
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที ่ 3 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  และมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2560   
ข้อ  2.1.9  และหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง   ซึ่งประกอบด้วย  แนวทาง   
และวิธีปฏิบัติ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  9  หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หน้า  135 - 138  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สะพานและท่อเหลี่ยม  หน้า  249 - 251  และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน  หน้า  100 - 103  โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
(แนบท้ายประกาศ) 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 “กรณีที่ในรายละเอียดของการค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามเง่ือนไขและข้อก าหนด ดังนี้ 
 1. ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 
     2. การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
  2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เผยแพร่ 
  2.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ 
ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่  
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด  ให้ใช้
ราคาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่
ก่อสร้าง 
      2.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ ากว่า
ราคาที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ 
ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1  และข้อ 2.2  ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
      2.4 ส าหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะด าเนินการตามข้อ 2.3 หรือไม่ก็ได้ 
  2.5 กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง สืบ 
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ าสุด 
ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว 
ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคาประกอบไว้กับ
เอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 3. การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
  3.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่  เผยแพร่ 
  3.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้ งอยู่ไม่มีข้อมูล
ราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เ คียง เผยแพร่  
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคา
ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง 
     3.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ ากว่า
ราคาที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่  
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ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 3.4 ส าหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะด าเนินการตามข้อ 3.3 หรือไม่ก็ได้ 
  3.5 กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบ 
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง 
โดยใช้ราคาต่ าสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนด 
ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและ  
การก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 3.6 ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
เกิน 80 กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด 
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง หรือในท้องที่อ่ืนใด โดยใช้ราคาต่ าสุด ซึ่งพิจารณา
จากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1  ข้อ 3.2  และข้อ 3.5  
ก็สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณีนี้  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้นด้วย 
 4. กรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้นจ าเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้าง
บางรายการเป็นจ านวนมาก และหรือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ก าหนดคุณลักษณะไว้เป็นการเฉพาะ และหรือ 
ต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน  ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้น 
จากแหล่งผลิตโดยตรง  และหรือจากแหล่งอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ 2 ส าหรับกรณีการก่อสร้าง 
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3 ส าหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระท าได้ โดยให้สืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่ก าหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
โดยใช้ราคาต่ าสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทัง้นี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและก าหนดราคา รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นประกอบไว้กับ
เอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 5. กรณีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการ 
ให้ค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี โดยให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคา  
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง  มาเป็นเกณฑ์การค านวณ 
   6. หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือรวบรวมข้อมูล และก าหนด
ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องด าเนินการตามข้อ 2.3 ข้อ 2.4 และข้อ 2.5 ส าหรับการก่อสร้าง 
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 และข้อ 3.6 ส าหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง 
ทีต่้องด าเนินการตามข้อ 4  ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน  เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิงและ
อ านวยความสะดวกในการสืบและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง  
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ของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าว  
มาใช้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมา ะสม ทั้งนี้  
ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย 
 7. การก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดการค านวณของแต่ละหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
  8. ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น 
 8.1 ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนั้น 
     8.2 ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง  หมายถึง  พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  
และสมุทรปราการ 
    8.3 ส่วนภูมิภาค  หมายถึง  พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ 
  8.4 ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องที่หรือ
จังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง  ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
    8.5  วัสดุก่อสร้าง  ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและค านวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
     8.6 การสืบราคา  หมายถึง  การด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง 
     8.7 ราคาวัสดุที่ใช้ค านวณในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์
ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใดๆ  
    8.8  ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตาม 
คุณลักษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในกรณีท่ีไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างได ้ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่ก าหนดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
     8.9 การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนี้  
ให้ค านวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้ค านวณหรือประเมิน จากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้ค านวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงก่ึงกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น 
     8.10 ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจ านวนมาก หมายถึง กรณีผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง 
ได้ประเมินแล้วเห็นว่า โครงการงานก่อสร้างที่ค านวณราคากลางนั้น ต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่ง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง 
  8.11 แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
รวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และแบบฟอร์มอ่ืนๆ  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนดและบันทึกเอง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง” 
 
 


