
เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูว้่าราซการจังหวัด เลขาธิการ ผูอ้ํานวยการ อธิการบดี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ
และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๔๖
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๓๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘

สิ่งทีส่่งมาด้วย CD-ROM เอกสารบัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางค่าขนส่งวัสดกุ่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตรา
ราคางานดิน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๔๔๘ จํานวน๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลางไดแ้จ้งรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง รวม ๖ รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดกุ่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และตารางอัตราราคา
งานปลูกหญ้า ทีไ่ดท้บทวนและปรับปรุงใหมใ่หส้อดคล้องตามการประกาศใชอ้ัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ๓๐๐ บาท
ต่อวับ ทั้งประเทศ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ไดแ้จ้งตารางย่อยของรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรณีราคานํ้ามันดีเซลหรือโขส่า ตั้งแตร่าคา ๒๐.๐๐-๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร ซึ่งได้
จัดทําขึ้นเพิ่มเดิม จํานวน๔ รายการ ได้แก่ ตารางค่าขนส่งวัสดกุ่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อม
ราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน และตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน มาเพื่อทราบ
และแจ้งใหห้น่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใชค้ํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างไดม้ีมติ
เห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง จํานวน๔ รายการ
ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ให้สอดคล้องตาม
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น กรมบัญชีกลางจึงขอส่งรายละเอียดประกอบ
การถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ทั้ง ๔ รายการ ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย มาเพื่อใชค้ํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
โดยใหย้กเลิกรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง จํานวน๔ รายการดังกล่าว
ตามหนังสือทีอ่้างถึง ๑ และหนังสือที่อ้างถึง ๒ แล้วใชต้ามทีไ่ดท้บทวนและปรับปรุงใหมต่ามหนังสือนีแ้ทน
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ทั้งนี้ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นชองรัฐ สามารถดาวนโ์หลด
รายละเอียดประกอบการถอดแนบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทนทวนและปรับปรุงใหม่ทั้ง ๔ รายการ
ดังกล่าวไดจ้าก www.gprocurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้แจ้งใหห้น่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องทราบ
และถีอปฏิบัตติ่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(น่ายมนส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลา4

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
โทรศัพท o ๒๑๒๓1๗๐๐0 ต่อ ๔๗1๕๒
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เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/๑๓๙๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๔๖
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/๐๔๖๔๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘

สิ่งทีส่่งมาด้วย CD-ROM เอกสารบัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางค่าขนส่งวัสดกุ่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตรา
ราคางานดิน ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม ๒๔๔๘ จํานวน๘,๐๐๐ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมบัญชีกลางไดแ้จ้งรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง รวม ๖ รายการ ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และตารางอัตราราคา
งานปลูกหญ้า ทีไ่ดท้บทวนและปรับปรุงใหมใ่หส้อดคล้องตามการประกาศใชอ้ัตราค่าจ้างแรงงานฃัน้ตํ่า ๓๐๐ บาท
ต่อวัน ทั้งประเทศ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้แจ้งตารางย่อยของรายละเอียดประกอบการถอดแบบ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรณีราคานํ้ามันดีเซลหรือโซล่า ตั้งแตร่าคา ๒๐.๐๐-๒๔.๙๙ บาทต่อลิตร ซึ่งได้
จัดทําขึ้นเพิ่มเติม จํานวน๔ รายการ ได้แก่ ตารางค่าขนส่งวัสดกุ่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อม
ราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน และตารางอัตรางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน มาเพื่อทราบ
และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวช้อง รวมทั้งองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างไดม้มีติ
เหินขอบการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง จํานวน๔ รายการ
ประกอบด้วย บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง ตารางค่าดําเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และตารางอัตราราคางานดิน ใหส้อดคล้องตาม
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและค่าจ้างแรงงานทีป่รับตัวเพิ่มขึ้น กรมบัญชีกลางจึงขอส่งรายละเอียดประกอบ
การถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ทั้ง ๔ รายการ ตังรายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อใชค้ํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
โดยใหย้กเลิกรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงาบก่อสร้าง จํานวน๔ รายการดังกล่าว
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และหนังสือทีอ่้างถึง ๒ แล้วใชต้ามทีไ่ดท้บทวนและปรับปรุงใหมต่ามหนังสือนีแ้ทบ
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ทั้งนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดําเนินการแจ้งเวียนการปรับปรุงรายละเอียด
ประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย โดยสามารถดาวน่โหลดรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างที่ปรับปรุงดังกล่าว ไดจ้าก www.gprocurement.go.th หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
งานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอไดแ้จ้งใหห้น่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัตติ่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โนายมนัส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
โทรดัพท้ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗(ราอ
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