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บทท่ี  1 
หลักการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารทางราชการ 

  
 ในการจัดเตรียมราคากลางของก่อสร้างอาคารทางราชการส าหรับการจัดจ้างตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม  ผู้ประมาณราคา
จ าเป็นต้องด าเนินขั้นตอนตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารซึ่งจัดท าโดย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง  ส านักพัฒนามาตรฐานระบบ
พัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ท่ีจัดท าขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
เป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 และได้มีการปรับปรุงเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม  พ.ศ.2555 และให้ทุกส่วน
ราชการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เนื้อหาในบทนี้จึงเสนอความหมายของการประมาณราคา  
คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา การประมาณราคาในขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างอาคารทาง
ราชการ  ประโยชน์ของการประมาณราคา  วิธีประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร ขั้นตอนของการ
ประมาณราคา และล าดับงานของการถอดแบบ   
 
ความหมายของการประมาณราคา 
 

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง (construction  estimate) หมายถึง การค านวณหา
งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหรือโครงการก่อสร้างท้ังหมด โดยอาศัยการถอดแบบ(quantities   
take-off) เพื่อหาปริมาณงานก่อสร้างแล้วน ามาค านวณหาค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่าย
ทางอ้อม ซึ่งค่าใช้จ่ายทางตรงประกอบด้วยค่าวัสดุก่อสร้าง และราคาค่าแรงงาน  ส่วนค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมในการก่อสร้าง ประกอบด้วย ค่าอ านวยการ  ก าไร  ภาษี และอื่นๆ  ดังนั้น ราคาค่า
ก่อสร้างท่ีได้จากการประมาณราคาของทางราชการ หรือท่ีเรียกว่า “ราคากลาง” (estimate  
cost) จึงไม่ใช่ราคามาตรฐาน (standard  cost) กล่าวคือ ราคาท่ีได้จากการประมาณการเป็น
ราคาท่ีไม่แท้จริงหรือถูกต้องตรงกับราคาค่าก่อสร้างจริงแต่เป็นเพียงราคาโดยประมาณหรือ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเท่านั้น  จึงไม่เคยปรากฏว่าค่าก่อสร้างจริงตรงกับราคาท่ีได้จากการ
ประมาณการไว้เลย  เนื่องจากมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่  

1.ปริมาณวัสดุท่ีได้ประมาณการโดยเผ่ือการเสียหายไว้แล้วนั้น ไม่ตรงกับท่ีใช้จริง 
2.ราคาของวัสดุก่อสร้างท่ีประมาณการไว้ไม่ตรงกบัราคาท่ีซื้อมาใช้ในการก่อสร้างจริง 
3.ค่าจ้างแรงงานท่ีได้ประมาณการไว้ ไม่ตรงกับค่าจ้างท่ีใช้จริง 
4.ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่ีได้ประมาณการไว้ ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายท่ีใช้จริง 
5.ถอดแบบหาปริมาณงานคลาดเคล่ือน  มีไม่ครบถ้วนหรือมีมากเกินจริง 
6.สภาวการณ์ท่ีท าให้การก่อสร้างล่าช้า จากเหตุสุดวิสัย ได้แก่ ภัยธรรมชาติ  จลาจล  

สงคราม  ชุมนุมประท้วง  หรือจากความบกพร่องของเจ้าของโครงการหรือส่วนราชการส่งมอบ
พื้นท่ีก่อสร้างล่าช้า เป็นต้น 

7.ปัญหาเทคนิคการก่อสร้าง ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อม เสริม ท าการก่อสร้างซ้ าใหม่ 
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หากการประมาณราคากระท าโดยนักประมาณราคาท่ีมีความช านาญแล้วราคาค่าก่อสร้าง
ท่ีได้จากการประมาณราคากับราคาค่าก่อสร้างจริงเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่ควรแตกต่างกันมาก
ควรอยู่ในเกณฑ์สูงหรือต่ าไม่เกิน 10%    

ดังนั้น  ราคากลางท่ีได้จากการประมาณราคาการก่อสร้างอาคารทางราชการ จึงมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง หรือใช้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาในการพิจารณา
จัดหาผู้รับจ้าง  หรือเพื่อใช้ในการสนับสนุนให้งานก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จเป็นไปด้วยดีและเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการ 

 

คุณสมบัติของผู้ประมาณราคา 

 
1.อ่านแบบก่อสร้างได้ เข้าใจรายละเอียดของแบบก่อสร้าง  ผู้ประมาณราคาจ าเป็นต้อง

มีทักษะในการอ่านแบบ เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบ เข้าใจความหมายของการ
แสดงแบบ  โดยถือว่าผู้ประมาณราคาควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ทางวิชาชีพ ต้ังแต่ระดับช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม  ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา เนื่องจากเป็นผู้มีพื้นฐานความรู้และทักษะการเขียน
แบบก่อสร้าง และการอ่านแบบก่อสร้าง 

2.ใส่ใจในรายละเอียด  รายการประกอบแบบ  ข้อก าหนดเพราะมีผลต่อราคาของวัสดุ  
เนื่องจากแบบก่อสร้างท่ีผู้ประมาณราคาใช้ในการถอดแบบบางครั้งมีข้อจ ากัดไม่สามารถระบุ
ข้อก าหนดท่ีเป็นรายละเอียดจ านวนมากได้ ยกตัวอย่างเช่น การฉาบปูนผนังก่ออิฐมวลเบา  ใน
รายการประกอบแบบก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการใส่ตะแกรงเหล็กก้างปลากว้าง 0.15 ม.
เสริมรอยต่อตลอดแนวของผนังกับโครงสร้างเสา หรือคาน ซึ่งผู้ประมาณราคาไม่พบข้อก าหนดนี้
ในแบบก่อสร้าง และไม่ได้อ่านรายการประกอบแบบอย่างละเอียด ซึ่งการไม่คิดปริมาณวัสดุ
ตะแกรงเหล็กก้างปลา ย่อมท าให้ราคาวัสดุของงานฉาบผนังต่ ากว่าความจริง  หรือในแบบ
ก่อสร้างระบุให้ใช้สุขภัณฑ์โถส้วมชักโครกแบบประหยัดน้ า  จึงเข้าใจว่าเป็นรุ่นท่ีกดช าระล้างด้วย
ปริมาณน้ า 3.5 ลิตร แต่ในรายการประกอบแบบระบุการประหยัดน้ าเป็นการเลือกกดช าระล้าง
ด้วยปริมาณน้ า 3.5 ลิตรหรือ 6 ลิตร ซึ่งมีราคาสูงกว่ารุ่นท่ีเข้าใจ  ท าให้คิดราคาวัสดุของโถส้วมนี้
ต่ ากว่าความจริง เป็นต้น 

3.เข้าใจล าดับขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างมีประสบการณ์ภาคสนาม  ผู้ประมาณราคาท่ี
มีประสบการณ์ภาคสนามในการก่อสร้างอาคาร ย่อมเข้าใจถึงวัสดุก่อสร้าง  วิธีการก่อสร้าง หรือ
เทคนิคก่อสร้างท าให้มองเห็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างได้ 

4.รู้จักประเมินอุปสรรค  สภาพแวดล้อมและบริเวณที่ต้ัง ผู้ประมาณราคาควรได้มีโอกาส
ไปเห็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารก่อนการประมาณราคา เพื่อเข้าไปศึกษาสภาพแวดล้อมและบริเวณ
ท่ีต้ัง และต้องรู้จักประเมินอุปสรรคของการก่อสร้างอาคารที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและบริเวณ
ท่ีต้ัง เช่น ถนนทางเข้าอาคารเป็นดินโคลน รถไม่สามารถแล่นเข้าออกได้  ในการก่อสร้างต้องท า
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การก่อสร้างถนนล าลอง ต้องมีการคิดค่าใช้จ่ายในการท าถนนดังกล่าว หรือกรณีในพื้นท่ีก่อสร้าง
ไม่สามารถสร้างบ้านพักคนงานได้ ต้องเช่าท่ีดินใกล้เคียงสร้างเป็นบ้านพักคนงาน เป็นต้น 

5.รู้จักลักษณะ คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง  และเข้าใจการติดต้ังวัสดุก่อสร้าง  
เนื่องจากวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน  หากผู้ประมาณราคา
เข้าใจลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด และเข้าใจการวิธีการติดต้ังวัสดุก่อสร้างนั้นๆ 
ย่อมท าให้มองเห็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น    

6.สามารถติดต่อแหล่งข้อมูลด้านวัสดุและงานเหมารายย่อย ผู้ประมาณราคาจ าเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลราคาค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าจ้างแรงงานเหมารายย่อยในท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบันซึ่งต้อง
อาศัยความสามารถในการติดต่อกับแหล่งข้อมูล เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  ผู้รับเหมารายย่อย 
ได้แก่ ช่างปูน  ช่างเหล็ก  ช่างไม้  ช่างประตูหน้าต่าง  ช่างสี  ช่างปูกระเบ้ือง  ช่างฝ้าเพดาน ช่าง
ไฟฟ้า  ช่างประปา  ช่างท าหินขัดกับท่ี  ช่างท าหินล้างทรายล้าง  ช่างปูแผ่นหินแกรนิตแผ่นหิน
อ่อน  เป็นต้น  

7.เข้าใจข้ันตอนและวิธีการประมาณราคางานก่อสร้าง  ผู้ประมาณราคาของงานก่อสร้าง
อาคารทางราชการที่ดีต้องมีความเข้าใจขั้นตอนของการประมาณราคางานก่อสร้าง ตามวิธีการท่ี
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง  ส านักพัฒนามาตรฐานระบบ
พัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ก าหนดเพื่อให้ราคากลางอาคารทางราชการมี
มาตรฐานการค านวณจากหลักเกณฑ์เดียวกัน  และสามารถให้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ตรวจสอบ รวมถึงรองรับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ 

 

การประมาณราคาในข้ันตอนการออกแบบก่อสร้างอาคารทางราชการ 
  
 การออกแบบก่อสร้างอาคารของทางราชการมีขั้นตอนด าเนินการโดยสังเขป เริ่มจาก
ส่วนราชการเจ้าของอาคารก าหนดความต้องการ  มอบหมายให้สถาปนิกจัดท ารายละเอียดของ
โครงการเพื่อการออกแบบ  ออกแบบ  และจัดท าแบบร่าง และปรับปรุงแบบ ประมาณราคา
โดยสังเขปเพื่อก าหนดงบประมาณ   จนกระท่ังได้แบบรูปรายละเอียดและประมาณราคาส าหรับ
การของบประมาณแผ่นดินจากส านักงบประมาณแผ่นดิน  หรือการของบประมาณจากเงินรายได้
ของส่วนราชการ  หลังจากได้มีการก าหนดวงเงินงบประมาณแล้ว ส่วนราชการต้องจัดท าแบบ
ก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ ประมาณราคากลาง และการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ท่ี
พร้อมจัดหาผู้รับจ้างตามข้ันตอนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ  ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้หัวหน้าส่วนราชการจะมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เพื่อก าหนดราคา
กลางของอาคารที่ต้องการจัดหา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะตรวจสอบการค านวณหาปริมาณ
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน  การใช้ค่า Factor F  รวมถึงการรวมราคาค่าก่อสร้างท้ังส้ินเพื่อใช้ใน
การจัดหาแต่ละวิธีการตามวงเงินรวมราคาค่าก่อสร้างท้ังส้ิน  ส่วนราชการจะประกาศการจัดหา
ตามวิธีการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดย
จะมีการขายแบบ  ผู้สนใจซื้อแบบจะท าการประมาณราคา หรืออาจท าหนังสือขอประมาณราคา
กลางจากส่วนราชการ ซึ่งส่วนราชการให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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พ.ศ.2540 ท าให้มกีารเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดของประมาณราคาทุกค่างานแก่ผู้ร้องขอ   
จากนั้นส่วนราชการจะด าเนินการตามกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเข้ายื่นเอกสาร
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  เอกสารเสนอราคา  เข้าเสนอราคาตามแต่ละวิธีการ  จนส่วนราชการมี
การประกาศผู้ชนะการแข่งขัน นัดหมายท าสัญญาจ้างก่อสร้าง  ซึ่งในขั้นตอนนี้  ผู้ชนะการแข่งขัน
ต้องท าการทบทวนประมาณราคาและปรับราคาค่าก่อสร้างรวม  ปริมาณและราคาของรายการ
การก่อสร้างย่อยของเอกสารบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน หรือท่ีเรียกว่า B.O.Q. 
(bill  of  quantities) ให้ผลรวมของราคาค่าก่อสร้างท้ังส้ินเท่ากับราคาท่ีชนะการแข่งขันเพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบการท าสัญญาจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างแล้ว ผู้รับ
จ้างจะถอดแบบอย่างละเอียด  ประมาณการเพื่อการส่ังซื้อวัสดุก่อสร้างและประมาณราคาอย่าง
ละเอียดเพื่อบริหารงานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีวางแผนไว้  
นอกจากนี้ในการระหว่างการก่อสร้าง คู่สัญญาท้ังส่วนราชการท่ีเป็นผู้ว่าจ้างโดยคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้รับเหมาท่ีเป็นผู้รับจ้าง จะใช้ประมาณราคาท่ีในบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่า
วัสดุและค่าแรงงาน นี้ส าหรับการตกลงกัน ในกรณีมีงานเพิ่มหรือลด ต้องคิดมูลค่าโดยใช้ราคาต่อ
หน่วยตามรายการงานท่ีปรากฏอยู่ในประมาณราคาและใช้ค่า Factor  F ท่ีก าหนดไว้ในบัญชี
แสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ส่วนงานอื่นท่ีนอกเหนือจากตามรายการงานท่ีปรากฏ
อยู่ในประมาณราคาให้ตกลงกันตามราคา ณ ปัจจุบัน   และในระหว่างการก่อสร้าง เมื่อมีการส่ง
งานในแต่ละงวดของสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ ส่วนราชการจะต้องค านวณค่าเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (escalation  factor) หรือค่า K โดยอาศัยบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน ประกอบการค านวณ  กล่าวให้เข้าใจโดยง่ายว่าท้ังสองฝ่ายตกลงจ้างในราคาดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์  ณ วันเปิดซอง โดยการเปรียบเทียบดัชนี ณ เดือนส่งงานแต่
ละงวดเป็นตัวตั้ง  หารด้วยดัชนี ณ เดือนเปิดซอง โดยยอมรับการเปล่ียนแปลง (+ 4% บวกลบส่ี
เปอร์เซ็นต์) คือ ค่าระหว่าง 0.96 ถึง 1.04 ถือว่าส่วนราชการไม่ต้องเรียกเงนิคืนจากผู้รับจ้างหรือ
จ่ายเงินเพิ่มให้แก่ผู้รับจ้าง  แต่ถ้าพบว่า ดัชนีมีค่าเท่ากับ 0.95 ถือว่าส่วนราชการต้องเรียกเงินคืน
ในอัตรา 0.01 จากผู้รับจ้างและถ้าพบว่าเท่ากับ 1.05 ถือว่าส่วนราชการต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตรา 
0.01 ให้แก่ผู้รับจ้าง  เพื่อความเป็นธรรม (สมบัติ  ประจญศานต์.  2553 : 113) ซึ่งส่วนราชการ
ต้องค านวณเสนอไปยังส านักงบประมาณ เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง 

จากท่ีขั้นตอนท่ีกล่าวมานี้  จะเห็นได้ว่าการประมาณราคามีความส าคัญในกระบวนการ
ออกแบบก่อสร้างอาคารและเป็นขั้นตอนท่ีมีการกระท าด้วยวิธีการต่างกันในแต่ละขั้นตอน  การ
ประมาณราคาอย่างสังเขปใช้เป็นวิธีการเพื่อก าหนดงบประมาณ  การประมาณอย่างละเอียดด้วย
การประมาณราคาจากปริมาณงาน วัสดุก่อสร้างและแรงงานต่อหน่วย เพื่อจัดท าเป็นเอกสารการ
แข่งขันเสนอราคา   และใช้ประกอบสัญญาจ้าง  และผู้รับจ้างใช้การประมาณอย่างละเอียดด้วย
การประมาณราคาจากปริมาณวัสดุก่อสร้างท้ังหมดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง  จะเห็นได้ว่าการ
ประมาณราคาท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงย่อมมีผลต่อการได้ขนาดของอาคารที่สัมพันธ์กับวงเงิน  
หรือการตัดสินใจของผู้เสนอราคาเพื่อจะลดราคาแข่งขันกัน  และประมาณราคาท่ีใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงของผู้เสนอราคา เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วท าให้ได้ก าไร หรือขาดทุน   สามารถ
สรุปขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างอาคารของทางราชการโดยสังเขป ท่ีท าให้สามารถพิจารณาถึง
ความส าคัญของการประมาณราคา  ดังภาพท่ี 1.1 
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ภาพที่ 1.1 ขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างอาคารทางราชการ 

10.ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้าง โดยถอดแบบอยา่งละเอียดเพื่อการสั่งซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง    และประมาณราคาอย่างละเอียดเพื่อบริหารงานการก่อสร้าง 

1.ส่วนราชการเจ้าของอาคารก าหนดความต้องการ 

2.สถาปนิกจัดท ารายละเอียดของโครงการเพื่อการ
ออกแบบ  ออกแบบ  และจัดท าแบบ 

3.ประมาณราคาโดยสังเขปเพื่อก าหนดงบประมาณ 

5.ส่วนราชการจัดท าแบบก่อสร้าง  รายการประกอบแบบ 
ประมาณราคากลาง และการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน 

4.ส่วนราชการได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร 

6.ส่วนราชการจัดหาผู้รับจ้างตามขั้นตอนของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ 

7.ผู้สนใจซ้ือแบบท าการประมาณราคาและด าเนินการตามกระบวนการจัดหา 
(วิธีการจัดหา : สอบราคา ประกวดราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) 

8.ส่วนราชการท าสัญญาจ้างกับผู้ชนะตามวิธีการจัดหา 

9.ผู้รับจ้างด าเนินการปรับ B.O.Q. ให้ตรงกับวงเงินที่ชนะตามวิธีการจัดหาเพื่อใช้เป็น
เอกสารประกอบการท าสัญญาจ้าง 

 

คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 

11.คู่สัญญาใช้ B.O.Q. ในการตกลงงานเพิ่มลด งานแนบท้ายสัญญา และตรวจสอบค่า K 
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ประโยชน์ของการประมาณราคา 
 

1.ส่วนราชการประมาณราคาใช้ประกอบแบบอาคาร  และรายการประกอบแบบเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณแผ่นดินจากส านักงบประมาณ หรือจากงบเงินรายได้ของส่วนราชการ 

2.ส่วนราชการใช้ประมาณราคาประกอบในการจัดท าการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน 
และใช้เป็นเอกสารให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางตรวจสอบ 

3.ส่วนราชการประมาณราคาตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการประกาศสอบราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างของราชการ    

4.ผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีสนใจยื่นซองเสนอราคา ต้องประมาณราคาเป็นเอกสารประกอบการ
ยื่นซองในการเข้าแข่งขันสอบราคา หรือประกวดราคาจ้างก่อสร้างของราชการ 

5.ผู้รับจ้างใช้ประมาณราคาท่ีมีการปรับลดวงเงินให้เท่ากับราคาท่ีชนะการแข่งขันแล้วน า
เป็นเอกสารประกอบการท าสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ 

6.ผู้รับเหมาใช้ประกอบการส่ังซื้อวัสดุก่อสร้าง การจ้างแรงงาน  และควบคุมบริหาร
โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานภายใต้งบประมาณท่ีก าหนด 

7.คู่สัญญาท้ังส่วนราชการท่ีเป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาท่ีเป็นผู้รับจ้าง ใช้ประมาณราคาเป็น
เอกสารบัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ส าหรับการตกลงกัน ในกรณีมีงานเพิ่ม
หรือลด  

8.ส่วนราชการใช้เอกสารบัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงส าหรับค านวณ ค่า K 
 

วิธีประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร 
 

วิธีประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารมีการประมาณราคา 2 วิธี ได้แก่ การประมาณราคา
โดยละเอียด  และการประมาณราคาโดยสังเขป  ดังนี ้

1.การประมาณราคาโดยละเอียด 

1.1 วิธีประมาณราคาจากปริมาณงาน  วัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานต่อหน่วย  โดยมี
ขั้นตอนโดยสังเขป คือ 

1.1.1 ถอดแบบหาปริมาณงานวัสดุและแรงงานออกเป็นหน่วยของแต่ละประเภท
งาน 

1.1.2 คูณด้วยราคาค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยและค่าแรงงานต่อหน่วย 
1.1.3 หาผลรวม 
1.1.4 น าไปประมาณการหาค่าอ านวยการและด าเนินงาน  ค่าก าไร  ค่าภาษี 
 

ตัวอย่างการค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของวัสดุคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:2:4 ซึ่ง
ต้องใช้วัสดุก่อสร้าง  ประกอบด้วย  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ทรายหยาบ  หินเบอร์ 1-2 น้ าผสม
คอนกรีตตามอัตราส่วนผสม หาปริมาณและราคาต่อหน่วยของวัสดุดังกล่าว ดังตารางท่ี 1.1 

 



7 
 

ตารางที่ 1.1 ค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของวัสดุคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:2:4 
 
รายการงานก่อสร้าง ปริมาณ หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
ราคาวัสดุ มอก. 

คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4      
-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราเสือ 
งูเห่า นกอินทรีย์) 

342  กก. 2.08 711.36 มอก.
80/2517 

-ทรายหยาบ 0.57 ลบ.ม. 287.50 163.88  
-หินเบอร์ 1-2 1.09 ลบ.ม. 362.50 395.13  
-น้ าผสมคอนกรีต 180 ลิตร 0.0144 2.59  
รวมราคาคอนกรีต 1:2:4  1 ลบ.ม.  1,273.00  

 
ที่มา :  กรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง.  (2550) : 107. 
 

การค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของวัสดุคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3:5 ซึ่งต้องใช้
วัสดุก่อสร้าง  ประกอบด้วย  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ทรายหยาบ  หินเบอร์ 1-2 น้ าผสม
คอนกรีตตามอัตราส่วนผสม  หาปริมาณและราคาต่อหน่วยของวัสดุดังกล่าว ดังตารางท่ี 1.2 

 
ตารางที่ 1.2 ค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของวัสดุคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3:5 
 
รายการงานก่อสร้าง ปริมาณ หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
ราคาวัสดุ มอก. 

คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5      
-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราเสือ 
งูเห่า นกอินทรีย์) 

260  กก. 2.08 540.80 80/  
2517 

-ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม. 287.50 178.25  
-หินเบอร์ 1-2 1.03 ลบ.ม. 362.50 373.38  
-น้ าผสมคอนกรีต 180 ลิตร 0.0144 2.59  
รวมราคาคอนกรีต 1:3:5  1 ลบ.ม.  1,095.00  

 
ที่มา :  กรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง.  (2550) : 107. 

 
จากการค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของวัสดุคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:2:4 มีราคา 

1,273 บาทต่อลูกบาศก์เมตร   และวัสดุคอนกรีตอัตราส่วนผสม 1:3:5  มีราคา 1,095 บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร 
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การค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของผนังบุกระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสีมีลวดลาย 
ขนาด 8”x 10” ซึ่งต้องใช้วัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย กระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสีมีลวดลายขนาด 
8”x 10”   ปูนซีเมนต์ผสม  ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว  ทรายละเอียด  น้ าผสมปูน  และขี้ผ้ึง  หา
ปริมาณและราคาต่อหน่วยของวัสดุดังกล่าวตามตารางท่ี 1.3  
 
ตารางที่ 1.3 ค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของผนังบุกระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสี ขนาด  
                 8”x 10” 
 
รายการงานก่อสร้าง ปริมาณ หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
ราคาวัสดุ มอก. 

ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสี มี
ลวดลาย ขนาด 8”x 10” 

     

-กระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสีมีลวดลาย
ขนาด 8”x 10” (20+3แผ่น) 

23  แผ่น 6.25 143.75 613-
2529 

-ปูนซีเมนต์ผสม (silica cement) 18.00 กก. 2.08 37.44 80-
2550 

-ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว 0.25 กก. 5.47 1.37  

-ทรายละเอียด 0.04 ลบ.ม. 292.50 11.70  
-น้ าผสมปูน 6 ลิตร 0.0144 0.09  
-wax 0.02 กก. 150.00 3.00  
รวมราคาผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลอืบสีมี
ลวดลาย ขนาด 8”x 10” 

1 ตร.ม.  197.00  

 
ท่ีมา :  กรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง.  (2550) : 116. 
 

จากการค านวณได้ราคาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของผนังบุกระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสี 
ขนาด 8”x 10” มีราคา 197 บาทต่อตารางเมตร   

การค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของผนังบุกระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสีธรรมดา ขนาด 
12”x 12” ซึ่งต้องใช้วัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย กระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสีธรรมดาขนาด 12”x 
12”   ปูนซีเมนต์ผสม  ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว  ทรายละเอียด  น้ าผสมปูนและขี้ผ้ึง หาปริมาณ
และราคาต่อหน่วยของวัสดุดังกล่าวตามตารางท่ี 1.4 
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ตารางที่ 1.4 ค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของผนังบุกระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสี 
  ขนาด 12”x 12” 
 
รายการงานก่อสร้าง ปริมาณ หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
ราคาวัสดุ มอก. 

ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสี
ธรรมดา ขนาด 12”x 12” 

     

-กระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสีธรรมดา 
ขนาด 12”x 12” (11+3แผ่น) 

14  แผ่น 11.50 161.00 613-
2529 

-ปูนซีเมนต์ผสม (silica cement) 18.00 กก. 2.08 37.44 80-
2550 

-ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว 0.25 กก. 5.47 1.37  

-ทรายละเอียด 0.04 ลบ.ม. 292.50 11.70  
-น้ าผสมปูน 6 ลิตร 0.0144 0.09  
-wax 0.02 กก. 150.00 3.00  
รวมราคาผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลอืบสี
ธรรมดา ขนาด 12”x 12” 

1 ตร.ม.  215.00  

 
ท่ีมา :  กรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง.  (2550) : 116. 
 

จากตารางค านวณหาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของผนังบุกระเบ้ืองเซรามิคเคลือบสีธรรมดา 
ขนาด 12”x 12” มีราคา 215 บาทต่อตารางเมตร เป็นต้น 
 

1.2 วิธีประมาณราคาจากปริมาณวัสดุก่อสร้างทั้งหมด  โดยมีข้ันตอนโดยสังเขป คือ 
1.2.1 ถอดแบบหาปริมาณงานวัสดุออกตามชนิดของวัสดุ 
1.2.2 คูณด้วยราคาค่าวัสดุก่อสร้างแต่ละชนิด 
1.2.3 หาผลรวมของราคาค่าวัสดุก่อสร้าง 
1.2.4 น าไปประมาณการหาค่าแรงงานเป็นร้อยละของค่าวัสดุก่อสร้างท้ังหมด  หรือ

ค านวณจากปริมาณงาน  สถิติการท างานและค่าจ้างแรงงาน 
1.2.5 น าไปประมาณหาค่าอ านวยการและด าเนินงาน  ค่าก าไร  ค่าภาษี 

2.การประมาณราคาโดยสังเขป ใช้ส าหรับผู้ออกแบบ ท าให้ทราบว่าอาคารตามแบบ
น าเสนอทางสถาปัตยกรรมจะสามารถก่อสร้างได้ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีมีหรือไม่เพื่อปรับปรุง
แบบและตัดสินใจท่ีจะด าเนินการเขียนแบบก่อสร้างต่อไป หรือใช้ส าหรับตรวจสอบการประมาณ
ราคาโดยละเอียดว่าราคาค่าก่อสร้างว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่  ท าได้ 2 วิธี ดังนี้  
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2.1 วิธีประมาณราคาจากปริมาตร  เป็นวิธีประมาณราคาโดยหาปริมาตรของอาคาร
ท้ังหมดแล้วคูณด้วยราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของปริมาตรซึ่งได้มาจากสถิติผลการประมาณราคา
โดยละเอียดของงานก่อสร้างประเภทเดียวกันท่ีได้เคยประมาณราคาไว้แล้ว  

2.2 วิธีประมาณราคาจากจ านวนพื้นที่อาคาร เป็นวิธีประมาณราคาโดยหาจ านวนพื้นท่ี
ของอาคารแล้วคูณด้วยราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยพื้นท่ีซึ่งได้มาจากสถิติผลการประมาณราคาโดย
ละเอียดของงานก่อสร้างประเภทเดียวกันท่ีได้เคยท าการประมาณราคาไว้แล้ว  เช่น 

1) บ้านเด่ียวตึก 2-3 ช้ัน  ราคา  9,500 - 13,400 บาทต่อตารางเมตร 
2) อาคารพาณิชย์  2-3 ช้ัน  ราคา  6,100 - 8,400 บาทต่อตารางเมตร 
3) ทาวน์เฮาส์ 2-3 ช้ัน  ช่วงเสากว้าง 4 เมตร ราคา  6,900 – 9,900 บาทต่อตาราง

เมตร 
4) ทาวน์เฮาส์ 2-3 ช้ัน  ช่วงเสากว้าง 5-6 เมตร ราคา  8,400 – 11,300 บาทต่อ

ตารางเมตร 
5) อาคารจอดรถช้ันใต้ดิน 1-2 ช้ัน  ราคา  15,700 บาทต่อตารางเมตร  

ในการเลือกใช้วิธีการประมาณราคาวิธีการใดนั้นย่อมเลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน โดย
ต้องตระหนักถึงข้อจ ากัดของผลการประมาณราคาของแต่ละวิธี  ท้ังนี้ ความแม่นย าของประมาณ
ราคาย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ประมาณราคา  รวมถึงการรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ราคาของวัสดุก่อสร้าง  ค่าจ้างแรงงานท่ีเป็นปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่น   
 
ข้ันตอนของการประมาณราคา  
 

ในการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์ท่ีจัดท าโดยฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง  ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  ท่ีจัดท าขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ใช้วิธีประมาณ
ราคาจากปริมาณงาน วัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานต่อหน่วย ซึ่งมีข้ันตอนการประมาณราคา  ดังนี้ 

1.อ่านแบบก่อสร้าง  รายการประกอบแบบและข้อก าหนด  
2.ดูสถานที่ก่อสร้างและสภาพแวดล้อม  เพื่อประเมินอุปสรรคท่ีมีผลต่อราคาค่า

ก่อสร้างท่ีเพิ่มข้ึนจากแบบก่อสร้าง  รายการประกอบแบบและข้อก าหนด 
3.ถอดแบบ เพื่อหาปริมาณงานตามรายการงานย่อยลงในแบบบันทึกส าหรับการ

ประมาณราคาซึ่งก าหนดเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน และเนื่องจากการคิดปริมาณงานของผู้ประมาณ
ราคาแต่ละคนอาจคิดได้ปริมาณไม่เท่ากัน เนื่องจากการเผ่ือเปอร์เซ็นต์เสียหายต่างกัน  ดังนั้น
เพื่อให้สามารถคิดปริมาณเนื้องานได้ใกล้เคียงกัน  ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการก ากับนโยบาย
ราคากลางงานก่อสร้าง  ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  
กระทรวงการคลัง จึงก าหนดให้ผู้ถอดแบบใช้หน่วยของปริมาณงาน วัสดุและค่าแรงงาน  เกณฑ์
การวัด  เกณฑ์การเผ่ือเสียหายและเกณฑ์อื่นอันเดียวกัน 
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4.ก าหนดราคาต่อหน่วย  ได้แก่ ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานต่อหน่วยของรายการ
ย่อยโดยการค้นคว้าข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน จากเอกสารราคาต่อหน่วยของส านักพาณิชย์จังหวัด  
โดยใช้จังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของงานก่อสร้างนั้น  รวมถึงอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า  ค่าจ้างแรงงาน
ย่อยในพื้นท่ีจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของงานก่อสร้างนั้น   

5.ค านวณราคา ตามหลักเกณฑ์โดยใช้ปริมาณงานคูณราคาต่อหน่วย  
6.รวมราคาค่าก่อสร้าง  หาผลรวมของค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย

ทางตรง 
7.ค านวณค่าใช้จ่าย  ในการด าเนินการก่อสร้างท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อม ได้แก่ ค่า

อ านวยการ ค่าก าไร ค่าภาษี ตามหลักเกณฑ์การค านวณค่า Factor  F  ซึ่งใช้การเทียบค่าจาก
ตารางส าเร็จรูปของกรมบัญชีกลางซึ่งจากมีการปรับปรุงค่าตามสภาวการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
ท่ีเป็นปัจจุบัน 

8.รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด จากข้อ 6 และ 7 หาผลรวมเป็นราคาค่าก่อสร้างท้ังหมด
ของอาคาร 

9.ถอดแบบงานครุภัณฑ์สั่งซ้ือ หรือจัดซ้ือ (ถ้ามี)  หากมีครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เช่น 
โต๊ะท างาน เก้าอี้ท างาน โต๊ะประชุม เตียงตู้ ท่ีมีการผลิตส าเร็จรูปจ าหน่ายตามท้องตลาด   หรือ
อุปกรณ์โสตทัศน์ เช่น เครื่องเสียง เครื่องผสมเสียง ล าโพง จอรับภาพ เครื่องฉายภาพ เครื่องรับ
โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น พัดลมต้ังพื้น  เป็นต้น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์
ท่ีมีจ าหน่ายโดยท่ัวไป ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันใช้ 7% 

10.ถอดแบบงานค่าใช้จ่ายพเิศษ (ถ้ามี) เป็นค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกิดขึ้นตามข้อก าหนด
เงื่อนไขและความจ าเป็นต้องมีตามรายการประกอบแบบหรือแบบก่อสร้างท่ีท าให้เกิดค่าใช้จ่ายท่ี
เพิ่มข้ึน ได้แก่  

10.1 ลิฟต์ รถเครนส าหรับส่งของ   
10.2 การก าหนดให้ใช้นั่งร้านและให้ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมาย

แรงงาน      
10.3 การท าจุดอ้างอิง (bench mark) ส าหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน      
10.4 การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะ ๆ       
10.5 การให้ท าอาคารบางส่วนให้เสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จท้ังโครงการ      
10.6 การก าหนดให้ท าแผนงานก่อสร้างละเอียดด้วยระบบ C.P.M.       
10.7 การจัดสร้างส านักงานสนาม ส าหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน       
10.8 การท าระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ      
10.9 การท าระบบป้องกันดินพัง      
10.10 การใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น ปั้นจั่นหอ

สูง (tower crane) รถยก  ลิฟต์ขนของ  เป็นต้น      
10.11 การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณท่ีก่อสร้าง      
10.12 การใช้จ่ายในกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลท่ี 3   
10.13 ค่าจัดท าระบบป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น   
10.14 ค่าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย   
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10.15 การก าหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน หรือคุมงานก่อสร้างพิเศษเฉพาะ           
10.16 อื่น ๆ ถ้ามีให้ระบุ 

ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นดังกล่าวข้างต้นนี้ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันใช้ 7% ส าหรับ
รายการท่ีมี 

11.รวมราคาทั้งหมดเป็นราคากลาง  หาผลรวมของราคาตามข้อ 8  9 และ 10 เป็น
ราคาค่าก่อสร้างท้ังหมดของอาคารหรือโครงการ ส่วนราชการถือเป็นเอกสารราคากลาง 

 
    ราคากลาง = (ค่างานต้นทุน x Factor F) + (ค่าครุภัณฑ์สั่งซ้ือหรือจัดซ้ือ + ค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) + (ค่าใช้จ่ายอืน่ + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับรายการที่มี) 
 

 
12.จัดท าเอกสารตามแบบบันทึกของทางราชการ บันทึกข้อมูลการประมาณราคาลง

ในแบบ ปร.1  ปร.2  ปร.3  ปร.4  ปร.5 และ ปร.6  โดยใช้การพิมพ์ในโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ Microsoft  Office  Excel 
 
ล าดับงานของการถอดแบบ 
 

การถอดแบบเป็นการค านวณหาปริมาณงานก่อสร้าง  เพื่อมิให้ผู้ประมาณราคาเกิดความ
สับสน   ให้เริ่มหาจากโครงสร้างส่วนฐานของอาคารขึ้นข้างบนจนถึงยอดอาคาร หลังคาอาคาร
ตามข้ันตอนของการก่อสร้างอาคารตามล าดับ  จ าแนกงานท่ีต้องถอดแบบ เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค่างาน  ให้คิดเฉพาะราคาทุน  ซึ่งไม่รวมค่าด าเนินการ  ดอกเบ้ีย  ก าไร และ
ภาษี  ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน  ดังนี้ 

กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วย  

1.1 งานปรับพื้นที่  ประกอบด้วย 

1.1.1 งานร้ือถอนอาคารเดิม  หรือบางส่วนประกอบของอาคารเดิม   

1.1.2 งานถางหญ้า ตัดต้นไม้ขุดตอ   

1.1.3 งานดินถมบริเวณ  ปรับพื้นที่ให้ได้ระดับตามแบบ 

1.2 งานโครงสร้าง 

1.2.1 งานเสาเข็ม 

1.2.2 งานดิน  ก าแพงกันดิน  ดินขุด  ดินถมกลับ 



13 
 

1.2.3 งานโครงสร้าง  ประกอบด้วย 

    1) งานไม้แบบ และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แบ่งเป็น งานฐานราก  ตอม่อ  เสา  คาน  พื้น  บันได  กันสาด  หลังคา 

    2) งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ  แบ่งเป็น งานเสา คาน 
บันได  โครงสร้างหลังคา  

3) งานโครงสร้างไม้  แบ่งเป็น เสา  คาน ตง พื้น  บันได  โครง
หลังคา  

1.2.2 งานสถาปัตยกรรม  ประกอบด้วย 

     1) งานผิวพื้น  

     2) งานผิวผนัง 

     3) งานฝ้าเพดาน  ฉนวนกันความร้อน 

     4) งานวัสดุมุงหลังคา 

     5) งานประตู หน้าต่างและอุปกรณ์ประกอบ 

     6) งานบันได 

     7) งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 

     8) งานสี 

1.2.2 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง (ในอาคาร) 

1.2.3 งานระบบไฟฟ้าก าลังและไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบสื่อสาร 
(ในอาคาร) 

กลุ่มงานที่ 2 ประกอบด้วย  

  2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

  2.2 งานระบบลิฟต์และบันไดเลือ่น    

  2.3 งานระบบพิเศษอืน่ เช่น ระบบปลอดเช้ือ  ระบบรักษาความปลอดภัย  
งานเดินท่อแก๊ส  ท่อออกซิเจน  ระบบตู้ดูดสารเคมี   ระบบกุญแจใช้รหัส  ระบบส ารองข้อมูล      
(sever)   
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กลุ่มงานที่ 3 ประกอบด้วย  

3.1 งานครุภัณฑ์สั่งท า (จัดจ้าง) เป็นงานครุภัณฑ์ติดตาย (built – in) หรือ
ครุภัณฑ์ท่ีส่ังท าโดยเฉพาะหาซื้อส าเร็จรูปตามท้องตลาดไม่ได้ 

3.2 งานตกแต่งภายใน  เป็นงานตกแต่งผิวพื้น  ผิวผนัง  ฝ้าเพดาน  ประตู
หน้าต่างท่ีมีเนื้องานเพิ่มเติมจากงานสถาปัตยกรรม   

กลุ่มงานที่ 4 ประกอบด้วย  

งานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น  ถนน  ทางเดินเท้า  สวน  สนาม  สระน้ า บ่อน้ า 
ปักเสาพาดสาย  งานไฟฟ้าภายนอกอาคารเช่ือมระบบไฟฟ้าสาธารณะ  งานสุขาภิบาลเช่ือม
ระบบประปาหรือระบายน้ าสาธารณะ 

 หลังจากถอดแบบแล้วประมาณราคากลุ่มงานท่ี 1 ถึง 4 จะรวมราคาเป็นค่าก่อสร้างซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายทางตรง ต้องน าไปรวมกับค่าใช้จ่ายทางอ้อมตามหลักเกณฑ์การค านวณค่า Factor  
F จึงได้ราคาค่าก่อสร้างท้ังหมด 

ส่วนที่ 2  ค่างานครุภัณฑ์สั่งซ   อ (จัดซ้ือ) และระบบโสตทัศน์  ให้คิดราคาจากผู้ผลิต
หรือผู้จ าหน่าย แล้วน าไปรวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันใช้ 7%  ให้สรุปราคารวมแล้วน าไป
รวมกับค่างานส่วนท่ี 1 จึงได้ราคาค่าก่อสร้างท้ังส้ิน 

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ถ้ามี) ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันใช้ 7% ส าหรับ
รายการท่ีมี  ให้สรุปราคารวมแล้วน าไปรวมกับค่างานส่วนท่ี 1 และ 2 จึงได้ราคาค่าก่อสร้าง
ท้ังส้ิน 

 

สรุป  
 

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นการค านวณหางบประมาณค่าก่อสร้างอาคารหรือ
โครงการก่อสร้างท้ังหมด โดยอาศัยการถอดแบบเพื่อหาปริมาณงานก่อสร้างแล้วน ามาค านวณหา
ค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม การประมาณราคาค่าก่อสร้างจึงมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิง หรือใช้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาในการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้าง  หรือ
เพื่อใช้ในการสนับสนุนให้งานก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จเป็นไปด้วยดีและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  
ผู้ประมาณราคากลางของงานก่อสร้างอาคารทางราชการท่ีดีต้องมีความเข้าใจขั้นตอนของการ
ประมาณราคางานก่อสร้าง ตามวิธีการท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลาง
งานก่อสร้าง  ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง   
ท้ังนี้  ความแม่นย าของประมาณราคาย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ประมาณราคา  รวมถึง
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การรวบรวมข้อมูล  สถิติท่ีเกี่ยวข้องกับราคาของวัสดุก่อสร้างและค่าจ้างแรงงานท่ีเป็นปัจจุบันใน
แต่ละท้องถิ่น 
 
แบบฝึกหัด 
 

1.เหตุใดราคากลางของการก่อสร้างอาคารทางราชการจึงไม่ใช่ราคามาตรฐาน 
2.ปัจจัยใดท่ีท าให้ค่าก่อสร้างจริงไม่ตรงกับราคาท่ีได้จากการประมาณการไว้ 
3.เหตุใดการท่ีผู้ประมาณราคาท่ีมีประสบการณ์ภาคสนามในการก่อสร้างอาคาร จะเป็น

ผลดีต่อการประมาณราคา 
4.ให้ยกตัวอย่างของอุปสรรคของบริเวณท่ีต้ังท่ีมีผลต่อราคาค่าก่อสร้างท่ีเพิ่มข้ึน 
5.ให้ล าดับข้ันตอนของการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร 
6.ผู้ประมาณราคาท่ีดีควรมีทักษะด้านใด 
7.ผู้ประมาณราคาท่ีดีควรยึดมั่นในคุณธรรมข้อใด 
8.ให้ยกตัวอย่างการใช้วิธีการประมาณราคาให้เหมาะกับการใช้งาน 
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