 มม. หรือโตกวา 

2 กก. 220 - 260 ชาง 1 ลูกมือ 1 

6 งานชางสี     
 6.1 ทาสีรองพืน้ 1 ครั้ง ทับหนา 2 ครั้ง 1 ม2 15 - 20  
 6.2 ทาแชลแลคทับหนาดวยแลคเกอร 1 ม2 10 - 15  

7 ชางไฟฟา     
 7.1 เดินสายไฟพรอมติดตั้งดวงโคมและสวิตซ 1 จุด 2 - 3  
 7.2 เดินสายไฟและติดตั้งเตาเสียบ 1 จุด 2 - 3  

8 งานเบ็ดเตล็ด     
 8.1 ยอยอิฐหัก (ทุบอิฐหักเปนกอนเล็ก ๆ) 1 ม3 1.5 - 2  
 8.2 ขึงลวดหนาม 2 ม. 250 - 300  
 8.3 ตั้งถังสวม dif ขนาด 0.80 ม. 

      รวมงานขุดดินดวย 
2 ใบ 6 - 8  



ตาราง Factor  F  งานกอสรางอาคาร 
เงินลวงหนาจาย   0 %  ดอกเบี้ยเงินกู   8 % ตอป 
เงินประกนัผลงานหัก  0 %  คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)  7 % 

คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง 
คางาน (ทุน) 
ลานบาท คา 

อํานวยการ 
คา 

ดอกเบี้ย 
คา 
กําไร 

รวม 
คาใชจาย 

รวมในรูป 
Factor  F 

ภาษ ี
มูลคาเพิ่ม 

(VAT) 
Factor  F 

0.5 11.4163 1.3333 5.5000 18.2496 1.1825 1.0700 1.2653 
1 11.4162 1.3333 5.5000 18.2495 1.1825 1.0700 1.2653 
2 11.2725 1.3333 5.5000 18.1058 1.1811 1.0700 1.2637 
5 11.2162 1.3333 5.5000 18.0495 1.1805 1.0700 1.2631 
10 11.0537 1.3333 5.5000 17.3870 1.1739 1.0700 1.2560 
15 7.4470 1.3333 5.5000 13.7803 1.1378 1.0700 1.2174 
20 7.4443 1.3333 5.5000 13.7776 1.1378 1.0700 1.2174 
25 7.4226 1.3333 4.5000 13.2559 1.1326 1.0700 1.2118 
30 6.8898 1.3333 4.5000 12.7231 1.1272 1.0700 1.2061 
40 6.6657 1.3333 4.5000 12.4990 1.1250 1.0700 1.2037 
50 6.6658 1.3333 4.5000 12.4991 1.1250 1.0700 1.2037 
60 6.2544 1.3333 4.4000 11.5877 1.1159 1.0700 1.1940 
70 6.2425 1.3333 4.4000 11.5758 1.1158 1.0700 1.1939 
80 6.2425 1.3333 4.4000 11.5758 1.1158 1.0700 1.1939 
90 6.0079 1.3333 4.4000 11.3412 1.1134 1.0700 1.1914 
100 6.0079 1.3333 4.4000 11.3412 1.1134 1.0700 1.1914 
150 6.0066 1.3333 4.4000 11.3399 1.1134 1.0700 1.1913 
200 6.0051 1.3333 4.4000 11.3384 1.1134 1.0700 1.1913 
250 5.7628 1.3333 4.4000 11.0961 1.1110 1.0700 1.1887 
300 5.7632 1.3333 3.5000 10.5965 1.1060 1.0700 1.1834 
350 5.6885 1.3333 3.5000 10.5218 1.1052 1.0700 1.1826 
400 5.6687 1.3333 3.5000 10.5020 1.1052 1.0700 1.1824 
500 5.6687 1.3333 3.5000 10.5020 1.1050 1.0700 1.1824 
500 5.0602 1.3333 3.5000 9.8935 1.0989 1.0700 1.1759 

หมายเหตุ    1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนด  ใหเทยีบอัตราสวนเพื่อหาคา Factor F      
                    2.  ถาเปนงานเงนิกู  ใหใช Fator  F  ในชอง “รวมในรูป Factor” 



ภาคผนวก 
 
ตัวอยางวิธีการถอกแบบปริมาณวัสดุ 

1.  การคิดปริมาตรไมหนาตดัเปนนิว้  ความยาวเปนเมตร  ใหใชตวัคูณคงที่ คือ 0.0228  (หนวยทีไ่ด
เปนลูกบาศกฟุต) 

ตัวอยาง  ไมขนาดหนาตัด 1”x8” ยาว 10 เมตร จํานวน 1 ทอน 
สูตร  กวาง x หนา x ยาว x จํานวน x ตัวคูณคงที ่
แทนคาสูตร = 8”x1”x10 ม. X0.0228  
  = 1.824 ลูกบาศกฟุต (ฟ3) 
 
2. การคิดไมแบบเสาและคาน 
ตัวอยาง  เสาขนาด 0.40 x 0.40 เมตร  สูง 3.00 เมตร จํานวน 10 ตน 
  ไมแบบเสาใหคิด 4 ดาน x ความสูง x จํานวนตน  (หนวยเปน ม2) 
  = (0.40+0.40+0.40+0.40) x 3.00 เมตร x 10 ตัน 
  = 1.60 เมตร X 3.00 เมตร X 10 ตัน 
  = 48.00 ตารางเมตร (ม2) 
 
ตัวอยาง  คานขนาด 0.20 x 0.40 เมตร  ยาว 4.50 เมตร จํานวน 15 คาน  

ไมแบบคานใหคิด 3 ดาน x ความยาว x จํานวนคาน  (หนวยเปน ม2) 
  = (0.20+0.40+0.40) x 4.50 เมตร x 15 คาน 
  = 1.00 เมตร X 3.00 เมตร X 15 คาน 
  = 67.50 ตารางเมตร (ม2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอยาง 

 
แบบฟอรมตารางที่ใชในการประมาณราคา 



 

สวนราชการ ....................................................................................................................…..
ประเภทอาคาร ..........................................................................................................................
สถานที่กอสราง .......................................................... จังหวัด   ..............................………….
หนวยงาน .........................................................................................................................
แบบเลขที่ ……………………
ประมาณราคาทั้งหมด จํานวน     ................. แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ........................................................

คาวัสดุและคาแรงงาน คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน (บาท) รวมเปนเงิน (บาท)

1

2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปน
เงื่อนไข เงินลวงหนาจาย       ....... %               ดอกเบี้ยเงินกู   ....... %

เงินประกันผลงานหัก .......%             ภาษีมูลคาเพิ่ม .......  %
สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

ยอดสุทธิ

(.......................................................................................................)
 -  พื้นที่ใชสอยทั้งหมด ตารางเมตร
 -  ราคาเฉลี่ย บาท/ตารางเมตร

ผูประมาณราคา

ผูตรวจ

เห็นชอบ

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

...........................

...........................

ลําดับที่ รายการ Factor F หมายเหตุ



 
 
 

แบบ .......................................................................................
โรงเรียน ...................................................................................... จังหวัด .........................
ผูประมาณราคา ................................................………… วันที่ ........................

ลําดับที่ จากแผนที่ จํานวนเงิน หมายเหตุ
สวนที่ 1 คางาน (ทุน)

1 กลุมงานที่ 1
1.1 งานโครงสราง
1.2 งานสถาปตยกรรม
1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร

รวมคางานกลุมงานที่ 1 เปนเงิน -                
2 กลุมงานที่ 2

2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  -
2.2 งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน  -
2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ  -

รวมคางานกลุมงานที่ 2 เปนเงิน -                
3 กลุมงานที่ 3

3.1 งานครุภัณฑสั่งทําและงานตกแตงภายในอาคาร
รวมคางานกลุมงานที่ 3 เปนเงิน -                

4 กลุมงานที่ 4
4.1 งานภูมิทัศน  -

รวมคางานกลุมงานที่ 4 เปนเงิน -                

รวมคางานสวนที่ 1 เปนเงิน -                

รายการประมาณราคา

รายการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน ............................................................................ จังหวัด ...............................

ลําดับที่ จากแผนที่ จํานวนเงิน หมายเหตุ
สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด

1 หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไข
และความจําเปน

รวมคางานสวนที่ 2 เปนเงิน -                

สวนที่ 3  สรุปคากอสรางท้ังหมด
ก คางานสวนที่ 1 -                   
ข คาใชจายทั้งหมดในรูปของ Factor F (Factor F  - 1) -                   
ค รวมคากอสราง ขอ ก. + ขอ ข. -                   
ง คางานสวนที่ 2 -                   

รวมเปนคากอสรางทั้งหมด ขอ ค. + ขอ ง. -                   

(.....................................................................................................)

รายการ



 

แบบ ………………………………………………
โรงเรียน ……………………………………………… จังหวัด ………………………… แผนที่  1/6
ผูประมาณราคา ……………………………………………. วันที่ …………………………

สวนที่ 1 คางาน (ทุน)
ที่ คาวัสดุ คาแรงงาน เปนเงิน

จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย
1 กลุมงานที่ 1

1.1 งานโครงสราง
1.1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก
1.1.1.1 ขุดดินทั่วไป (แรงคน)  .......... ลบ.ม.  .......... ............  ............
1.1.1.2 ทรายหยาบรองพื้น  .......... ลบ.ม.  .......... ............  ............
1.1.1.3 ดินถม  .......... ลบ.ม.  .......... ............  ............
1.1.1.4 ..............................................................  ..........  .......  .......... ............  ............
1.1.2 งานเข็มทั้งหมด
1.1.2.1 เข็ม คอร. I   ขนาด   ..........................  .......... ตน  .......... ............  ............
1.1.2.2 ..............................................................  ..........  .......  .......... ............  ............
1.1.3 งานโครงสราง ค.ส.ล. ท้ังหมด
1.1.3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5  .......... ลบ.ม.  .......... ............  ............
1.1.3.2 คอนกรีตโครงสราง 1:2:4  .......... ลบ.ม.  .......... ............  ............
1.1.3.3 ไมแบบทั่วไป  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.1.3.4 ตะปูขนาดตางๆ  .......... กก.  .......... ............  ............
1.1.3.5 เหล็กเสนกลม RB 6  .......... ตัน  .......... ............  ............
1.1.3.6 เหล็กเสนกลม RB 9  .......... ตัน  .......... ............  ............
1.1.3.7 เหล็กขอออย DB 12  .......... ตัน  .......... ............  ............
1.1.3.8 เหล็กขอออย DB 16  .......... ตัน  .......... ............  ............
1.1.3.9 เหล็กขอออย DB 20  .......... ตัน  .......... ............  ............
1.1.3.10 เหล็กขอออย DB 25  .......... ตัน  .......... ............  ............
1.1.3.11 ลวดผูกเหล็ก  .......... กก.  .......... ............  ............
1.1.3.12 พื้นสําเร็จรูปทองเรียบ LL 300  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.1.3.13 พื้นสําเร็จรูปทองเรียบ LL 400  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.1.3.14 คอนกรีตทับหนา     .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.1.3.15 ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.1.3.16 .......................................................  ..........  .......  .......... ............  ............

รายการประมาณราคา

รายการ ปริมาณวัสดุ



 

โรงเรียน ........................................ จังหวัด ........................... แผนที่   2/6

ที่ คาวัสดุ คาแรงงาน เปนเงิน
จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย

1.1.4 งานโครงหลังคาทั้งหมด
1.1.4.1 เหล็กรางน้ํา  .......... ทอน  .......... ............  ............
1.1.4.2 เหล็กตัวซี  .......... ทอน  .......... ............  ............
1.1.4.3 เหล็กฉาก  .......... ทอน  .......... ............  ............
1.1.4.4 เหล็กฉาก  .......... ทอน  .......... ............  ............
1.1.4.5 เหล็กแผน  .......... แผน  .......... ............  ............
1.1.4.6 นอตเหล็ก  .......... ตัว  .......... ............  ............
1.1.4.7 ...............................................  .......... ......  .......... ............  ............

1.2 งานสถาปตยกรรม
1.2.1 งานมุงหลังคาทั้งหมด
1.2.1.1 กระเบื้องลอนคู  .......... แผน  .......... ............  ............
1.2.1.2 ครอบกระเบื้องลอนคู  .......... แผน  .......... ............  ............
1.2.1.3 ขอยึดกระเบื้องแบบเกลียว  .......... ตัว  .......... ............  ............
1.2.1.4 แผนกันความรอนอลูมิเนียมฟอยล  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.1.5 เชิงชาย  .......... เมตร  .......... ............  ............
1.2.1.6 ปดลอนกระเบื้อง  .......... เมตร  .......... ............  ............
1.2.1.7 ........................................................  .......... .......  .......... ............  ............

1.2.2 งานพ้ืนทั้งหมด
1.2.2.1 พื้นขัดมันเรียบ  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.2.2 พื้นขัดหยาบ  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.2.3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.2.4 พื้นหินขัด  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.2.5 พื้นปูกระเบื้องยาง  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.2.6 บัวเชิงผนัง  .......... เมตร  .......... ............  ............
1.2.2.7  ....................................................  .......... ......  .......... ............  ............

รายการ ปริมาณวัสดุ



 

โรงเรียน ............................................... จังหวัด ............................... แผนที่   3/6

ที่ คาวัสดุ คาแรงงาน เปนเงิน
จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย

1.2.3 งานฝาเพดานทั้งหมด
1.2.3.1 ฝากระเบื้องแผนเรียบ  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.3.2 ฝายิบซั่มบอรด  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.3.3 แผงบังแดด  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.3.4 บัวฝาเพดาน  .......... เมตร  .......... ............  ............
1.2.3.5 ........................................................  .......... .......  .......... ............  ............
1.2.4 งานผนังท้ังหมด
1.2.4.1 ผนังคอนกรีตบลอก หนา 7 ซม.  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.4.2 ผนังกอคอนกรีต 2 ชั้น เต็มหนาคาน  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.4.3 ผนังคอนกรีตบลอกโปรงมีลวดลาย  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.4.4 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.4.5 ฉาบปูนเซาะรองโชวแนว  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.4.6 ฉาบปุนเรียบผนัง  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.4.7 ฉาบปูนเรียบโครงสราง  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.4.8 ........................................................  ..........  ......  .......... ............  ............

1.2.5 งานประตู  หนาตาง  ชองแสง
1.2.5.1 ประตูเหล็กมวน  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.2 ประตู ป.1  พรอมอุปกรณ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.3 ประตู ป. 2 พรอมอุปกรณ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.4 ประตู ป.3  พรอมอุปกรณ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.5 ประตู ป.4  พรอมอุปกรณ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.6 ประตู ป.5  พรอมอุปกรณ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.7 หนาตาง น. 1 พรอมอุปกรณ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.8 หนาตาง น. 2 พรอมอุปกรณ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.9 หนาตาง น.3 พรอมอุปกรณ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.5.10 ....................................................  .......... ......  .......... ............  ............
1.2.5.11 ....................................................  .......... ......  .......... ............  ............
1.2.5.12 ....................................................  .......... ......  .......... ............  ............
1.2.5.13 ........................................................  .......... .......  .......... ............  ............

รายการ ปริมาณวัสดุ



 

โรงเรียน ................................................. จังหวัด .............. . แผนที่   4/6

ที่ คาวัสดุ คาแรงงาน เปนเงิน
จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย

1.2.6 งานสุขภัณฑท้ังหมด
1.2.6.1 สวมนั่งยองแบบราดน้ํามีฐาน  .......... ที่  .......... ............  ............
1.2.6.2 อางลางหนาแบบแขวน (สี)  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.6.3 ที่ปสสาวะชายพรอมกอกน้ําแบบกด  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.2.6.4 กอกน้ําชุบโครเมี่ยม  .......... ตัว  .......... ............  ............
1.2.6.5 ตะขอแขวนเสื้อชุบโครเมี่ยม  .......... ที่  .......... ............  ............
1.2.6.6 กระจกเงา  .......... ที่  .......... ............  ............
1.2.6.7 หิ้งวางของ  .......... ที่  .......... ............  ............
1.2.6.8 ถวยตะแกรงผงชนิดดักกลิ่น  .......... อัน  .......... ............  ............
1.2.6.9 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............
1.2.6.10 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............

1.2.7 งานสีท้ังหมด
1.2.7.1 สีพลาสติก  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.7.2 สีน้ํามัน  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.7.3 สีพนซีเมนตผิวดาน  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.7.4 สีพนซีเมนตผิวมัน  .......... ตร.ม.  .......... ............  ............
1.2.6.5 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............

1.2.8 งานราวบันไดและราวระเบียง
1.2.8.1 ราวบันได  .......... เมตร  .......... ............  ............
1.2.8.2 ลูกกรงบันได  .......... เมตร  .......... ............  ............
1.2.8.3 ราวระเบียง  .......... เมตร  .......... ............  ............
1.2.8.4 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............

1.2.8 งานอื่น ๆ
1.2.8.1 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............
1.2.8.2 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............
1.2.8.3 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............
1.2.8.4 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............
1.2.8.5 ..................................................  .......... ......  .......... ............  ............

รายการ ปริมาณวัสดุ



 

โรงเรียน ............................................ จังหวัด ................................ แผนที่   5/6

ที่ คาวัสดุ คาแรงงาน เปนเงิน
จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย

1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
1.3.1 งานสุขาภิบาลทั้งหมด
1.3.1.1 งานเดินทอประปาทั้งหมด  .......... จุด  .......... ............  ............
1.3.1.2 งานเดินทออางลางหนา  .......... จุด  .......... ............  ............
1.3.1.3 งานเดินทอสวมทั้งหมด  .......... จุด  .......... ............  ............
1.3.1.4 งานเดินทอรูน้ําทิ้ง  .......... จุด  .......... ............  ............
1.3.1.5 งานเดินทอระบายอากาศ  .......... จุด  .......... ............  ............
1.3.1.6 งานบอเกรอะ-บอซึม (ตามแบบ)  .......... จุด  .......... ............  ............
1.3.1.7 ......................................................  .......... ........  .......... ............  ............

1.4 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร
1.4.1 งานระบบไฟฟาท่ัวไป
1.4.1.1 โคมไฟ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.4.1.2 โคมไฟ  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.4.1.3 ปลั๊กไฟฟา (มีสายดิน)  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.4.1.4 SAFETY  SWITCH ............. AMP.  .......... จุด  .......... ............  ............
1.4.1.5 ตู BREAKER ............. ชอง  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.4.1.6 สายลอฟา  .......... ชุด  .......... ............  ............

รวมคางานกลุมงานที่ 1 เปนเงิน
2 กลุมงานที่ 2

2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
2.2 งานระบบลิฟตและบันไดเลื่อน
2.3 งานระบบพิเศษอื่น ๆ

รวมคางานกลุมงานที่ 2 เปนเงิน
3 กลุมงานที่ 3

3.1 งานครุภัณฑสั่งทําและงานตกแตงภายในอาคาร
รวมคางานกลุมงานที่ 3 เปนเงิน

4 กลุมงานที่ 4
4.1 งานภูมิทัศน

รวมคางานกลุมงานที่ 4 เปนเงิน
สรุปคางานสวนที่ 1 ท้ังหมด เปนเงิน

รายการ ปริมาณวัสดุ



 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียน .................................................... จังหวัด ............................ แผนที่  6/6

สวนที่ 2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด
ท่ี คาวัสดุ คาแรงงาน เปนเงิน

จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย
1 หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไข

และความจําเปนตองมี
1.1 ครุภัณฑท่ัวไป

1.1.1 โตะและเกาอี้ครู  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.1.2 โตะและเกาอี้นักเรียน  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.1.3 กระดานดํามาตรฐาน ................ เมตร  .......... ชุด  .......... ............  ............
1.1.4 เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด  .......... ถัง  .......... ............  ............
1.1.5 ..........................................  .......... .....  .......... ............  ............
1.1.6 ..........................................  .......... .....  .......... ............  ............
1.1.7 ..........................................  .......... .....  .......... ............  ............

สรุปคางานสวนที่ 2 ท้ังหมด เปนเงิน

รายการ ปริมาณวัสดุ



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการชดเชยคางานกอสราง 
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
 การทําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชตามมติคณะรัฐมนตรี ว 10  เพื่อเปนการชวยเหลือผูรับจางไทย        
ที่ไดรับความเดือดรอนไมสามารถประกอบกิจการตอไปไดในชวงที่เกดิวิกฤตการขาดแคลนวัสดกุอสรางและมี
ราคาสูงขึ้น  ตลอดจนเปนการชวยลดความเสี่ยงของผูรับจางและปองกนัมิใหผูรับจางบวกราคาเผื่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไวลวงหนาสูงเกนิควร   รวมทั้งเพือ่ใหเกดิความเปนธรรมตอคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย  โดยมี
เงื่อนไข   หลักเกณฑ  ประเภทงานกอสราง  สูตร  และวิธีการคํานวณที่ใชสัญญาแบบปรับราคาได  ดังนี ้
 
เงื่อนไข   หลักเกณฑ   ประเภทงานกอสราง  สูตรและวิธกีารคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบ
ปรับราคาได 
 ก.  เงื่อนไขและหลักเกณฑ 
      1.  สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท  รวมถึงการปรับปรุงและซอมแซม  
ซ่ึงเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครภุณัฑ  ที่ดนิ  และสิ่งกอสราง  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจาย
อ่ืนที่เบิกจายในลักษณะคาทีด่ินและสิ่งกอสราง  ที่อยูในเงื่อนไขและหลักเกณฑ  ตามที่ไดกําหนดนี้ 
      2. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิม  ตามสัญญา  เมื่อ
ดัชนีราคาซึ่งจดัทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย   มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม  ขณะเมื่อวันเปดซอง
ประกวดราคา  สําหรับกรณทีี่จัดจางโดยวธีิอ่ืน  ใหใชวนัเปดซองราคาแทน 
      3.  การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น  ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ   เชน  
ในประกาศประกวดราคาฯ   และตองระบใุนสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้น ๆ จะใชสัญญาแบบปรับราคาได   
พรอมทั้งกําหนดประเภทของงานกอสราง     สูตรและวิธีการคํานวณที่ใหมีการปรบัเพิม่หรือลดคางานไวให    
ชัดเจน 
      4. การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้  เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตอง
เรียกรองภายในกําหนด 90 วนั  นับตั้งแตวนัที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย  ผูรับจางโดยเรว็   หรือใหหัก
คางานของงานงวดตอไป  หรือใหหักเงนิจากหลักประกันสัญญา  แลวแตกรณ ี
      5.  การพิจารณาคํานวณเงนิเพิ่มหรือลด  และการจายเงนิเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเหน็ชอบจากสํานักงบประมาณ  และใหถือ
การพิจารณาวนิิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่ส้ินสุด 
 
 ข.  ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
 ในการพจิารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 
  P  = (Po) x (K) 
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง 



  Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได  หรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุ
ไวในสัญญาแลวแตกรณ ี
  K = ESCALATION  FACTOR   ที่หักดวย 4 %  เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวกเพิ่ม   
4 %    เมื่อตองเรียกคางานคนื 
 
 ESCALATION  FACTOR   K    หาไดจากสูตร  ซ่ึงแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี ้
 
หมวดที่ 1 งานอาคาร 
 งานอาคาร  หมายถึง  ตัวอาคาร  เชน  ที่ทําการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หอพัก  ที่พกัอาศัย  หอประชุม  
อัฒจันทร  ยิมเนเซียม  สระวายน้ํา  โรงอาหาร  คลังพัสดุ  โรงงาน  ร้ัว  เปนตน  และใหหมายความรวมถึง 
 1.1  ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย  แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายใน
บริเวณ 
 1.2  ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย  แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
 1.3  ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร  เชน  ทอปรับอากาศ  ทอกาซ  
สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ  สายลอฟา ฯลฯ 
 1.4  ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 
 1.5  สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร  เฉพาะสวนทีต่ิดกับอาคารโดยตองสรางหรือประกอบ   
พรอมกับการกอสรางอาคาร   แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือตดิตั้ง   เชน        
ลิฟต  เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่องสูบน้ํา   เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ฯลฯ 
 1.6  ทางเทารอบอาคาร  ดิมถม  ดินตัก  หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน  เมตร 
 
ใชสูตร  K = 0.25 + 0.15 lt/lo  +  0.10  Ct/Co  +  0.40 Mt/Mo  + 0.10 St/So 
 
หมวดที่ 2 งานดิน 
 2.1  งานดิน  หมายถึง  การขุดดิน  การตกัดิน   การบดอดัดิน  การขดุเปดหนาดิน  การเกลี่ยบดอัดดิน  
การขุด – ถมบดอัดแนนเขื่อน  คลอง  คันคลอง  คันกั้นน้ํา  คันทาง  ซ่ึงตองใชเครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
 สําหรับการถมดินใหหมายความถึง  การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน  ที่มีการควบคมุคุณสมบัติของ
วัสดุนั้น    และมีขอกําหนดวิธีการถม   รวมทั้งมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักร    เครื่องมือกล    เพื่อใหได
มาตรฐานตามที่กําหนดไว  เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเขื่อนชลประทาน 
 ทั้งนี้   ใหรวมถึงงานประเภท  EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED  
MATERIAL,  UNTREATED BASE  และ SHOULDER 
 



ใชสูตร  K = 0.30  +  0.10  lt/lo  + 0.40  Et/Eo  + 0.20  Ft/Fo 
 2.2  งานหินเรยีง   หมายถึง  งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชัน้ใหเปนระเบียบจนไดความหนาที่
ตองการโดยในชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทรายใหเตม็ชองวาง       
มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติ  โดยใชเครื่องจักร  เครื่องมือกล  หรือแรงคน        
และใหหมายความรวมถึงงานหินทิ้ง   งานหินเรียง  ยาแนว   หรืองานหินใหญที่มีลักษณะคลายคลึงกัน           
เพื่อการปองกนัการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา 
 
ใชสูตร  K = 0.40  +  0.20  lt/lo  + 0.20  Mt/Mo  + 0.20  Ft/Fo 
 
 2.3  งานเจาะระเบิดหิน  หมายถึง  งานเจาะระเบิดหนิทั่ว ๆ  ไป  ระยะทางขนยายไป-กลับ  ประมาณ   
ไมเกิน 2 กิโลเมตร  ยกเวนงานเจาะระเบิดอโุมงคซ่ึงตองใชเทคนิคชั้นสูง 
 
ใชสูตร  K = 0.45  +  0.15  lt/lo  + 0.10  Mt/Mo  + 0.20  Et/Eo + 0.10  Ft/Fo 
 
หมวดที่ 3 งานทาง 
 
  3.1  งานผิวทาง  PRIME  COAT ,  TACK  COAT,  SEAL COAT 
ใชสูตร  K = 0.30  +  0.40  At/Ao  + 0.20  Et/Eo  + 0.10  Ft/Fo  
 
  3.2  งานผิวทาง SURFACE  TREATMENT  SLURRY  SEAL 
ใชสูตร  K = 0.30  +  0.10  Mt/Mo  + 0.30  At/Ao  + 0.20  Et/Eo + 0.10  Ft/Fo 
 
  3.3  งานผิวทาง ASPHALTIC  CONCRETE, PENETRATION MACADAM 
ใชสูตร  K = 0.30  +  0.10  Mt/Mo  + 0.40  At/Ao  + 0.10  Et/Eo + 0.10  Ft/Fo 
 
  3.4  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมายถึง  ผิวถนนคอนกรีตที่ใชเหล็กเสริม  ซ่ึง
ประกอบดวยตะแกรงเหล็กเสน หรือตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (WELDED  STEEL  
WIRE  FARRIC)  เหล็กเดือย (DOWEL  BAR)  เหล็กยดึ (DEFORMED  TIE  BAR)  และรอยตอตาง ๆ 
(JOINT)  ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงแผนพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE  
APPROACH)  ดวย 
 



ใชสูตร  K = 0.30  +  0.1  lt/lo  + 0.35  Ct/Co  + 0.10  Mt/Mo + 0.15  St/So 
  3.5  งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก  หมายถึง  ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับงานระบายน้ํา (PRECAST  REINFORCED  CONCRETE  DRAINAGE  PIPE)  งานรางระบายน้ํา  
คอนกรีตเสริมเหล็ก  งานดาดคอนกรีตเสรมิเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน  รวมทั้งงานบอ  งาน
บอพัก (MANHOLE)  ทอรอยสายโทรศัพท  ทอรอยสายไฟฟา  เปนตน 
 
ใชสูตร  K = 0.35  +  0.20  lt/lo  + 0.15  Ct/Co  + 0.15  Mt/Mo + 0.15  St/So 
 
  3.6  งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  และงานเขื่อนกนัตลิ่ง  หมายถงึ  สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING  UNIT)  ทอเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (R.C. BOX  CULVERT)  หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ทาเทยีบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 
 
ใชสูตร  K = 0.30  +  0.10  lt/ll  + 0.15  Ct/Co  + 0.20  Mt/Mo + 0.25  St/So 
 
  3.7  งานโครงสรางเหล็ก  หมายถึง    สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน  โครงเหลก็
สําหรับติดตั้งปายจราจรชนดิแขวนสูง  เสาไฟฟาแรงสูง  เสาวิทยุ  เสาโทรทัศน  หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มี
ลักษณะ  คลายคลึงกัน  แตไมรวมถึงงานตดิตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 
ใชสูตร  K = 0.25  +  0.10  lt/lo  + 0.05  Ct/Co  + 0.20  Mt/Mo + 0.40  St/So 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 
ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกบัสัญญาแบบปรับราคาได 

จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย 
 
 K = EXCALATION  FACTOR 
 It = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 lo = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 Ct = ดัชนีราคาซีเมนต  ในเดือนทีส่งงานแตละงวด 
 Co = ดัชนีราคาซีเมนต  ในเดือนทีเ่ปดซองประกวดราคา 
 Mt = ดัชนีราคาวัสดกุอสราง (ไมรวมเหล็กและซเีมนต)  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Mo = ดัชนีราคาวัสดกุอสราง (ไมรวมเหล็กและซเีมนต) ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 St = ดัชนีราคาเหลก็  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 So = ดัชนีราคาเหลก็  ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 Gt = ดัชนีราคาเหลก็แผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Go = ดัชนีราคาเหลก็แผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 At = ดัชนีราคาแอสฟลท  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Ao = ดัชนีราคาแอสฟลท  ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดอืนที่เปดซองประกวดราคา 
 Ft = ดัชนีราคาน้ํามนัดีเซลหมุนเรว็  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Fo = ดัชนีราคาน้ํามนัดีเซลหมุนเรว็  ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 ACo = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน  ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC  ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 GlPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนทีส่งงานแตละงวด 
 GlPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี  ในเดือนทีเ่ปดซองประกวดราคา 
 PET = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POL YETHYLENE  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 PEO = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POL YETHYLENE  ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา  ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
 Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา  ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
 



 
 ค.  วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
       1.  การคํานวณคา K  จากสูตรตามลักษณะงานนัน้ ๆ  ใหใชตวัเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย   โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 
       2.  การคํานวณคา K  สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน  จะตอง
แยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น  และใหสอดคลองกับสูตรที่ไดกําหนดไว 
       3.  การคํานวณหาคา  K  กําหนดใหใชเลขทศนิยมตําแหนงทกุขั้นตอนโดยไมมกีารปดเศษ  และ
กําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ)  ใหเปนผลสําเร็จกอน  แลวจงึนําผลลัพธไปคูณกับตวัเลขคงที่หนาเลข
สัมพันธนั้น 
      4. ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง  เมื่อคา K  
ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้น ๆ  ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K  ในเดือนเปดซองราคา
มากกวา 4 %  ขึ้นไป  โดยนําเฉพาะสวนที่เกนิ 4 %  มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด   
4 %  แรกให) 
      5.  ในกรณทีี่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา  โดยเปน    
ความผิดของผูรับจาง  คา  K  ตามสูตรตาง ๆ ที่นํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K  ของเดือนสุดทาย        
ตามอายุสัญญา  หรือคา K  ของเดือนที่สงมอบงานจริง  แลวแตวาคา K  ตัวใดจะมีคานอยกวา 
      6.  การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอน  สวนคา    
งานเพิ่มหรือคางานลดลง  ซ่ึงจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง  ซ่ึงนํามาคํานวณคา K  ของ
เดือนที่สงมอบงานงวดนั้น ๆ เปนที่แนนอนแลว  เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับ
สํานัก    งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางปฏิบัติ  และขอวินิจฉัย 

  
1.  การตรวจสอบวาผูรับจางตองเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได      
     ภายใน 90 วัน  นบัตั้งแตวันที่สงมอบงานงวดสุดทาย  หรือไม 
 1.  การสงมอบงานงวดสุดทาย  หมายถึง  การที่ผูรับจางไดสงมอบงานเปนครั้งสุดทายของสัญญาจาง  
ซ่ึงบางครั้งการสงงานที่มิใชงวดสุดทายตามสัญญา  แตเปนการสงงานครั้งสุดทายก็ถือวาเปนการสงมอบงาน  
งวดสุดทายตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี ้
 2.  การนับระยะเวลา 90  วัน  ใหเร่ิมนับถัดจากวนัที่ผูรับจางมีหนังสือมอบงานงวดสุดทาย  จนถึงวันที่  
ผูวาจางประทบัตรารับหนังสือที่ผูรับจางขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
 3.  การนับระยะเวลา 90 วัน  ใหใชนับเฉพาะกรณีสงงานงวดสุดทายเทานั้น  กรณีการสงมอบงาน     
งวดอื่น ๆ ที่มใิชงานงวดสุดทาย  ผูรับจางมีสิทธิเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได  
หากไมเกินระยะเวลา 90  วัน  ของการสงมอบงานงวดสดุทายตามขอ 1 
 4.  กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาจางเกิดขึน้กอนที่ผูรับจางสงมอบงานงวดสดุทายใหถือวนัที่ยกเลิกสญัญา
จางเปนวันสงมอบงานงวดสดุทาย  และการนับระยะเวลา 90 วัน  ใหเร่ิมนับถัดจากวนัยกเลกิสัญญาจาง  มิใช 
นับวันที่ผูรับจางสงมอบงานครั้งสุดทายกอนยกเลกิสัญญาจาง 
 5.  กรณีที่ผูรับจางไดยื่นหนังสือ  ขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดตอผูวาจาง
แลว  หากผูวาจางสงเรื่องคืนใหแกไขหรือผูรับจางขอแกไขเพิ่มเติม  ใหถือวนัที่สวนราชการประทับตรารับ
หนังสือของผูรับจางฉบับแรกเปนเกณฑในการนับระยะเวลา 90 วัน 
 6.  การนับระยะเวลา 90 วัน  หากวนัที่ครบ 90 วัน  ตรงกบัวันเสาร – อาทิตย  หรือวนัหยุดราชการอื่น 
ๆ ใหหักวันหยุดราชการนัน้ออก   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ปรับ 
 7.  ผูรับจางจะสงวนสิทธิเรียกรองในการขอเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา 
K)  เกินกวาระยะเวลา 90 วัน  นับตั้งแตวันที่สงมอบงานงวดสุดทายไมได 
 
2.  การตรวจสอบวาเปนสัญญาแบบปรับราคาไดตามเงื่อนไข   
     และหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีหรือไม 
 2.1  การตรวจสอบกรณีการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
        (1)  กรณกีารจัดจางโดยวิธีพิเศษ  โดยเหตุผลความจําเปนและเรงดวน  จะตองพิจารณาวาใน
หนังสือเชิญชวนใหผูรับจางเสนอราคา  ไดกําหนดวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได หรือไม 
        (2)  กรณกีารจัดจางโดยวิธีพิเศษ  เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคาใหพจิารณาจากหลักฐาน
การประชุมของคณะกรรมการจัดจางโดยวธีิพิเศษ  เปนเรือ่งตอเนื่องจากการประกวดราคาแลวไมมผูีเสนอราคา



หรือมีผูเสนอราคา  แตไมเขาเงื่อนไขและหลักเกณฑตามที่กําหนดไวหรือไม  หากเปนเรื่องตอเนื่องก็ให
ตรวจสอบวาในประกาศประกวดราคาไดกาํหนดวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาไดหรือไม 
 2.2   การตรวจสอบกรณีที่ในสัญญาจางไมไดระบุวาเปนสญัญาแบบปรับราคาได 
         ใหพิจารณาจากเอกสารแนบทายสัญญาจาง  มีขอใดบางที่แสดงถงึเจตนารมณ  วาจะใชสัญญา
แบบปรับราคาได  เชน  กรณเีอกสารแนบทายสัญญาจางไดแนบใบเสนองาน  ซ่ึงผูรับจางไดแสดงเจตจํานงคที่
จะปฏบิัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน  หากในประกาศประกวด
ราคาหรือหนังสือเชิญชวนดงักลาว  ไดกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได  ก็ถือวา
สัญญาดังกลาวเปนสัญญาแบบปรับราคาได 
 2.3  กรณีที่ประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนไดกําหนดวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได     
แตในการทําสัญญาไมไดระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได   หากผูรับจางมีความประสงคจะขอแกไขสัญญา
ดังกลาวใหเปนสัญญาแบบปรับราคาได  ก็ใหอยูในดุลยพินิจของผูวาจาง  ที่จะพจิารณาดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 2.4  กรณีที่ประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนไมไดกําหนดวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได  
ถึงแมวาในสัญญาไดระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได  ก็ไมถือวาสญัญาดังกลาวเปนสัญญาแบบปรับราคาได
ตามเจตนารมณของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ 
 
 
3.  การตรวจสอบและคํานวณเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
 3.1  การคํานวณเงินเพิ่มหรือลด    จะตองแยกคํานวณตามประเภทของงานใหตรงกับสูตรที่กําหนดไว
ในสัญญาจาง   หากงานประเภทใดที่มไิดกาํหนดสูตรไว  ก็ไมสามารถนํามาคํานวณเงนิเพิ่มหรือลดได 
 3.2  การใชดัชนีราคาในการคํานวณ  จะตองใชดัชนีราคาในเดือนที่เปดซองราคาเปรียบเทียบกับดชันี    
ในเดือนที่ผูรับจางมีหนังสือสงมอบงาน  โดยหนังสือสงมอบงานของผูรับจางนั้นอาจเปนหนังสือถึงผูควบคุม
งาน  ประธานคณะกรรมการตรวจการจางหรือสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจผูวาจางก็ได  ซ่ึงมีการประทับตรารับ
ตามระเบียบฯ 
 3.3  ในงานกอสรางบางประเภทที่สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ผูวาจางเปนผูจัดหาวัสดใุนการกอสราง 
บางชนิดใหแกผูรับจาง   ผูรับจางจะนําคาวัสดุในการกอสรางในสวนที่ผูวาจาง  จัดหามารวมกับคางานกอสราง
ในการคํานวณคา K ไมได 
 3.4  คางานกอสรางที่จะนํามาคํานวณคา K  ใหรวมคาอํานวยการ  กําไรและภาษี (FACTOR  F)  ดวย  
โดยหกัคางานที่ไมอยูในขายออกกอนการคํานวณ  และไมตองหักเงนิลวงหนาออกจากคางานกอนการคํานวณ 
 3.5  กรณีที่ผูรับจางสงงานลาชากวากาํหนดในสัญญา ใหเปรียบเทยีบคา K  ในเดือนที่ครบกําหนด
ส้ินสุดสัญญากับคา K  ในเดอืนที่ผูรับจางสงงานจริง  และใหใชคา K  ที่นอยกวากรณีที่ตองจายเงนิเพิ่มใหผู
รับจาง  และใหใชคา K  ที่มากกวากรณีทีต่องเรียกเงนิคืนจากผูรับจาง 
 



4.  ตัวอยางรายการกอสรางที่ไมอยูในขายนํามาคํานวณคา K 
 งานอาคาร 
 -  งานระบบไฟฟาภายในบรเิวณ  ระบบไฟฟาแรงสูง  หมอแปลงไฟฟา  มิเตอรไฟฟา  เครื่องกําเนิด
ไฟฟา  ตู MDB ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร  ไฟฉุกเฉิน  งานประสานการไฟฟา  เปนตน 
 -  งานระบบประปาภายในบริเวณ  มิเตอรไฟฟา  เครื่องสูบน้ํา  อุปกรณที่ใชกับงานภมูิสถาปตยกรรม  
เปนตน 
 -  รายการครุภณัฑที่ไมใชสวนประกอบของตัวอาคาร (Built in)  สามารถยกหรือเคลื่อนยายได  เชน  
โตะ  เกาอี้  เตยีงนอน  ตู  เปนตน 
 -  รายการครุภณัฑของงานระบบตาง ๆ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือกล  ที่ทํางานดวยพลังงาน
ไฟฟาหรือกลไกตาง ๆ เชน  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง  ลําโพง  อุปกรณโสตทัศนูปกรณ บันไดเลื่อน  
คอมพิวเตอร  แทงคน้ํา  ถังบําบัดสิ่งปฏิกูลที่เปนลักษณะสําเร็จรูป  เปนตน 
 -  งานรื้อถอนอาคารตาง ๆ ปกผัง  สํานักงานชั่วคราว  บานพักคนงาน  นั่งราน  เปนตน 
 -  งานทดสอบระบบตาง ๆ ทดสอบสภาพดนิ  ทดสอบเสาเข็ม  เปนตน 
 -  งานภูมิสถาปตยกรรม  เชน  ปลูกหญา  จัดสวน  ปลูกตนไม  เปนตน 
 -  งานรั้วลวดหนามที่ไมมีคานคอนกรีต 
 - งานในหมวดคาวัสดุใชสอยอ่ืน ๆ 
 
5. ปญหาที่พบในการพิจารณาและตรวจสอบคา K 
 1.  ประกาศประกวดราคา  หรือสัญญาจาง  ไมไดระบเุงื่อนไขการใชสัญญาแบบปรับราคาได 
 2.  กรณีที่มีการกําหนดสูตรที่ใชในการคํานวณคา K  จะพบสูตรไมครบถวนหรือไมสอดคลองกับ
ประเภทของงานกอสรางตามสัญญา 
 3.  เอกสารของสัญญาไมครบถวน  และขาดความชัดเจนในสาระสําคัญ  โดยเฉพาะเอกสารที่เปน   
เงื่อนไขการใชสัญญาแบบปรับราคาได 
 4.  การกําหนดสูตรในใบประกาศประกวดราคา  และใบสัญญาจางไมตรงกัน 
 5.  การแยกประเภทของงานกอสรางไมสอดคลองกับสูตรที่กําหนดไว 
 6.  นํารายการที่ไมอยูในขายมาคํานวณคา K 
 7.  ไมไดหกัคาอาคารที่ทําการชั่วคราว  โรงเก็บพัสดุ  บานพักคนงาน  วางผังกอสราง  เจาะสํารวจดนิ  
คาเคลื่อนยายอุปกรณ ฯลฯ  ซ่ึงไมรวมอยูใน Factor  F แลว  ออกจากคางานในงวดแรกกอนนํามาคาํนวณคา K 
 8.  พิจารณาคางานที่สงมอบ  โดยหกัภาษีมลูคาเพิ่ม (VAT)  กอนนํามาคํานวณคา K  ซ่ึงทําใหคางานที่
ไดต่ํากวาขอเท็จจริง 
 9.  ใชดัชนีราคาในการคํานวณ 
       9.1  ใชดชันีราคาในเดือนตรวจรับแทนดัชนีราคาเดอืนสงมอบงาน 
       9.2  ใชดัชนีราคาเดือนที่เซ็นสัญญาแทนการใชดัชนีในเดือนเปดซองประกวดราคา 



       9.3  ใชดัชนีราคาของเดือนที่ยังมิไดทาํการปรับปรุงแกไขใหถูกตอ 
 10.  ขอรับเงินชดเชยเกิน 90 วัน  ซ่ึงตามหลักการนับวนัจะตองนับวันถัดจากวนัที่ผูรับจาง  สงมอบงาน
งวดสุดทาย  จนถึงวันที่สวนราชการประทับตรารับตามระเบียบฯ 
 11.  การคํานวณคา K  โดยไมไดหกั 4 %  ออก 
 12.  การหักคางานรายการทีไ่มอยูในขายไมไดพิจารณาจากประมาณราคากอสราง (BOQ)  ที่ผูรับจาง
เสนอราคา 
 13.  ไมไดเปรยีบเทียบคา K  กรณีสงงานเกนิระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา 
 14.  ในการหกัคางานรายการครุภัณฑไมไดปรับคา Factor  F  ของแตละรายการใหถูกตองกอนการ
คํานวณคางาน 
 15.  การลงทะเบียนรับหนังสือขอรับเงินชดเชยของผูรับจางลาชากวาทีค่วรจะเปน  ทาํใหผูรับจาง
ไมไดรับสิทธิในการพจิารณาเงินชดเชย 
 16.  เอกสารสงไมครบถวนตาม ว 85 
 
6.  คําถามและคําตอบ  ขอหารือแนวทางปฏิบัติ   ในการชดเชยคางานกอสราง 
     ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

 
ถาม 

 สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขโดยจงัหวัดนาน    ทําสัญญาวาจางกอสรางอาคารอุบัติเหตุ          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว  ตามสัญญาเลขที่ 41/2539  ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2539  ส้ินสุดสัญญาวันที่   
13 กันยายน 2540  ผูรับจางสงมอบงานงวดสุดทายวันที่ 8 กันยายน 2540  จังหวดันานไดรับหนังสือขอเงินเพิ่ม
คางานตามสัญญาแบบปรับราคาได  จํานวน 232,502.40 บาท  (สองแสนสามหมื่นสองพันหารอยสองบาทสี่
สิบสตางค)  วันที่ 25 มิถุนายน 2541 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุโดยจังหวัดนานถือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2532  เนื่องจากผูรับจางขอรับเงินชดเชย
เกินกําหนดเวลา 290 วัน  (นบัถึงวันที่ 25 มถุินายน 2541)  ตอมาผูรับจางไดมีหนังสือลงวันที่ 3 สิงหาคม 2541 
และวนัที่     13 สิงหาคม 2541  ขอใหจังหวัดนานทบทวนคํารองขอเงินคางานเพิ่ม  สํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข   โดยจังหวัดนานขอใหพจิารณากรณดีังกลาว 
 
 
 
 
 



ตอบ 
 ผูรับจางไมมีสิทธิขอเงินเพิ่มคางานตามสัญญาแบบปรับราคาได  เนื่องจากผูรับจางไดมีหนังสือ
เรียกรองลวงเลยเปนระยะเวลา 290 วัน  ซ่ึงเกินกําหนด 90 วัน  นับตั้งแตวนัที่ผูรับจางสงมอบงานงวดสุดทาย  
จึงไมเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ
วันที่ 22  สิงหาคม 2532  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2532 
 
(หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0407/7682  ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2542) 
ถาม 
 สํานักงานอัยการสูงสุดขอหารือกรณีสํานักงานอัยการเขต 8  ไดทําสัญญาจางกอสรางอาคารสํานักงาน
อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พรอมบานพักและสิ่งกอสรางประกอบ วงเงินทั้งสิ้น 25,520,000 บาท บาท  
ตามสัญญาเลขที่ 1/2539     ลงวันที่ 25 กนัยายน  2539  ตอมาผูรับจางไดขอปรับสัญญาจางดังกลาวเปนสัญญา
ปรับราคาคา K  ตามนัยมตคิณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 16 กนัยายน 2540   เร่ือผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา  (มาตรการในการชวยเหลือผูประกอบอาชีพกอสราง)  ขอ 1.3  แตเนื่องจากในการ
ประกวดราคานั้นมิไดกําหนดใหใชสัญญาแบบปรับราคาได  สํานักงานอัยการสูงสุดจงึขอใหสํานักงบประมาณ
วินิจฉยัวา  กรณีตามขอหารอืในเรื่องนี้  สํานักงานอยัการสูงสุดจะสามารถนําเงื่อนไข  หลักเกณฑ  สูตรและ
วิธีการคํานวณ ที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดหรือไม 

ตอบ 
 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2532  เร่ือง  การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบ
อาชีพงานกอสราง  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2532  กําหนดเงื่อนไข  หลักเกณฑทีใ่ชกับสัญญาแบบปรับราคาได  ใหผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจาง
ทราบ  เชน  ในประกาศประกวดราคาฯ  และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้น ๆ  จะใชสัญญาแบบ
ปรับราคาได  และไดมีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541  แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด  ที่ นร 0205/ว 70  ลงวันที่ 10 เมษายน 2541  ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 16 
กันยายน 2540  โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง  และผูประกอบอาชีพอ่ืน
ตามความเหน็ของคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที ่7 เมษายน 2541  ซ่ึงในเรื่องเกี่ยวกับการใชคา K  ไดกําหนดไวในขอ 
8 วาเงื่อนไข  หลักเกณฑ  สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกบัสัญญาเกี่ยวกับการใชคา K  ไดกําหนดไวในขอ 8  วา
เงื่อนไข      หลักเกณฑ  สูตรและวิธีการคาํนวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได  ใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม 2532  ดังที่กลาวขางตน  ดังนัน้การที่สํานักงานอยัการสูงสุดไมไดระบุไว
ในประกาศประกวดราคาวาจะใชสัญญาแบบปรับราคาได  กรณีนี้จงึไมอยูในขายที่จะใชสัญญาแบบปรับราคา
ไดตามนยัมตคิณะรัฐมนตรีดังกลาว 
(หนังสือสํานักงบประมาณ  ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0407/8670  ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2541) 



รายละเอียดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติ คา K 
หัวขอ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

1.  การตรวจสอบ 
     เอกสาร 
 
 
                                           (1) 
 
 
                                          (2) 
                                           (2) 
 
 
                                          (3) 
 
 
 
                                         (4) 
 
 
       
                                           (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  การรับหนงัสือคําขอคา K 
      -  เมื่อผูรับจางคูสัญญาไดยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยคางานกอสราง 
      -  สวนราชการลงทะเบียนเอกสารพรอมกับประทับตรารับตามระเบียบฯ  
         โดยลงวนั  เดือน  ป  กาํกับ  เพื่อใชประกอบการนบัระยะเวลา 90 วัน 
         ในภายหลัง 
2)  ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองสมบูรณของเอกสาร  ตามตารางที่ 1  
     ขอ 6 
3)  ตรวจสอบประกาศประกวดราคาวาไดระบุวาจะมกีารทําสัญญาแบบ 
     ปรับราคาได  กรณดีําเนินการจัดจางดวยวิธีการอื่น  เชน การสอบราคา   
     การจัดจางดวยวิธีพิเศษ  ก็สามารถใชเอกสารที่แสดงใหเห็นวาจะมีการ 
     ทําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชประกอบได 
4)  ตรวจสอบสัญญาจางวาไดมีการกําหนดใหเปนสัญญาแบบปรับราคาได   
     ซ่ึงการกําหนดนี้อาจเปนการกําหนดในตวัสัญญา  หรือเปนเอกสารแนบ 
     ทายสัญญา  หรืออางประกาศประกวดราคาที่ระบุวา จะทําสัญญาแบบ 
     ปรับราคาไดเปนเอกสารแนบทายสัญญา  หรืออางใบเสนอราคาที่อาง 
     เงื่อนไขประกาศประกวดราคาที่ระบุวาจะทําสัญญาเปนสัญญาแบบ 
     ปรับราคาไดเปนเอกสารแนบทายสัญญา 
5)  ตรวจสอบ การขอรับเงินชดเชยของผูรับจางวา ไดมีการขอภายใน 90 วัน   
     นับจากวันสงงานงวดสุดทาย  ทั้งนี้ใหดวูันที่หนังสือของผูรับจางวา 
     สงงานงวดสุดทายวนัที่เทาไร  เปรียบเทยีบกับวันที่ที่สวนราชการ 
     ประทับตรารับหนังสือขอรับเงินชดเชยคางานกอสรางของผูรับจาง   
    โดยใหนับจากวันถัดจากวนัสงมอบงานงวดสุดทายไปจนถึงวันที ่
    ประทับตรารับวาเกิน 90 วนั หรือไม 
     -  กรณีทีย่ังมิไดมีการสงมอบงานงวดสุดทายจะไมกําหนดระยะเวลา 
        การขอเงินชดเชย 

 

ผูวาจางขอคา K 

ลงทะเบียน 
และ 

ประทับตรารับ 

ตรวจสอบความ
ครบถวน และถกตอง 

ตรวจสอบ 
ประกาศ ประกวด

ตรวจสอบ 
สัญญาจาง 

ตรวจสอบสิทธิ 
การขอคา K 



หัวขอ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

2.  การคํานวณเงิน 
     เพิ่มเรียกเงินคืน 
                                           
 
                                           (1) 
 
 
                                           (2) 
 
                                           (3) 
 
                                          (4) 
 
                                          
                                         (5) 
 
 
   
                                         (6) 
 
 
 
                                         (7) 

        เมื่อไดตรวจเอกสารเพื่อตรวจสอบสิทธิของผูรับจางตามขอ 6.1 แลว   
เร่ิมคํานวณเงนิชดเชยตามขั้นตอนดังนี ้
1)  ตรวจสอบลักษณะงานทีส่งแตละงวดวา  ควรจะใชสูตรคา K สูตรใด     
     เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานที่กําหนดไวในมติ ค.ร.ม. ว 109 
2)  กรอกแบบฟอรมลงใน Worksheet  ตามลําดับ 
     - แบบฟอรมที่ 1 สัญญาแบบจายตามเนือ้งานจริง(Unit Price Contract) 
     -  แบบฟอรมที่ 2  สัญญาแบบเหมารวม (Lump Sum) 
3)  คํานวณคา K 
     -  โดยใชเครื่องคํานวณเลข  คํานวณตามสูตรที่กําหนดไวตามมต ิ
         คณะรัฐมนตรี ว 109 หรือ 
     -   คํานวณโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร   
         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดทําขึ้น 
4)  แทนคาในสูตร  โดยใชดชันีราคาของกระทรวงพาณชิย 
     -  คํานวณโดยการหารใหเสร็จกอน  แลวจึงนําผลลัพธคูณ 
     -  แตละขั้นตอนใชทศนยิม 3 ตําแหนง โดยไมปดเศษ 
5)  นําคา K  ที่ไดจะตองหักดวย 4 % หรือเพิ่ม 4 %  สวนที่เกิน คือสวนที่ตอง 
     จายเงินเพิ่ม หรือเรียกเงนิคืน (หากคา K มีคาอยูระหวาง +/-4%  
      (1.040-0.960)  ก็ไมตองจายเงินชดเชยคากอสราง  หรือเรียกเงินคนื) 
6)  นําคา K  สวนที่เหลือคูณดวยคางานแตละงวดที่สงงาน 
     -  หักคางานสวนที่ไมอยูในขายไดรับการชดเชยแตละงวดงาน 
     -  กรณีที่สงงานเกินกําหนดสัญญา คา K ตองเปรียบเทียบระหวางเดือน 
         ที่สงงานจริงกับเดือนทีส้ิ่นสุดสัญญา  คาใดนอยกวาใหใชคานั้น 
7)  รวมคา K  ทุกงวดที่คํานวณไดจากขอ 6) แลว พจิารณาอนุมัติโดยวงเงินที ่
      อนุมัติจะตองไมสูงกวาวงเงินที่ผูรับจางขอเงินชดเชย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบลักษณะงาน 
+ สตรที่จะใช 

กรอกแบบฟอรม 

คํานวณคา K 

แทนคาในสตร 

นําคา K  ที่ได 
± 4 % 

คูณดวยคางาน 
ที่สงมอบแตละงวด 

รวมคา Kทุกงวด 



 
 
 
 
 



ท่ี นร 0407/ว 150       สํานักงบประมาณ 
         ถนนพระรามที่ 6 กทม. 
10400 

24 สิงหาคม  2544 

เรื่อง  การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เรื่อง  การแกไขปญหาการชดเชยคางานกอสราง 

เรียน 

อางถึง    หนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวนที่สุด ท่ี นร 0205/ว 114  ลงวันที่    
               15  มิถุนายน  2544 

สิ่งที่สงมาดวย   หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการอนุมัติจายเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง หรือ 
                          เรียกคืนเงินคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  1 ชดุ 

       ตามหนังสือท่ีอางถึง  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการแกไขปญหาการชดเชย       
คางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)   โดยมอบอาํนาจใหหนวยงานภาครัฐเจา      

ของสัญญาจางกอสรางแบบปรับปรบัราคาได (คา K)  มีอํานาจในการพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือ 
ลด  และอนมุัติจายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผูรับจางตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา       
ได  สําหรับสญัญาจางที่มีวงเงินคาจางไมเกิน 50 ลานบาท  (หาสบิลานบาทถวน)  ต้ังแตป             

งบประมาณ พ.ศ. 2545 เปนตนไป  ความละเอียดแจงแลวนั้น 
        เพื่อใหการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่มหรือลด    และการอนุมัติ    
จายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผูรับจาง      ของหนวยงานภาครัฐคูสัญญา    เปนไปดวยความ
สะดวกรวดเร็วและถูกตอง  สอดคลองกับเจตนารมยของมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  สาํนัก
งบประมาณ  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติจายเงินชดเชยคางาน
สิ่งกอสรางหรือเรียกคืนเงินคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรบัราคาได (คา K)  ตามสิ่งที่สงมา
ดวย  เพื่อให  ถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2545 เปนตนไป 
 
 
 

/จึงเรียนมาเพื่อ... 



 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

           (นายพูลทรัพย   ปยะอนันต) 
         ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 
 
 
 
สํานักมาตรฐานงบประมาณ 
โทร.  0  2273 9027  -  28  ตอ  3510 
โทรสาร  0  2273 9240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 


