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การจดัท าราคากลางของพสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจา้ง 

 
 

1. “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาท่ีได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานท่ีส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
(4) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 

(2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) (2) (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) 
โดยจะใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

2. การค านวณราคากลาง หมายความว่า วิธีการค านวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด หรือหน่วยงานของรัฐก าหนดหรือปฏิบัติเพ่ือให้
ได้มาซึ่งราคากลาง 

3. งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง
อื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอื่นท่ีมีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่
มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น โดยการด าเนินการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง 
รื้อถอนดังกล่าวจะต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความ
จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย 

4. การจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม               
การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นท่ีอยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

1. ความหมายราคากลาง 
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5. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

6. การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หมายความว่า การจ้างเพื่อให้มีการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ค่าซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ 

7. การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หมายความว่า การจัดหาโดยการซื้อหรือการจ้างในงานอื่น ๆ         
ท่ีมิใช่งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย หรืองานตามข้อ 3 ถึง
ข้อ 6 

ความหมายราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 

ราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการในแต่ละงาน
โครงการท่ีมีความเป็นปัจจุบัน ซึ่งได้จากการค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในกระบวนการจัดจ้าง
ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเพ่ือการอื่น 

ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ไม่ใช่ราคามาตรฐานของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคา            
ค่าก่อสร้างท่ีประเมินหรือค านวณตามข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีเป็นปัจจุบัน ในขณะท่ีประเมินหรือค านวณราคากลาง
โครงการงานก่อสร้างนั้น 

ราคากลางเป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้ ไม่สูงจนผู้ประกอบการได้ก าไรมากเกินกว่าท่ีควร
ได้รับและเป็นราคาท่ีไม่ต่ าจนผู้ประกอบการไม่สามารถท่ีจะด าเนินการก่อสร้างได้ 
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กลุม่ ทีม่าของราคากลาง ประเภทงาน แนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง การเลอืกใชร้าคากลาง 

1 (1) ราคาที่ได้มาจากการ
ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการราคากลาง
ก าหนด 

งานก่อสร้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ราคากลาง 

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) 
ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน  

2 (2) ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิงของพัสดุที่
กรมบัญชีกลางจัดท า 

ทุกประเภท 
ยกเว้น (1) 

ขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่าง
จัดท าราคาอ้างอิงพัสด ุ

ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) 
แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) 
ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) 
ก่อน 
โดยจะใช้ราคาตาม (2) หรือ 
(3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็น
ส าคัญ 

(3) ราคามาตรฐานที่ส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงาน
กลางอื่นก าหนด 

ทุกประเภท 
ยกเว้น (1) 

1. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านกั
งบประมาณ 
2. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ เร่ืองก าหนด
ราคากลางยา ฯลฯ 

3 (4) ราคาทีไ่ด้มาจากการสบื
ราคาจากท้องตลาด 

ทุกประเภท 
ยกเว้น (1) 

การสืบราคาจากบริษทั/ห้าง/รา้น 
ท้องตลาด เว็บไซต์ หรือช่องทาง
อ่ืน ๆ 

ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) 
(2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม 
(4) (5) หรือ (6)  
โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) 
(5) หรือ (6) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคัญ 
 

(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง  
คร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา 
2 ปีงบประมาณ 

การใช้ราคาซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ภายใน 2 ปี ระบุเลขที่สัญญา/
ใบสั่งซื้อหรือจ้าง 

(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือแนวทางปฏบิัติ
ของหน่วยงานของรัฐนัน้ ๆ 

 
 
 

ท้ังนี้ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ว 206 ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ          
จัดจ้างของหน่วยงานรัฐ  

 

 

2. แหลง่ทีม่าของราคากลาง และการเลือกใชร้าคากลาง 
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สรุปแหล่งที่มาของราคากลางได้ดังนี้ 
1. งานก่อสร้าง 

ใช้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 

 ฉบับท่ี 1 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
 ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 
 ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 
 ฉบับท่ี 4 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 

2. การจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตราท่ีใช้ในการอ้างอิงเพื่อคิดราคาค่าจ้าง

ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ      
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี  

3. การจ้างออกแบบ 
ให้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตราท่ีใช้อ้างอิงเพื่อคิดราคาค่าจ้าง

ออกแบบตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี  
    4. การจ้างที่ปรึกษา 

ให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนท่ีปรึกษาไทยของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) เป็นต้น 

5. การจา้งพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 
(5.1) ค่า Hardware ค่า Software ค่าพัฒนาระบบ ใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด (ถ้าม)ี 
(5.2) ถ้าไม่มีราคามาตรฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ใช้วิธีการสืบราคา

จากท้องตลาด เว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นราคาอ้างอิง หรือใช้ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
สองปีงบประมาณ 

6. การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
(6.1) ใช้ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด ตาม

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด (ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2652 
ยังไม่มีก าหนดราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง) 
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(6.2) ใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า (ณ วันท่ี 30 
สิงหาคม 2562 กรมบัญชีกลางยังไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุ) 

(6.3) ใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด  (ตรวจสอบ
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bb.go.th) 

(6.4) ใช้ราคาที่ไดม้าจากการสืบราคาจากท้องตลาด การสืบราคาจากท้องตลาดต้องสืบราคา
ให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 
3 ราย เว้นแต่ บางกรณีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าท่ีมี และเมื่อสืบราคาแล้วไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป หรือ
กรณีน้อยกว่า 3 ราย จะน าราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

(6.4.1) กรณีการจัดหาท่ีมีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาต่ าสุดสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ าสุด
เป็นราคาอ้างอิง 

(6.4.2) กรณีการจัดหาท่ีไม่ประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
(6.5) ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจัดจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6.6) ใช้ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
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(1) ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ก าหนดไว้ดังนี้ 

(1.1) ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างซึ่งประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่อเหลี่ยมและหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

(1.2) การค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานน าร่อง จ านวน 
4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรม
ชลประทานให้ด าเนินการต่อไป 

(1.3) การใช้งานระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับทุก
หน่วยงานภาครัฐให้เป็นได้ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0405.3/ว 386 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง
การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ขยายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มใช้งานระบบค านวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์กับโครงการก่อสร้างท่ีมีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตั้งแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

(2) คณะกรรมการก าหนดราคากลางก่อสร้าง 
      คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นผู้ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โดยให้มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(2.1) องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงานหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ 1 คน และให้มีกรรมการอย่างน้อย 2 คน 
กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย 

3. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารก าหนดราคากลาง
งานกอ่สร้าง 



 
 

หน้า ๘ จาก 16 
 

กรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

องค์ประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(2.2) อ านาจหน้าที่ 
ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าท่ีและรับผิดชอบค านวณราคากลาง

งานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วน าเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
และหรือก่อนการจัดท าเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามท่ีก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างนั้นด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีราคาของผู้เสนอราคารายท่ีส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางท่ี
คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายท่ี
หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
โดยเร็ว 

การแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่ออ านาจในการท่ี
จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

(2.3) วิธีการค านวณและการท าค าชี้แจง 
(1) ต้องใช้ราคาของผู้เสนอราคารายท่ีสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ ไม่ใช่ราคากลาง

เป็นฐานในการค านวณ จะได้ตามสูตร 

ส่วนต่างร้อยละ =
ผลต่าง (ราคากลาง − ราคาท่ีเสนอ)

ราคาของผู้เสนอราคา (ราคาท่ีเสนอ)
× ๑๐๐ 

 

(2) การแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการแจ้งรายละเอียดการค านวณ
ราคากลางให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ การแจ้งไม่ใช่การรายงาน ไม่ต้องเรียกผู้รับจ้างมาถาม 
ว่าท าไมเสนอราคาสูงหรือต่ ารวบรวมรายละเอียดการค านวณราคากลาง แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบโดยเร็ว 
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(3) หน้าท่ีในการแจ้งเป็นของคณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพราะบางกรณีคณะกรรมการก าหนดราคากลางอาจเชิญมาจากหน่วยงานภายนอก หรือ
คณะกรรมการก าหนดราคากลางไม่สะดวกท่ีจะแจ้งเอง ก็ให้ฝ่ายพัสดุด าเนินการแจ้งส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

วิธีการค านวณผลต่างราคากลางกับผลประกวดราคา 

ราคากลาง 2,473,000 บาท  

ราคาที่ประกวดราคาได้ 1,950,000 บาท  
ผลต่าง (2,473,000 – 1,950,000) 523,000 บาท  
(523,000/1,950,000) x 100 26.82 %  

(523,000/2,473,000) x 100 21.15 % X 

 

(2.4) ระยะเวลาของราคากลาง 
กรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างท่ี

คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามท่ีก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอื่น 
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณาทบทวน
ราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้วน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตงาน หรือตามท่ีก าหนด
ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอื่น 
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1. ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์ม ท่ีใช้ในการเผยแพร่ราคากลาง 
1.1 แบบ บก.01 ส าหรับงานก่อสร้าง 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 

1. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร……………………………………………………………………………บาท 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)…………………………………………………………………………………………………………..…………. 
5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่…………………………………..……..เป็นเงิน……………………………………………………….บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. แนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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1.2 แบบ บก.02 ส าหรบัการจ้างควบคมุงานกอ่สร้าง 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 

แบบ บก.02 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลางในงานจา้งควบคมุงานก่อสรา้ง 

1. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร……………………………………………………………………………บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่….………………………………เป็นเงิน………………..……………..……บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร…………………………………..………………………………………………………………………………….บาท 

5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ        ………………………………………………คน 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน             ..………………………….…………………คน 
5.3 ระดับผู้ช่วย                     ………………………………………………คน 

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………..บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………….……………………………………บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)…………………………………….. 
9. ที่มาของราคากลาง………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 แบบ บก.03 ส าหรบัการจ้างออกแบบ 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างออกแบบ 
 

แบบ บก.03 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลางในงานจา้งออกแบบ 

1. ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร……………………………………………………………………………บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่….………………………………เป็นเงิน………………..……………..……บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร…………………………………..………………………………………………………………………………….บาท 

5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ        ………………………………………………คน 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน             ..………………………….…………………คน 
5.3 ระดับผู้ช่วย                     ………………………………………………คน 

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………..บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………….……………………………………บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)…………………………………...… 
9. ที่มาของราคากลาง………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1.4 แบบ บก.04 ส าหรบัการจ้างทีป่รกึษา 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างท่ีปรึกษา 
 

แบบ บก.04 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยการจา้งทีป่รึกษา 

1. ชื่อโครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร……………………………………………………………………………บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่….………………………………เป็นเงิน………………..……………..……บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร…………………………………..………………………………………………………………………………….บาท 

5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ        ………………………………………………คน 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน             ..………………………….…………………คน 
5.3 ระดับผู้ช่วย                     ………………………………………………คน 

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………..บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)……………………………………………………….……………………………………บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)…………………………………….. 
10. ที่มาของราคากลาง……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.5 แบบ บก.05 ส าหรบัการจ้างพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
 

แบบ บก.05 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจา้งพฒันาระบบคอมพวิเตอร์ 

1. ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร……………………………………………………………………………บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่….………………………………เป็นเงิน………………..……………..……บาท 
5. ค่า Hardware    ……………………………..…………………………………………….….บาท 
6. ค่า Software     …….…………………………………………………………………………บาท 
7. ค่าพัฒนาระบบ   ….……………………………………………………………………………บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    .………………………………………….……………………………………บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)…………………………………..… 
10. ที่มาของราคากลาง…………..……………………………………………………………………………………………………………….. 
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1.6 แบบ บก.06 ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 

1. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร……………………………………………………………………………บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่….……………………..……………… 

เป็นเงิน………………..……………………………………………………………….……..……บาท 
ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี) …………………………………………………………………………บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง 
5.1    ……………………………………………………………………………………………… 
5.2    ……………………………………………………………………………………………… 
5.3    ……………………………………………………………………………………………… 

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน……………………………………………………………………….. 

 

2. วงเงินที่ต้องประกาศ 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางใน             

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่ 
2.1 กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจ

คาดหมายได้ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) 
2.2 เป็นพัสดุท่ีใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานท่ีต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วงงานของ

รัฐหรือท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ฉ) 
2.3 กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง) 
2.4 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย                 

วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2561  
ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบท่ี

ออกกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบท่ีออกกฎหมายอื่น 
ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ข้อ 2 (5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้าง ท้ังนี้
หน่วยงานของรัฐอาจน าใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้ 

3. วิธีประกาศ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 
3.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 
3.2 เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐท่ีจัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่มี

เว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐท่ีเป็นต้นสังกัด  

4. ระยะเวลาที่ประกาศ 
4.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน 

การจัดหาท่ีมีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป การจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือวิธีอื่นใดอันมีลักษณะท่ีต้องประกาศเชิญชวนให้มี                
การแข่งขัน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้ 

(1) กรณีมีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว 

(2) กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ                 

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศดังนี้ 
(1) เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการส่ังซื้อสั่งจ้าง ได้มีค าส่ังรับค าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ 
(2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณา

ผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมติสั่งซื้อสั่งจ้าง ท้ังนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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4.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน 
การจัดหาท่ีไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล

ราคากลางและการค านวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันท่ีหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง 

ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ                     

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเมื่อได้ประกาศครบ 30 วันแล้ว 
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ผู้จัดท า 
1. นางสาวจันทน์สุดา  วงษ์มาลยั   
    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

    ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวจริาวรรณ  กองทรายมูล 
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 


