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คํานํา

ตามทีคณะร้ฐมนตรมื่มตเมื่อวันที 5 มธนุาย•น 2544 อบุม'ํตตามที
ฟ้านักงบประมาณเสนอ ในการมอบอํานาจใหห้น่วยงานภาค!ฐ์เจ้าของฟ้ญธทุจ้างฐ
อํานาจในการพจารณาคํานวณเงนเพมนรอสด และอนุม้ตจ่ายเงนเพมหรอเรยกเง'นค'น-
จากผูร้ับจ้างตามเงีอนไฃของฟ้ญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ฟ้าหรับฟ้ญญาจ้างทีมวงพบ
ไม,เกน 50 ล้านบาท เพอใหก้ารดําเน่นการดังกล่าวเป็นไปด้วยด ฟ้านักงบประมาณ�งได้
จัดทําเอกสาร ค่มึอการตรวจสอบเงนชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) และมตคิณะรฐมนตรรืวมทั้งหนังล!อเวียนที่
เกี่ยวข้อง เพอใหผู้้'บรัหารแฉะเจ้าหน้าทผีู้'ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ และผู้'ตรวจสอบ
ไตมคู่มือ่ประกอบการพจารณาตรวจสอบและคํานวณค่างานก่อสร้างตามลัญญาแบบป!บ
ราคาได้ โดยเรยบเรยงเพีอใหส้ะดวกและเข้าใจทั้บตอนการปฏบด้ตามลําดับเรมตงแด่
การพจารณาเนีอ้งด้นว่า ลัญญาททีําไวเ้ป็นฟ้ญญาแบบปรับราคาไดห้รอไม่ วธการตรวจสอบ
รายละเอํยดความถูกดอ้งและความครบล้วนข,องเอกสาร ว้ธการคํานวณตลอดจนการใข้
สูตรต่าง ๆ และการใข้ดซันราคาในการคํานวณพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการคํานวณเพอให้
ข้ดเจนยงฃี้น

ฟ้านักงบประมาณจ่งหวังว่า เอกสารคู่มอเล่มนีจ้ะอํานวยความสะดวก
แฉะก่อใหเ้กดประโยซน่เ เกใจ้าหน้าทรีะดับปฏบ้ดของหน่วยงานภาค!ฐสามารกปฐ'นตงาน
ตรวจสอบและคํานวณเงนซดเซยค่างานก่อสร้างตามฟ้ญญาแบบปรับราคาไดต้ามหลักเกณทํ
แฉะเงีอนไฃ ด้วยความถูกดอ้งแม่นยําบอกจากทั้นย้งเป็นเอกสารทีใขป้ระกอบการดัดสินใจ
ของผู้'บรัหารระดับสูงในการพจารณาอนุม้ตจ่ายเงนเพมหรอเ!ยกเงนคนจากมูรับล้างตาม
ลัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อึกด้วย
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บทที่ 1
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บทที่ 1
บทนํา

ความเป็นมาและสภาพปัญหา
อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งทํารายไดเ้ข้ารัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม ในรูปภาษอากร
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปหีนึ่ง ๆ นับหมื่นล้านบาท และเป็นแหล่งการจ้างแรงงานทีส่ําคัญของประเทศ
อีกสาขาหนึ่ง อีกทั้งยังมคีวามสัมพันธเ์ชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตทีส่ําคัญๆ ของประเทศ อาทํ
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเล้น, ปูนชเมนต์ และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ และมความสัมพันธใ์กลช้ิดกับ
ผูป้ระกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน เซ่น วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ช่างปีมือต่าง ๆ และผูไ้ขแ้รงงาน
ทั้งหลาย ตลอดจนมคีวามสัมพันธก์ับสถาบันการเงินและการธนาคารอีกด้วย จึงนับไดว้่าอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของประเทศไทยเป็นศูนยร์วมของธุรกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้ นอกจากนี้
ยังเป็นอุตสาหกรรมสําคัญทีจ่ะทําใหร้ะบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตไดอ้ีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ในขณะทีธุ่รกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจมกีารเจริญเติบโตตามลําดับทุกฝ่ายนั้น เท่าที่ผ่านมาบรรดา
ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างกลับไม่ค่อยจะประสบผลสําเร็จจากการดําเนินกิจการเท่าที่ควร
ในทางตรงกันข้ามกสับมขี่าวปรากฏอยูเ่นือง ๆ ถึงการล้มลุกคลุกคลานของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง
อยูเ่สมอ บริษัทก่อสร้างใหญ่ ๆ เกิดขึ้นและคงอยู่เป็นจํานวนน้อยมาก ส่วนใหญจ่ะเจริญรู่งเรืองอยูช่่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ไมข่้ากซ็บเซาลดกิจการ หรือเลิกกิจการไป ขณะเดียวกันก็เกิดผูป้ระกอบอาชีพก่อสร้าง
รายใหม่ ๆ เข้ามาเสริมแทน หนุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่มื่อดําเนินกิจการ
แล้วก็จะขยายไปเรื่อย ๆ โดยลักษณะเช่นนี้เองจึงพอจะอนุมานไดว้่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย
คงจะมปีัญหาและอุปสรรคบางอย่างแฝงอยู่ เป็นทีม่าทีร่ัฐบาลเข้ามาช่วยเหลอแกใ้ขปัญหาโดยการ
ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการ ดําเนินการเสนอขอแก้ไขปัญหากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆและทีเ่กี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งการควบคุมมใิหเ้กิดความผันผวนของราคาวัสดกุ่อสร้าง

ในภาวะปกติภาครัฐบาลไดใ้ห้การสนับลนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างในรูปของการตั้ง
งบประมาณเป็นค่าก่อสร้างทุกปี รายจ่ายประ๓ทนีถ้ือว่าเป็นรายจ่ายประ๓ทลงทุน (Capital Budget)

วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างในระยะ 5 ปีทีผ่่านมาปรากฎดังนี้
ปี 2540 265,475 ล้านบาท
ปี 2541 211,484 ล้านบาท
ปี 2542 171,482 ล้านบาท
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ปี 2543 152,553 ล้านบาท

ปี 2544 132,021 ล้านบาท

ในอดีต ผูป้ระกอบอาชีพก่อสร้างทีร่ับงานกับทางราชการจะต้องทําสัญญาจ้างในรูปแบบ
ของสัญญาราคาเดียว (FIXED PRICE CONTRACT) ลักษณะสําคัญของสัญญาดังกล่าวก็คอเมื่อส่วน
ราชการตกลงว่าจ้างผูร้ับเหมารายใดกจ็ะใชส้ัญญาจ้างเหมาแบบมาตรฐาน ตามระเปียบสํานักนายก
รัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดซุึ่งระบรุาคางานก่อสร้างใว้แน่นอนใมม่การเปลี่ยนแปลง ผูร้ับเหมา คูส่ัญญา
ต้องรับความเลี่ยงเอง จากการเก็ดความผันผวนเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างในอนาคต และทาง
ราชการย่อมถือว่าผูร้ับเหมาคงใด้คํานวณสํารองความเลี่ยงในส่วนดังกล่าวไว้แล้วด้วย ต่อมาสภาพ

'เศรษฐกิจมคีวามซับช้อนมากขึ้น เกิดความผันผวน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดกุ่อสร้าง จนทําให้
รัฐบาลต้องเช้ามาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้างเป็นระยะ ๆ ซึ่งสรูปไดเ้ป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้

แนวทางในการ,!{วยเหลีอผูร้ับจ้างก่อสร้างภาครุ้ฐ
1. การนํามาตรการการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใชค้รั้งแรก
(พ.ศ. 2516-2524)

ในปี 2516 ได้เกิดวํกฤตกิารณว์ัสดกุ่อสร้างทีส่ําคัญเกิดการขาดแคลนและมรีาคาสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว คือเหล็กเล้นขาดแคลนทั่วโลก จึงทําให้มรีาคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับช่วงปลายปี
2516กลุ่มประเทศผูผ้ลิตนํ้ามันดบรายใหญข่องโลกคือกลุ่มประเทศโอเปคไดล้ดปริมาณการผลิตลงและ
ขึ้นราคานํ้ามนัดืบ จนเป็นเหตทุําใหเ้กิดภาวะการขาดแคลนนี้ามันโดยทั่วไป สาเหตุดังกล่าวไดส้่งผล
กระทบต่อธุรกิจก่อสร้างอย่างรุนแรง ผูร้ับเหมาก่อสร้างที่มสีัญญากับทางราชการประสบความเดือดร้อน
อย่างมาก วัสดุก่อสร้างทีส่ําคัญคือ เหล็กและนํ้ามันเกิดการขาดแคลนและมรีาคาสูงขึ้นมาก สัญญา
จ้างเหมาแบบราคาเดียวหากถือบังคับอย่างจรีงจัง ผูร้ับเหมาทุกรายจะต้องประสบภาวะขาดทุน จึงได้
มกีารร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอใหร้ัฐบาลช่วยเหลอเพื่อประคับประคองผูป้ระกอบอาชีพก่อสร้าง
ซึ่งเป็นคนไทยใหด้ํารงอยูไ่ด้ต่อไป รัฐบาลจึงไดก้ําหนดมาตรการขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรดาผูป้ระกอบการ
ก่อสร้าง โดยใชม้าตรการ 2 อย่างพร้อมกันคือ ขยายเวลาค่าก่อสร้างโดยยินยอมให้ต่ออายสุัญญาจ้าง
เหมาออกไปและใหน้ื่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ESCALATION CONTRACT) มาใช้ เพื่อเป็น
หลักประกันในกรณ์ทีร่าคาวัสดุก่อสร้างสําคัญๆ ไดเ้ปลี่ยนแปลงเพื่มขึ้นหรีอลดลงในอนาคต อันก่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อคูส่ัญญาทั้งสองฝ่าย การนําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใชต้ั้งแตเ่มื่อปี
2517 จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบการก่อสร้างของภาคราชการให้เช้าส่ระบบก่อสร้างตาม
มาตรฐานสากลและจัดไดว้่าเป็นมาตรการทีส่ําคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบ
อาชีพก่อสร้างคนไทย

www.yotathai.com

http:2J1'l.jf


-3-

2. การยกเลิกมาตรการการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (พ.ศ. 2524-2531)
หลังจากการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวม 6 ปี จนถืงปี 2524 ภาวะราคาวัสดุ

ก่อสร้างไดก้ลับคืนธ๒ุภาพปกติ จึงไมม่ความจําเป็นทีจ่ะต้องใช้ลญัญาแบบปรับราคาได้อีกต่อไป
คณะรัฐมนตรจิึงไดม้มีตใิหย้กเลิกการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) กลับมาใช้ลญัญาจ้างเหมาแบบ
ราคาเดียวตามเติม

3. การใชม้าตรการการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ชั่วคราว (พ.ศ. 2531-2532)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ไดเ้กิดภาวะวกฤตการณเ์กี่ยวกับวัสดกุ่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ปัญหา
ทีเ่กิดขึ้นในครั้งนี้มสีาเหตทุีแ่ตกต่างไปจากครั้งทีเ่กิดขึ้นในปี 2517 โดยสินเซิง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยไดเ้จริญก้าวหน้าและชยายต้วอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นตั้งแตป่ลายปี พ.ศ. 2530 เป็น
ต้นมาผลผลิตทางการเกษตรมปีริมาณเพิ่มมากขึ้นและสามารถส่งไปจําหน่ายต่างประเทศไดร้าคาดีทําให้
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่าง ๆ ขยายต้วเพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจการท่องเที่ยว กไ็ด้มกีารขยาย
ตัวอย่างมากเช่นกัน ทําให้ต้องมกีารลงทุนด้านการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างมากมาย อาทิเช่น
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารทีพ่ักอาลัย อาคารสํานักงาน โรงแรม ฯลฯ เพี่อรองรับกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ จึงทําใหร้ัฐบาลจําเป็นต้องเร่งรัดการลงทุนก่อสร้างบรรดาสาธารญปโภคและสาธารณูปการ
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจด้วย ได้แก่ การสร้างถนน ระบบระบายนํ้า ไฟฟ้า

ประปา และโทรลัพพั ฯลฯ ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยจึงขยายตัวอย่างมากมายและ
รวดเร็ว จนทําให้วัสดกุ่อสร้างทีส่ําคัญคือ เหล็กเลัน เกิดความขาดแคลนอย่างฉับพลันและมรีาคาสูง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ผูป้ระกอบอาชีพก่อสร้างทีท่ําลญัญาแบบปรับราคาได้กับทางราชการประตบความ
เดอีดร้อนเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง จึงได้
ร้องเริยนขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล เมื่อปลายปี พ.ศ. 2530 เป็นครั้งแรก เพื่อ
แก้ไขปัญหาเหล็กเลันขาดแคลนและมรีาคาสูง โดยเสนอมาตรการตังนี้

1. ขอขยายเวลาการลงนามในสัญญาทีจ่ะมขีึ้น และขยายระยะเวลาในสัญญาจ้างเหมา
. 120 วัน

2. ขอลดหย่อนภาษกีารนําเข้าเหล็กเสันเป็นการซั่วคราว

คณะรัฐมนตรไิด้มมีติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 ไดพ้ิจารณาให้ความช่วยเหลือการ
ต่ออายสุัญญาตังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ได้มมีตคิณะรัฐมนตรขิยายความ
เกี่ยวกับการต่ออายสุัญญาและอนมุิตใิหม้กีารจ่ายเง๊นชดเชยราคางานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑแ์ละวิธทีี่
สํานักงบประมาณกําหนดส่วนการลดหย่อ!มไาษกีารนําเช้าเหล็กเสัน กย็ินยอมผ่อนพ้นใหด้้วย
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ต่อมาวันที่ 4 ตุลาคม 2531 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตอินุมต้ใินหลักการใหน้ําสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) มาใชใ้นการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยแกผู่ร้ับจ้าง ตามเงื่อนไช หลักเกณฑ์ สูตรและวิธ
การคํานวณทีส่ํานักงบประมาณเสนอ ชึ่งมทีั้งสิน 10 สูตร หรีองานก่อลร้าง 10 ประ๓ท ที่มีสิทธใิช้
สัญญาแบบปรับราคาได้

4. การน่ามาตรการการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใชอ้ย่างถาวร
(พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน)

4.1 สํานักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบ อนุม้ตและวินิจฉัย (พ.ศ. 2532-ปจัจุบนั)

หลังจากทีร่ัฐบาลไดใ้หค้วามช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว สถานการณข์องภาคอุตสาหกรรม
ก่อสร้างก็คลี่คลายไปชั่วระยะลัน ๆ เท่านั้น เนื่องจากผูร้ับจ้างต่างรอมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ชื่งยัง
มปีัญหาในทางปฏิบัติเกยวกับการต่ออายสุัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิมเป็นสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) เพราะเจ้าหน้าทีผู่เ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายยังไมม่คีวามเข้าใจรายละเอียดดพีอ และเมื่อครบ
กําหนดการผ่อนผันใหล้ดภาษการนําเข้าเหล็กเล้นเมื่อสินปี พ.ศ. 2531 ปัญหาการขาดแคลนเหล็กเล้น
ยังไม่คลี่คลาย ทั้งยังเกิดปัญหาใหมเ่พิ่มขึ้นคือ การขาดแคลนยุ)นฃีเมนต์ หินและไม้ด้วย สมาคม

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยจึงไดท้ําเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2532 โดยมขี้อเสนอ 6 ข้อ และในเดือนถัดไป คือ พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ไดย้ื่นข้อเสนอเพิ่มอีก
รวมเป็น 10 ข้อ โดยรวมถึงการเสนอขอให้มกีารนําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใชเ้ป็นการถาวร
ต่อไปด้วย

รัฐบาล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างขึ้นเพื่อ
พิจารณาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2532 โดยมี'นายพงสั สารสิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ และผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ ขึ้งคณะกรรมการเฉพาะ
กิจดังกล่าว ไดพ้ิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรี ขึ้ง
คณะรัฐมนตรกีไ็ดม้มีตใิหช้่วยเหลือทั้งเรื่องการต่ออายสุัญญา การยกเสิกการลงนามในสัญญาทีไ่ดด้ําเนัน
การจนไดด้ัวผูร้ับเหมาแล้ว และการรนยอมใหน้ําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใชส้ําหรับสัญญา
ก่อสร้างทีล่งนามหลงวันที่ 28 มีชนุายน 2531 ตลอดจนเห็นชอบในหลักการใหน้ําสัญญาดังกล่าวมา
ใชเ้ป็นการถาวรด้วย โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นดําเนินการ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดเ้ร่งปฏิบัตภิารกิจอย่างเต็มที่ จนลามารถจัดทําหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไขและสูตรการปรับราคาได้ (ค่า K) รวมถึง 68 สูตร แยกเป็นการปรับราคาย้อนหลัง
สําหรับสัญญาทีล่งนามหลังวันที่ 28 มีชุนายน 2531 รวม 34 สูตร สําหรับงานก่อสร้าง 35 ประ๓ท
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และสูตรปรับราคาทีใ่ชเ้ป็นการถาวรรวม 34 สูตร สําหรับงานก่อสร้าง 35 ประ๓ทในทีสุ่ดคณะรัฐมนตรี
ได้มมีติ อนุมัตหิลักเกณฑ์เงื่อนไขและสูตรการปรับราคาดังกล่าว เม,'อ'วันที่ 22 สิงหาคม 2532 โดยกําหนด
ใหล้่,วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรัหารราชการล่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่นที่มกีฎหมายบัญญต้ใิหม้ฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐใหถ้ึอปฏิบัติ
เหมือนกันหมด

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแตร่ัฐบาลไดก้ําหนดมาตรการช่วยเหลีอผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ใหน้ัาลญัญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เป็นการถาวร
จนถึงปัจจุบันนีพ้บว่า ยังมเีจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาครัฐและผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้างเป็นจํานวนมาก
ไมเ่ช้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัตใินเรื่องดังกล่าว ไดม้เีรื่องสอบถามและหารือ ตลอดจนการขออนมุ้ติและ
ตรวจสอบการขอเงินซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มายังสํานักงบประมาณ
เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดวิกฤตกิารณเ์ศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ราคาวัสดุก่อสร้างและ
ราคานํ้ามนัมีความผันผวนสูง เป็นผลให้มีปริมาณเรื่องขอชดเชยดังกล่าวมีจํานวนเฉลี่ยถึงเดอนละ
400-500 เรื่อง ในขณะทีก่รอบอัตรากําลังไดถู้กจํากัดด้วยมตคิณะกรรมการปฎริูประบบราชการ สํานัก
งบประมาณไดพ้ิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าเนีอ้งจากช้อจํากัดช้างด้น เพื่อให้เกิดความ
คล่องดัวและให้การตรวจสอบและอนุมัติเงินชดเชยเงินเพิ่มตามลัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เป็นไปอย่างรวดเร็ว สอดคลอังกับนโยบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นตินทีใ่หเ้พิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภาครัฐ และเพี่อใหส้ามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของ
ผูร้ับจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นตั้งยังเป็นการล่งเสริมมาตรการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบข',:.ง
รัฐบาล รวมตั้งสํานักงบประมาณอยูใ่นระหว่างการปรับปรงูระบบการจัดการงบประมาณแบบนุ่งเน้น
ผลงานให้แก่ลว่นราชการ ชึ่งจะด้องมอบความรับผิดชอบใหแ้ก่ล่วนราชการด้วยกัน สํานักงบประมาณ
นําเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรืหลายมาตรการ ตั้งระยะลันและระยะยาว เป็นทีม่า
ของการมอบอํานาจในการตรวจลอบและอนุมัตใิหล้่วนราชการ

4.2 การมอบอํานาจในการตรวจสอบและอนุมัตอิําหรับสัญญาที่มรีายการค่างาน
ตํ่ากว่า 50 ล้านบาท ให้อวํนราชการ (1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นไป)

คณะรัฐมนตรใีด้มมีตเิมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 อนุมัตใิหป้รับปรงูมติคณะรัฐมนตรี
แจ้งตามหนังสิอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

โดยมอบอํานาจใหห้น่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างมอีํานาจในการพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด
และอนุมัตจิ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ สําหรับ
สัญญาจ้างที่มวีงเงินค่าจ้างไมเ่กิน 50 ลัานบาท โดยใชค้่มีอและเงื่อนไข หลักเกณฑท์ีส่ํานักงบประมาณ
จัดทําขึ้น ตั้งนี้ ให้ลว่นราชการปฏิบัตติามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตริาชการเพื่อประชาซน
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ของหน่วยงานของรัฐ เรื่องการกําหนดมาตรฐานการปฎํบติราซการในการเบิกจ่ายเงนซดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ {ค่า K) ใหแ้ล้วเสร็จใน 20 วันทําการ ตามหนังสีอ ที่ นร (ปปร)
0701/3517 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543 ด้วย

4.3 มาตรการการใชส้ัญญาแบบปร้บราคาได้ (ค่า K) ในอนาคต

มต็คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 ได้มอบใหส้ํานักงบประมาณ
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจํและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรพีิจารณากําหนดมาตรการระยะกลางและระยะยาว เสนอคณะรัฐมนตรตี่อไป ซึ่งการพิจารณา
อาจมผิลต่อมาตรการการใชส้ัญญาแบบปรับราคาไดใ้นลักษณะอึ่น ๆ อีก
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บทที่ 2
การนําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าใช้

เจตนารมยข์องการทําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าใชต้ามมตคณะรัฐมนตรี ว 109 เพื่อเป็น
การช่วยเหลือผูร้ับจ้างไทย ทีไ่ดร้ับความเดือดร้อนไมล่ามารถประกอบกจการต่อไปไดใ้นช่วงทีเ่กดวิกฤต
การขาดแคลนวัสดกุ่อสร้างและมรีาคาสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเที่ยงของผูร้ับจ้างและป้องกัน
มใีหผู้ร้ับจ้างบวกราคาเผี่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดไุวัลว่งหน้าสูงเกนควร รวมทั้งเพื่อให๓้ดความเป็น
ธรรมต่อคูส่ัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมเีงื่อนไข หสักเกณฑ์ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตร และวิธกีารคํานวณทีใ่ช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธการคํานวณทื่ใชก้ับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาไดน้ีใ้หใ้ชก้ับงานก่อสร้างทุกประ๓ท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครกุัณฑ์ที่ดืนและสิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวด
รายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและที่งก่อสร้างทีอ่ยูใ่นเงื่อนไขและหลักเกณฑต์ามทีไ่ดก้ําหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาไดน้ีใ้หใ้ชท้ั้งในกรณีเพื่มหรีอลดค่างานจากค่างานเดิมตาม
สัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณีชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรีอลดลงจากเดิม
ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา ลําหรับกรณทีีจ่ัดจ้างโดยวิธอีื่น ใหใ้ชว้ันเปิดซองราคาแทน

3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดใ้ปใชน้ั้น ผูว้่าจ้างต้องแจ้งและประกาศใหผู้ร้ับจ้าง
ทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบใุนสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใชส้ัญญา
แบบปรับราคาได้พร้อมทั้งกําหนดประเภทของงานก่อสร้างสูตรและวิธกีารคํานวณทีใ่หม้กีารปรันเพิ่มหรือ
ลดค่างานไวใ้หช้ัดเจน

ในกรณทีี่มงีานก่อสร้างหลายประ๓ทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทใหช้ัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้ลอดคล้องกับสูตรที่
กําหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของ
ผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดลดท้าย
หากพ้นกําหนดนีไ้ปแล้ว ผูร้ับล้างไมม่สีิทธทิีจ่ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าล้างไลอ้ีกต่อไป
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และในกรณีที,ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคูส่ัญญารีบเรียกเงินคืนจาก
ผูร้บจ้างโดยเร็ว หรือใหห้ักค่างานของงวดต่อไป หรือใหห้ักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแตก่รณี

5. การพิจารณาคํานวณเงินเพมหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ับ
จ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องไดร้ับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
และใหถ้ือการพิจารณาวํนิจฉ้ยของสํานักงบประมาณเป็นที่,สินสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คํานวณตามสูตรดังนี้

p = (Po)x(K)

กําหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดทีจ่ะต้องจ่ายให้ผูร้ับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผูร้ับจ้างประ:งูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ
ไวใ้นสัญญาแล้วแตก่รณี

K = ESCALATION FACTOR ทีห่ักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาไดจ้ากสูตร ซึ่งแบ่งตามประ๓ทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร
งานอาคาร หมายถืง ดัวอาคาร เซ่น ทีท่ําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ทีพ่ักอาดัย

หอประชุม อัฒจันทร์ยิมเนเซียม สระว่ายนํ้า โรงอาหารคลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และใหห้มายความ
รวมถืง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน่ายแตไ่ม่รวมถืงหห้อแปลงและระบบไฟฟ้า
ภายในบรืเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่ายแตไ่มร่วมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝืงอยูใ่นส่วนของอาคาร เซ่น ท่อปรับอากาศ

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
1.4 ทางระบายนํ้าฃองอาคารจนถึงทางระบายนํ้าภายนอก
1.5 ส่วนประกอบทีจ่ําเป็นสําหรับอาคาร เฉพาะส่วนทีต่ิดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ
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ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคารแตไ่ม,รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลทีน่่ามาประ;กอบหรือดีดตั้ง
เซ่น ลีฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องลูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ ฟดัลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใชสู้ตร 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 หมายถืง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย

บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง ตันคลอง ตันกั้น'นํ้า ตันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือ
กลปฎิป้ตงาน

สําหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มืการควบคุม
คุณลมบ้ดขิองวัสดนุั้น และมืข้อกําหนดวิธการถม รวมทั้งมกืารบดอัดแน่นโดยใชเ้ครื่องจักร เครื่องมือกล
เพื่อใหไ้ต้มาตรฐานตามทีก่ําหนดไว้ เซ่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ใหร้วมถึงงานประ๓ท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED

MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0,40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญน่่ามาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบยบจนได้
ความหนาที่ต้องการ โดยในซ่องว่างระหว่างหินใหญจ่ะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทราย
ให้เต็มซ่องว่าง มกีารควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมืข้อกําหนดวิธปีฎิบ้ต โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล
หรือแรงคน และใหห้มายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มลืักษณะคล้าย
คลงีกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลํานํ้า

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ
ประมาณไมเ่กิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงคซ์ึงต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

ใชสู้ตร K 0.45 + 0.15 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
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หมวดที่ 3 งานทาง
3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร 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

ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที,ใชเ้หล็กเสริม ซึ่งประกอบ
ด้วยตะแกรงเหล็กเล็นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมตด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย
(DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ใหห้มายความ
รวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.c. BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.5 งานท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลําหรับงานระบายนํ้า (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายนี้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายนํ้าและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มรีูปแบบและถักษณะงานคล้ายคลึงกัน เซ่น

งานปอพัก (MANHOLE) ท่อร้อยลายโทรถัพท์ ท่อร้อยลายไฟฟ้า เป็นต้น

ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.20 It/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อนกันตลิ่ง หมายถึง ละพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT)ท่อเหลิย่มคอนกรีต
เสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอถังนํ้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อนกันตลิ่งคอนกรีต
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เสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิงก่อสร้างอื่นที่มลีักษณะคล้ายคลึงกัน

ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดิมข้ามถนน โครงเหล็กสําหรับ
ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มลีักษณะ
คล้ายคลึงกัน แตไ่ม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใชสู้ตร K = 0.25 + 0.10 lt/lo + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

หมวดที่ 4 งานชลประทาน
4.1 งานอาคารชลประทานไม’รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด

ต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรือคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่
ท่อระบายนํ้า นํ้าตก รางเท สะพานนํ้า ท่อลอด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ทีไ่มม่บีาน
ระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เซ่น ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคาร
ชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ต่าง ๆ
ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรือคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่ ท่อส่งนํ้า
เข้านา ท่อระบายนํ้า ประตรูะบายนํ้า อาคารอัดนํ้า ท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิด ต่าง ๆ ที่มบีาน
ระบาย'พา แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เซ่น ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคาร
ชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.10Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็กเครื่อง
กว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

ใชสู้ตร K 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.45 Gt/Go
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4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายกง เหล็กเล็นทีใ่ช้เสริมในงาน
คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายนํ้าลน็ หรีออาคารชลประทานประกอบของ
เขื่อน ซึ่งมสีัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15 H/IO + 0.60 St/So

4.5 งานคอนกรีตไมร่วมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่
หักล่วนของเหล็กออกมาแยกคํานวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายนํ้าล้นหรืออาคารชลประทาน
ประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.15 It/lo + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo

4,6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทงฝงืท่อกรขุนาดรใูนไมน่้อยกว่า 48 มิลลิเมตร
ในชั้นดิน หินผหุรือหินทีแ่ตกหัก เพื่ออัดฉีดนํ้าปูน และใหร้วมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน
ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดนํ้าปูน

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.20 It/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

4.7 งานอัดฉีดนํ้าปูน ค่าอัดฉีดนั้าปูนจะเพื่มหรือลด ใหเ้ฉพาะราคาซีเมนตท์ีเ่ปลี่ยนแปลง
ตามดัชนรีาคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชยจ์ัดทําขื่น ในเดือนทีล่่งงานแตล่ะงวด ก้บเดือนที่เปิดซอง
ประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5,1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณิที่ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อและหรืออุปกรณใ์ห้

ใชสู้ตร K = 0.50 + 0.25 It/lo + 0.25 Mt/Mo

5.1.2 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใชสู้ตร K 0.40 + 0.10 It/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo

www.yotathai.com



- 13-

5.1.3 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณทีี่ผูว้่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อและหรืออุปกรณใ์ห้

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo

5.2.2 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณแ์ละใหร้วมถึงงาน
TRANSMISSION CONDUIT

K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GlPo

5.2.3 ในกรณทีี,ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรือ

K = 0.50 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo

งานปรับปรุงระบบอุโมงคส์่งนํ้าและงาน SECONDARY LINING

K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GlPo

งานวางท่อ PVC ทุ้มด้วยคอนกรีต

K = 0.30+0.10lt/lo+0.20Ct/Co+0.05Mt/Mo+0.05St/So+0.30PVCt/PVCo

งานวางท่อ PVC กลบทราย

K = 0.25 + 0.05 lt/lo + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo

งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสื

K = 0.25 + 0.25 lt/lo + 0.50 GIPt/GlPo

ใช้สูตร

อุปกรณ์

ใช้สูตร

ใชสู้ตร

ใช้สูตร

ใชสู้ตร

5.3

5.4

5.5

5.6

ใชสู้ตร

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใชเ้ฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เท่านี้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานไีฟฟ้าย่อย
5.7.1 งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า

สถานไีฟฟ้าย่อย
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สําหรับงานตดตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย ลักษณะงานด้งนี้
คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST). TOWERS. INSULATOR STRING AND

OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE

STRINGING. LINE ACCESSORIES. GROUNDING MATERIALS

สําหรับงานตดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าสถานไฟฟ้าย่อยหมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณไ์ฟ
ฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร K = 0.60 + 0.25 lt/lo + 0.15 Ft/Fo

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเลาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณไ์ฟฟ้าสถานไฟฟ้าย่อย

ใชสู้ตร K = 0.50 + 0.20 lt/lo + 0.15 CT/Co + 0.15 St/So

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.15 Mo + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So

ประเภทงานและสูตรต่อไปนีใ๋ชเ้ฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมภาคเท่านั้น
5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงด้น 69 - 115 KV.

5.9.1 ในกรณทีี่ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาวัสดุและหรีออุปกรณใ์ห้

ใชสู้ตร K = 0.80 + 0.05 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo

5.9.2 ในกรณทีี่ผู้รบ้จ้างเปินผูจ้ัดหาวัสดหุรืออุปกรณ์

ใชสู้ตร K 0.45 + 0.05 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo
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ดัชนรีาคาทีใ่ชค้ํานวณตามสูตรทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดัดทําฃี้นโดย
กระทรวงพาณิชย

K

It

lo

Ct

Co

Mt

Mo

St

So

Gt

Go

At

Ao

Et

Eo

Ft

Fo

Act

ACo

PVCt

PVCo

GIPt

GlPo

PET

PEo

wt

Wo

= ESCALATION FACTOR

= ดัชนรีาคาผูบ้ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาผูบ้ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาซีเมนต์ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาซีเมนต์ ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้าง (ไมร่วมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาวัสดกุ่อสร้าง (ไมร่วมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาเหล็ก ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ลิตในประเทศ ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาแอสฟัลท์ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาแอสฟัลทํ ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาเครื่องดักรกลและบรกิัณฑ์ ใน.เดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาเครื่องดักรกลและปรกิัณฑ์ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคานํ้ามน้ดืเชลหมุนเร็ว ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคานํ้ามนัดืเชลหมุนเร็ว ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาท่อซีเมนตใ์ยหิน ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาท่อซีเมนตใ์ยหิน ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาท่อ PVC ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาท่อ PVC ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาท่อHYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
= ดัชนรีาคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
= ดัชนรีาคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
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ค. วํธกีารคํานวณทึ๋ใชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้
1. การคํานวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใ้ช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุ

ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใชฐ้านของปี 2530 เป็นเกณฑํในการคํานวณ
2. การคํานวณค่าKaาหรบักรณีทีม่งีานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยูใ่นสัญญาเดียว

กันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแตล่ะประ๓ทใหช้ัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหส้อดคล้องกับสูตร
ทีไ่ตก้ําหนดไว้

3. การคํานวณหาค่า K กําหนดใหใ้ชเ้ลขทศนิยม 3 ตําแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มกีาร
ปัดเศษ และกําหนดใหท้ําเลขลัมพันธ์ (เปรยบเทียบ) ให้เป็นผลสําเร็จก่อน แล้วจึงนําผลลัพธไ์ปคูณกับ
ตัวเลขคงทีห่น้าเลขลัมพันธน์ั้น

4. ให้พจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผูร้ับจ้างทําสัญญาตกลงกับ
ผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนทีส่่งมอบงานมคี่าเปลยนแปลงไปจาก
ค่าK ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะส่วนทีเ่กิน 4% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลด
ค่างานแล้วแตก่รณี (โดยไมด่ีด 4% แรกให้)

5. ในกรณทีี่ผู้รบัจ้างไมส่ามารถทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในลญัญา
โดยเป็นความผิดของผูร้ับจ้าง ค่า «ต'ามสูตรต่าง ๆทีจ่ะนํามาใชใ้นการคํานวณค่างานใหใ้ช้ค่าK ของเดือน
สุดท้ายตามอายสุัญญา หรือค่า K ของเดือนทีส่่งมอบงานจริง แล้วแตว่่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแตล่ะงวดใหจ้่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทําไตแ้ตล่ะงวดตามสัญญาไป
ก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงชื่งจะคํานวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนํามา
คํานวณค่า K ของเดือนทีส่่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นทีแ่นน่อนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหข้อทําความ
ตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ
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บทท 3

การตรวจสอบและอนุมต้ิ ค่า K

การพิจารณาตรวจสอบการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตามมตคิณะรัฐมนตรี ว 109 โดยกําหนดใหส้ํานักงบประมาณเป็นผู้มอีํานาจตรวจสอบ และใหค้วามเห็น
ชอบการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนของหน่วยงานภาครัฐทุกสัญญา แตใ่นปัจจุบันคณะรัฐมนตรไีดม้มีติ
เมื่อวันที่ 4 มิชุนายน 2544 มอบใหห้น่วยงานภาครัฐมอีํานาจในการตรวจสอบ และอนุมัติเงินเพิ่มหรือ
เรียกเงินคืน สําหรับสัญญาจ้างที1มีวงเงินค่าจ้างไมเ่กิน 50 ล้านบาท ตามคูม่ือของสํานักงบประมาณ
ส่วนสัญญาที่มวีงเงินค่าจ้างเกิน 50 ล้านบาทใหส้ํานักงบประมาณเป็นผู้มอีํานาจพิจารณาตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบเหมือนเดิม

สํานักงบประมาณ จึงไดจ้้ดทําคู่มีอ ชั้นตอน การตรวจสอบ และอนุมัติค่า K โดยแบ่ง
ชั้นตอนการปฏิบัติเป็น สัญญาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 1 และสัญญาวงเงินเกิน
50 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที 1

ขนตอนการตรวจสอบและอนุมต้ิ ค่า K ฟ้าหรับล้ญญาวงเงินไม,เกิน 50 ล้านบาท

กิจกรรม

1. รับจ้างขอค่า K

2. ลงทะเบียนและประทบตรารับ

3. ตรวจลอบเอกสาร

4. คํานวณค่า K

5. อนุ}โตค่า K

6. ขออนุ}โตเงินประจํางวด

7. วางฎีกาเบิกเงิน

8. จ่ายเงินผูร้ับจ้าง

9. รายงานเพื่อทราบ

หน่วยงาน ผู้บรัหาร กรมบัญ? ค.ต.ง. ส.ง.ป.

ปฎิบ้ต กลาง
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แผนภาพท 2

ขนตอนการตรวจสอบและอนุม้ต ค่า K ฟ้าหร้บฟ้ญญาวงเงินเกิน 50 ลานบาท

กจกรรม หน่วยงาน

ปฎบิิต
กรมบัญชี
กลาง

ค.ต.ง. ส.ง.ป.

1. ผูร้ับจ้างขอค่า K

2. ลงทะเบียนและประทับตรารับ

3. ตรวจสอบเอกลาร

4. คํานวณค่า K

5. อนมุ้ติค่า K

6. อนมุ้ติเงินประจํางวด

7. วางฎีกาเบิกเงิน

8. จ่ายเงินผูร้ับจ้าง
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จากแผนภาพท 1 และ 2 สรุปไดเ้ป็น 4 ขนตอน ด้งนี้
1. การตรวจสอบเอกสาร
2. การคํานวณเงินเพิ่มหรอเรียกเงินคืน
3. การอนุมัตจิ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน
4. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน
โดยมรีายละเอียดในแตล่ะขั้นตอนตามตารางท, 1
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ตารางที่ 1
รายละเอียดขนตอนการตรวจสอบและอนุมติ ค่า K

หัวข้อ ขนตอนการปฏิบต้งิาน อ้างอิง

1. การตรวจสอบ
เอกสา?

1) การรับหนังแอคําขอค่า K

- เมื่อผูร้ับจ้างคูส่ัญญาไดย้ื่นหนังแอขอรับเงิน
ซดเชยค่างานก่อสร้าง

- ส่วนราชการลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมกับ
ประทับตรารับ ตามระเบียบฯ โดยลงวัน
เดือน บี กํากับเพี่อใชป้ระกอบการนับระยะ
เวลา 90 วันในภายหลัง

2) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์
ของเอกสาร ตามหนังแอสํานักงบประมาณ
ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541
หนัา 82-84

3) ตรวจสอบประกาศประกวดราคาว่าไดร้ะบุว่า ภาคผนวกที่ ง
จะมีการทําสัญญาแบบปรับราคาได้ กรณี
ดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธกีารอื่น เซ่น การสอบ
ราคา การจัดจ้างด้วยวิธพีิเศษ ก็สามารถใช้

เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าจะมกีารทําสัญญา
แบบปรับราคาไดม้าใชป้ระกอบได้

4) ตรวจสอบสัญญาจ้างว่าได้มีการกําหนดให้ ภาคผนวกที่ จ
เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งการกําหนดนี้
อาจเป็นการกําหนดในตัวสัญญา หรือเป็น
เอกสารแนบท้ายสัญญา หรืออ้างประกาศ
ประกวดราคาทีร่ะบวุ่า จะทําสัญญาแบบปรับ
ราคาได้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือ
อ้างใบเสนอราคาที่อ้างเงื่อนไขประกาศ
ประกวดราคาที่ระบุว่าจะทําสัญญาเป็น
สัญญาแบบปรับราคาไดเ้ป็นเอกสารแนบท้าย
สัญญา
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

หัวข้อ ขนตอนการปฎิบต้งาน อ้างอิง

5) ตรวจสอบ การขอรับเงินซดเชยของผูร้ับจ้างว่า
ได้มีการขอภายใน 90 วัน นับจากวัน

ส่งงานงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ให้ดูวันที,หนังสือของ
ผู้รับจ้างว่าส่งงานงวดสุดท้ายวันที่ เท่าไร
เปรียบเทียบกับวันที่ที่ส่วนราชการประท้บตรา
รับหนังสือขอรับเงินซดเชยค่างานก่อลร้างของ
ผูร้ับจ้าง โดยใหน้ับจากวันกัดจากวันส่งมอบ
งานงวดสุดท้ายไปจนกึงวันที'ประทับตรารับว่า
เกิน 90 วัน หรือไม่
- กรณีที’ยังมไิด้มกีารส่งมอบงานงวดสุดท้าย
จะไมก่ําหนดระยะเวลาการขอเงินซดเชย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

หัวข้อ ฃั๋นตอนการปฎิบ้ตงาน อ้างอง

2. การคํานวณเงิน เมื่อได้ตรวจเอกสารเพื่อตรวจสอบสิทธิของผูร้ับ หนังสือสํานักเลขาธิการ
เพมเรียกเงินคิน จ้างตามข้อ6.1แล้ว ใหเ้ริ่มคํานวณเงินชดเชยตาม คณะรัฐมนตรี ที่ นร

ขั้นตอนดังนี้ 0203/ว 109 ลว. 24
1) ตรวจสอบลักษณะงานทีส่่งแตล่ะงวดว่า ควร ส.ค. 2532 ค. วิธีการ

(1) จะใชสู้ตรค่า K สูตรใด เพื่อใหส้อดคล้องกับ คํานวณฯ
ตรวจสอบลักษณะงาน ลักษณะงานที,กําหนดไวใ้นมต้ ค.ร.ม. ว 109

+ สูตรทีจ่ะใช้ 2) กรอกแบบฟอร์มลงในWorksheet ตามลําดับ ภาคผนวกที่ ฉ
I (2) - แบบฟอร์มที่ 1 ลัญญาแบบจ่ายตามเนื้อ

กรอกแบบฟอร์ม งานจริง (Unit Price Contract)

i (3) - แบบฟอร์มที่ 2 สัญญาแบบเหมารวม
คํานวณค่า K (Lump Sum)

1 (4) 3) คํานวณค่า K

แทนค่าในสูตร - โดยใชเ้ครื่องคํานวณเลข คํานวณตามสูตรที่
1 (5) กําหนดไวต้ามมตํคณะรัฐมนตรี ว 109 หรือ

นําค่า K ทีไ่ด้ - คํานวณโดยใชโ้ปรแกรมคอมพ๊วเตอร์ตามที่ ภาคผนวกที่ ช
+ 4% คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

1 (6) มหาวิทยาลัย จัดทําขึ้น
คูณด้วยค่างาน 4) แทนค่าในสูตรโดยใชด้ัชนรีาคาของกระทรวง

ทีส่่งมอบแตล่ะงวด พาณิชย์

ขั้ (7) - คํานวณโดยการหารใหเ้สร็จก่อน แล้วจ้งนํา
รวมค่า K ทุกงวด ผลลัพธคีูณ

- แตล่ะขั้นตอนใชท้ศนิยม 3 ตําแหน่งโดยไม่
ปัดเศษ

5) นําค่า K ทีไ่ดจ้ะต้องหักด้วย 4%หรือเพื่ม 4%
ส่วนทีเ่กิน คือส่วนทีต่้องจ่ายเงินเพื่มหรือเรียก
เงินคืน (หากค่า K มคี่าอยูร่ะหว่าง +/-4%
(1.040-0.960) กไิม่ต้องจ่ายเงินซดเชยค่า
ก่อสร้างหรือเรียกเงินคืน)
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ตารางที 1 (ต่อ)

หัวข้อ ขนตอนการปฎบต้งาน ข้างอิง

6) นําต่าK ต่วนทีเ่หลือคูณด้วยค่างานแตล่ะงวด
ทสี่งงาน
- หักค่างานส่วนทีไฝอยู่ในข่ายได้รับการ
ซดเชยแตล่ะงวดงาน

- กรณทีสี่งงานเกินกําหนดสัญญา ค่า K ต้อง

เปรยบเทียบระหว่างเสือนทสี่งงานจริงกับ
เสือนทสีินสุดสัญญา ค่าใดน้อยกว่าใหใัช้
ค่านั้น

7) รวมค่า K ทุกงวดทคีํานวณไดจ้ากข้อ 6) แล้ว
พิจารณาอนมุ้ตโดยวงเงินทอีนมุ้ตจิะต้องไมสู่ง
กว่าวงเงินทีผูร้ับจ้างขอเงินซดเชย
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หัวข้อ ขนตอนการปฎบต้งิาน อ้างอิง

3. การอนมัตจ่าย
เงินเพิมหรอเรียก
เงินตีน

1) การอนม้ตจิ่ายเงินเพม
1.1 กรณสีัณฌาจ้างที่มวีงเงินไมเ่กิน 50 ล้านบาท

กรณีจ่ายจากเงินงบประมาณ
งบกลาง

• เสนอขออนุมัตคิ่า K ทีค่ํานวณได้
• ผูบ้ริหารอนุมัตคิ่า K

• ทําหนังแอ ขออนุมัติเงินงบกลางมาสํานัก
งบประมาณ

งบประมาณเหลึอจ่ายของฟวนราชการ

• ตรวจสอบและอนุมัตจิ่ายเงินตามหลักเกณฑ์
ทีส่ํานักงบประมาณกําหนด

• ผูบ้ริหารอนุมัตคิ่า K

•ทําหนังสือขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ

กรณจี่ายจากเงินรายได้/เงินนอกงบประมาณ

• เสนอขออนุมัตเิงินค่า K ทีค่ํานวณได้

• ผูบ้ริหารอนุมัตคิ่า K

• รายงานสํานักงบประมาณทราบภายใน
15 วัน

1.2 กรณีสัฌฌาล้างที่มวีงเงินเกิน 50 ล้านบาท

• ตรวจสอบและลงนามหนังสือ ส่งใหส้ํานัก
งบประมาณพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ
เงินซดเชยค่างานก่อสร้าง

ภาคผนวกที่ ข
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

หัวข้อ ขนตอนการปฏิบัตงิาน อ้างอิง

4. การเบิกจ่ายเงิน
เที่มหรีอการเรียก
เงินคืน

2) การเรียกเงินคืน
2.1 กรณสีัณณาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

• ขออนุมติเรียกเงินค่า K ทีค่ํานวณได้คืน
จากผู้รับจ้างโดยเร็ว โดยให้หักค่างาน
ของงวดต่อไป หรอให้หักเงินจากหลัก
ประกินลญัญาแล้วแต่กรณี

• รายงานสํานักงบประมาณเพี่อทราบ
ภายใน 15 ว้'น

2.2 กรณสีัณณาวงเงินเกิน 50 ล้านบาท

• ตรวจสอบและลงนามหนังสือ ส่งให้

สํานักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบ
และอนุมัติ

1) กรณีการเบิกจ่ายเงินเพี่ม
เมื่อได้รับอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม ตามข้อ 3. แล้ว

ใหด้ําเนันการด้งนี้
- วางฎีกาทีก่รมบัญชีกลาง
- กรมบัญชีกลางอนุมัตเิบิกจ่ายฎีกา
- หน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายเงินเพิ่มให้แก่
ผูร้ับจ้างค่ลัญญา

2) กรณีการเรียกเงินคืน
เมื่อได้รับอนุมัติเรียกเงินคืน ตามข้อ 3. แล้ว

ให้ดําเนินการด้งนี้
- หน่วยงานภาครัฐรยีกผู้รับจ้างใหช้ําระเงิน
ซดเชยค่างานก่อสร้างใหแ้กห่น่วยงาน เพี่อ
นําเงินส่งคืนคลัง เป็นรายได้แผ่นดินตาม
ระเปียบต่อไป
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บทที่ 4
แนวทางปฏป้ต และข้อวินิจฉัย

นับตั้งแตท่ีส่ํานักงบประมาณไดร้ับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีใหม้อีํานาจหน้าทีใ่นการ
ตรวจสอบ และอนุมัติเงินเพิ่มหรีอเรียกเงินคืนตามสัญญาแบบปรับราคาได้ มาจนถึงปัจจุบัน
สํานักงบประมาณได้ประมวลแนวทางปฏิบัติ ข้อวินิจฉัย และปัญหาอุปสรรค ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น
ประโยซนัแก,หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที,จะใชป้ระกอบการพิจารณาตรวจสอบ และ

อนุมัติค่าK โดยมสีาระสําคัญสรุปได้ดังนี้

1. การตรวจสอบว่าผู้ร้บจ้างต้องเรียกร้องผนิเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาไต้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแตว่ันทีส่่งมอบงานงวดสุดท้าย หรีอไม่

1. การส่งมอบงานงวดสุดท้าย หมายถึง การทีผู่้รับจ้างไดส้่งมอบงานเป็นครั้งสุดท้าย
ของสัญญาจ้าง ซึ่งบางครั้งการส่งงานที่มใิช่งวดสุดท้ายตามสัญญา แตเ่ป็นการส่งงานครั้งสุดท้าย
ก็ถึอว่าเป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามเจตนารมณข์องมตคิณะรัฐมนตรฉีบับนี้

2. การนับระยะเวลา 90 วัน ให้เริ่มนับทัดจากวันที่ผู้รับจ้างมหีนังสือส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างประทับตรารับหนังสือที,ผูร้ับจ้างขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้

3. การนับระยะเวลา 90 วัน ใหใ้ชน้ับเฉพาะกรณสี่งงานงวดสุดท้ายเท่านั้น กรณี
การส่งมอบงานงวดอื่น ๆ ที่มใิช่งานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ หากไม่เกินระยะเวลา 90 วัน ของการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามข้อ 1

4. กรณีที่มีการยกเลกสัญญาจ้างเกิดขึ้นก่อนที่ผู้รฆัจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ใหถ้ือวันทีย่กเลิกสัญญาจ้างเป็นวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย และการนับระยะเวลา 90 วัน ใหเ้ริ่มนับ
ทัดจากวันยกเลิกสัญญาจ้าง มใิช่นับวันที่ผู้รบ้จ้างส่งมอบงานครั้งสุดท้ายก่อนยกเลิกสัญญาจ้าง

5. กรณทีี่ผูร้ับจ้างไดย้ื่นหนังสือ ขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปร้บราคาได้
ต่อผูว้่าจ้างแล้ว หากผูว้่าจ้างส่งเริอ่งคืนให้แก้ไขหรีอผูร้ับจ้างขอแก้ไขเพิ่มเติม ใหถ้ือวันทีส่่วนราชการ
ประทับตรารับหนังสือของผูร้ับจ้างฉบับแรกเป็นเกณฑใ์นการนับระยะเวลา 90 วัน

6. การนับระยะเวลา 90 วัน หากวันทีค่รบ 90 วัน ตรงทับวันเสาร์-อาทิตย์ หรีอ
วันหยุดราชการอื่น ๆใหห้ักวันหยุดราชการนั้นออก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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7. ผูร้ับจ้างจะสงวนสิทธํเรืยกร้องในการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคา'ได้ (ค่าK) เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับตั้งแตว่ันทีส่่งมอบงานงวด«5ดท้ายไมไ่ด้

2. การตรวจสอบว่าเป็นสัญญาแบบปร้บราคาไดตามเงื่อนไข และหลักเกณฑข์องมติ
คณะรัฐมนตรหีรีอไม่

2.1 การตรวจสอบกรณีการจัดจ้างโดยวิธพีิเศษ

(1) กรณีการจัดจ้างโดยวิธพเศษ โดยเหตุผลความจําเป็นและเร่งด่วน จะต้อง

พจารณาว่าในหนังสือเชิญชวนใหผู้ร้ับจ้างเสนอราคาไดก้ําหนดว่าจะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ หรือไม่

(2) กรณีการจัดจ้างโดยวิธพีิเศษ เนื่องจากมีการยกเลกการประกวดราคาให้
พิจารณาจากหลักฐานการประชุมของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษว่า เป็นเรื่องต่อเนื่องจากการ
ประกวดราคาแล้วไมม่ีผูเ้สนอราคาหรือมีผูเ้สนอราคา แตไ่ม,เช้าเงื่อนไขและหลักเกณฑต์ามทีก่ําหนดไว้
หรือไม่ หากเป็นเรื่องต่อเนื่องกใิหต้รวจสอบว่าในประกาศประกวดราคาได้กําหนดว่าจะใชส้ัญญาแบบปรับ
ทคาไดห้รือไม่

2.2 การตรวจสอบกรณทีีใ่นสัญญาจ้างไมไ่ดร้ะบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

ใหพ้ิจารณาจากเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างว่า มีฃ้อใดบ้างทีแ่สดงถึงเจตนารมย์
ว่าจะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ เซ่น กรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างไดแ้นบใบเสนองาน ซ,ง ผูร้ับจ้าง
ไดแ้สดงเจตจํานงค์ทีจ่ะปฏิบ้ตตามเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน
หากในประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนดังกล่าว ไดก้ําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑว์่าจะใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ กิถึอว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

2.3 กรณีทีป่ระกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญซวนได้กําหนดว่าจะใชส้ัญญาแบบ
ปรับราคาได้ แตใ่นการทําสัญญาไม่ไตร้ะบุว่าเป็นสัญญาแบนปรับราคาได้ หากผู้รับจ้างมีความ
ประสงคจ์ะขอแก ไขสัญญาดังกล่าวใหเ้ป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ กใิหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
ทีจ่ะพิจารณาดําเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

2.4 กรณทีีป่ระกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนไมไ่ด้กําหนดว่าจะใชส้ัญญา
แบบปรับราคาได้ ถึงแบ้ว่าในสัญญาไดร้ะบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ กไิมถ่ือว่าสัญญาดังกล่าว
เป็นสัญญาแบบปรับราคาไตต้ามเจตนารมณข์องมติคณะรัฐมนตรฉีบับนี้
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3. การตรวจสอบและคํานวณเงนซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
3,1 การคํานวณเงินเพิ่มหรือลด จะต้องแยกคํานวณตามประ๓ทของงานให้ตรงกับ

สูตรทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาจ้าง หากงานประ๓ทใดทีมไดก้ําหนดสูตรไว้ ก็ไมส่ามารถนํามาคํานวณเงิน
เพิ่มหรือลดได้

3.2 การใช้ดัชนรีาคาในการคํานวณจะต้องใช้ดัชนีราคาในเดือนที,เปิดซองราคา
เปรียบเทียบกับดัชนใีนเดือนที,ผูร้ับจ้างมหีนังสือส่งมอบงาน โดยหนังสือส่งมอบงานของผูร้ับจ้างนั้น
อาจเป็นหนังสือถึงผูค้วบคุมงาน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจผูว้่าจ้าง
กไ็ด้ ซื่งมกีารประทับตรารับตามระเบียบฯ

3.3 ในงานก่อสร้างบางประ๓ทที่ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูว้่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาวัสดุ
ในการก่อสร้างบางชนิดให้แกผู่ร้ับจ้าง ผู้รัปจ้างจะนําค่าวัสดใุนการก่อสร้างในส่วนทีผู้ว่าจ้าง จัดหามา
รวมกับค่างานก่อสร้างในการคํานวณค่า K ไมไ่ด้

3.4 ค่างานก่อสร้างทีจ่ะนํามาคํานวณค่า K ใหร้วมค่าอํานวยการ กําไรและภาษี
(FACTOR F) ด้วย โดยหักค่างานทีไ่ม,อยูใ่นข่ายออกก่อนการคํานวณและไม่ต้องหักเงินล่วงหน้าออก
จากค่างานก่อนการคํานวณ

3.5 กรณทีี่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากําหนดในสัญญา ให้เปรียบเทียบค่า K ในเดือน
ที่ครบกําหนดสินสุดสัญญากับ ค่า K ในเดือนที,ผู้รัปจ้างส่งงานจริง และใหใ้ช้ค่า K ทีน่้อยกว่ากรณทีี่
ต้องจ่ายเงินเพิ่มใหผู้ร้ับจ้าง และใหใ้ช้ค่าK ทีม่ากกว่ากรณทีี่ต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้าง

4. ด้วอย่างรายการก่อสร้างทีไ่มอ่ยูใ่นข่ายน่ามาคํานวณค่า K

งานอาคาร
- งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ ระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอรไ์ฟฟ้า

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า คู้ MDB ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ไฟฉุกเฉิน งานประสานการไฟฟ้า เป็นต้น
- งานระบบประปาภายในบริเวณ มิเตอร์'นา เครื่องสูบนั้า อุปกรณท์ี1ใช้กับงาน

ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น

- รายการครุภัณฑท์ีไ่มใ่ช่ส่วนประกอบของตัวอาคาร (Built เท) สามารถยกหรือ
เคลื่อนย้ายได้ เซ่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน คู้ เป็นต้น

- รายการครุภัณฑข์องงานระบบต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือกล ทีท่ํางาน
ด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือกลไกต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสืยง ลําโพงอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์
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เครื่องโทรสัพท์ พัดลม ถังก๊าช ดู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง เครื่องเตํมอากาศ เครื่องตรวจอาจุธ ลิฟท์

ปันไดเลื่อน คอมพิวเตอร์ แทงค์นํ้า ถังบําปัดลิงปฏิกูลทีเ่ป็นลักษณะสําเร็จรูปเป็นต้น
- งานรื้อถอนอาคารต่าง ๆ ปักผัง สํานักงาน'iวคราว บ้านพักคนงาน นั่งร้าน

เป็นต้น
- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทดสอบสภาพดน ทดสอบเสาเข็ม เป็นต้น
- งานกูมสํถาปัตยกรรม เช่น ปลูกหญ้า จัดสวน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น
- งานรั้วลวดหนามทีไ่มม่คีานคอนกรต
- งานในหมวดค่าวัสดใุชส้อยอึ่นๅ

งานดิน
- EARTH FILL IN MEDIAM & ISLAND

- TOP SOIL

- TREE CUT

งานทาง
- BUS STOP SHELTER

- BLOCK SODDING

- CEMENT COLUMN

- GUIDE POST

- R.o.w. MONUMENT

- RETAINING WALL -MASONRY BRICK

- CONCRETE SLAB BLOCK (INCLUDE SAND CUSHION)

- KILOMETER STONE

- STREET LIGHTING

- NON RECTANGULAR PAVING BLOCK

- BEARING PAD

- NON RECTANGULAR INTERLOCKING CONCRETE

- SIGNPOSTS

- ROAD SIGNS

- TRAFFIC SIGNALS
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- REFLECT0RI2ED THERMOPLASTIC, MARKINGS, YELLOW

- REFLECTORI2ED THERMOPLASTIC, MARKING, WHITE

- REFLEC. ROAD PAINT MARK, WHITE

- REFLEC. ROAD STUDS

- REFLEC. SHUTTER BAR

- CONCRETE PAVING BLOCK

- STREET GUARD RAIL

- STRIP SODDING

- REMOVE EXISTING

งานท่อระบายป้าคอนกรีตเสริมเหล็ก งานบ่อพัก และงานระบบบําบัดป้าเสิย
- CAISSON TEMPORARY WORK & SET UP

- WORK AREA

- SHEETPILE

- BRACING

- DRIVE SATIS FACTORILY COMPLETED WITH DOCUMENTATION

- TESTING

- VISUAL INSPECTION

งานโครงสร้างเหล็ก
- STEEL GUARD RAIL

- TAPERED STEEL POLE, SINGLE BRACKET

- TAPERED STEEL POLE, DOUBLE BRACKETS
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5. ปัญหาทีพ่บในการพิจารณาและตรวจสอบค่า K
1. ประกาศประกวดราคา หรือสัญญาจ้าง ไมไ่ดร้ะบุเงื่อนไขการใชส้ัญญาแบบ

ปรับราคาได้
2. กรณีที่มีการกําหนดสูตรที่ไชใ้นการคํานวณค่า K จะพบสูตรไม่ครบถ้วนหรือ

ไมส่อดคล้องกับประ๓ทของงานก่อสร้างตามสัญญา
3. เอกสารของสัญญาไม่ครบถ้วน และขาดความชัดเจนในสาระสําคัญโดยเฉพาะ

เอกสารทีเ่ป็นเงื่อนไขการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้
4. การกําหนดสูตรในใบประกาศประกวดราคา และใบสัญญาจ้างไม่ตรงกัน
5. การแยกประ๓ทของงานก่อสร้างไมส่อดคล้องกับสูตรทีก่ําหนดไว้
6, นํารายการทีไ่มอ่ยูใ่นข่ายมาคํานวณค่าK

7. ไม,ไดห้ักค่าอาคารทีท่ําการชั่วคราว โรงเก็บพัสดุ บ้านพักคนงาน วางผังก่อสร้าง
เจาะสําหรับดิน ค่าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งไดร้วมอยูใ่น Factor F แล้ว ออกจากค่างานในงวดแรก
ก่อนนํามาคํานวณค่า K

8. พิจารณาค่างานทีส่่งมอบโดยหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ก่อนนํามาคํานวณค่าK ซึ่ง
ทําใหค้่างานทีไ่ดต้ํ่ากว่าข้อเท็จจริง

9. ใชด้ัชนรีาคาในการคํานวณ
9.1 ใชด้ัชนรีาคาในเดือนตรวจรับงานแทนดัชนรีาคาเดือนส่งมอบงาน
9.2 ใชด้ัชนรีาคาเดือนที่เช้นสัญญาแทนการใชด้ัชนใีนเดือนเปิดชองประกวดราคา
9.3 ใชด้ัชนรีาคาของเดือนทีย่ังมไิดท้ําการปรับปเงแกไขใหถู้กต้อง

10. ขอรับเงินชดเขยเกิน 90 วันซึ่งตามหลักการนับวันจะต้องน้บวันกัดจากวันที่ผูร้ับจ้าง
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันที1ส่วนราชการประทับตรารับตามระเบียบฯ

11. การคํานวณค่า K โดยไมไ่ตห้ัก 4%ออก
12. การหักค่างานฑยการทีไ่มอ่ยูใ่นข่าย ไมไ่ดพ้ิจารณาจากประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ)

ที่ผูร้ับจ้างเสนอราคา
13, ไมไ่ดเ้ปรียบเทียบค่า K กรณสี่งงานเกินระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นสัญญา
14. ในการหักค่างานรายการคเกณั'ท็ไมไ่ดป้รันค่าFactor Fของแตล่ะรายการใหถู้กต้อง

ก่อนการคํานวณค่างาน
15. การลงทะเบียนรับหนังสือขอรับเงินชดเชยของผูร้ับจ้างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นทําให้

ผูร้ับจ้างไมไ่ดร้ับสิทธใินการพิจารณาเงินซดเชย
16. เอกสารส่งไม่ครบถ้วนตาม ว 85
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6. คําถามและคําตอบ ข้อหารือแนวทางปฏบตัิ ในการชดเชยคํางานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คำ K)

ถาม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยจังหวดน่าน ทําลญัญาว่าจ้าง ก่อสร้าง

อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราซปัว ตามสัญญาเลขที่ 41/2539 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2539 สินสุดสัญญาวันที่ 13 กันยายน 2540 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 8
กันยายน 2540 จังหวัดน่านได้รับหนังสือขอเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จ้านวน
232,502.40 บาท (ลองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสองบาทสี,สิบสตางค์) วันที่ 25 มิอุ'นายน 2541
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยจังหวัดน่านถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑต์ามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เนื่องจากผูร้ับจ้างขอรับเงินชดเซยเกินกําหนดเวลา
290 วัน (นับถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2541) ต่อมาผูร้ับจ้างได้มหีนังสือลงวันที่ 3 สิงหาคม 2541 และ
วันที่ 13 สิงหาคม 2541 ขอใหจ้ังหวัดน่านทบทวนคําร้องขอเงินค่างานเพิ่ม สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยจังหวัดน่านขอใหพ้ิจารณากรณีดังกล่าว

ตอบ
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิขอเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เนื่องจากผู้รับจ้าง

ได้มหีนังสือเรียกร้องล่วงเลยเป็นระยะเวลา 290 วัน ซึ่งเกินกําหนด90 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างได้
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องการนําสัญญาแบบปรับราคาได้
มาใชต้ามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

(หนังสิอส่านักงบประมาณ ที่ นร 0407/7682 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2542)
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ถาม
การประกวดราคาโครงการจ้ดชื้อพร้อมตดตั้งสะพานข้ามแยกถนนพระรามที่ 4 ของ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประกวดราคาในลักษณะจัดชื้อ จีงมไิด้กําหนดสูตรปรับราคากับสัญญา
ดังกล่าว โดยทีก่รุงเทพมหานครเห็นว่าจะต้องรอมติคณะรัฐมนตรอีนุมต้สิูตรปรับราคาสําหรับการชื้อขาย
ครุภัณฑ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรไีดม้อบหมายใหส้ํานักงบประมาณร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและล่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เรื่องผลกระทบจากการ
ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราก่อน แตผู่ร้ับจ้างมคีวามเห็นว่าโครงการดังกล่าว แมว้่าจะเป็น
การประกวดราคาในลักษณะการจัดชื้อมใีช่จ้างเหมาก่อสร้าง แตก่ารดําเนินการต่าง ๆ กีมลีักษณะ
เช่นเดียวกับการก่อสร้าง จีงมคีวามประสงคจ์ะขอใช้สูตรปรับราคา (ค่า K) สําหรับการก่อสร้างที่
สํานักงบประมาณประกาศใชอ้ยูใ่นปัจจุบันเพื่อใชใ้นโครงการดังกล่าว

ตอบ
เนื่องจากมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลอ

ผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร0203/ว 109 ลงวันที,
24 สิงหาคม 2532 กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑท์ี่ใขก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้ ใหผู้้ว่าจ้างต้องแจ้ง
และประกาศใหผู้ร้ับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และตองระบใุนสัญญาจ้างด้วยว่างาน
จ้างเหมานั้น ๆ จะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ และไดม้มีตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541

แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541

ใหย้กเลิกมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน2540โดยใหถ้ือปฏิบตติามมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบ
อาชีพงานก่อสร้างและผูป้ระกอบอาชีพงานอื่นตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541
ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ค่า K ได้กําหนดไวใ้นข้อ 8 ว่า เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณ
ทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาไดไ้ห้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น การที่กรุงเทพมหานครไมใ่ตร้ะบไุวใ้นประกาศประกวดราคาว่าจะใชส้ัญญา
แบบปรับราคาได้ กรณนีีจ้ึงไมอ่ยูใ่นข่ายทีจ่ะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว

(หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่นร 0407/7550 ลงวันที่ 27 เมษายน 2541)
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ถาม
ลํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ขอหารือกรณีที่ได้ว่าจ้างบริษัท ทําการ

ก่อสร้างอาคารหออัครติลปนิ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 38/2539 ลงวันที่ 30 กันยายน 2539 โดยทีส่ัญญา
ด้งกล่าวไม'ได้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ต่อมาบริษัทฯ ไดข้อรับเงินขดเชยค่างานก่อสร้างลําหรับงาน
งวดที, 5-7 โดยอ้างถึงมติคณะรัฐมนตริ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เพื่อขอใช้สิทธิแบบปรับราคาได้
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตจิึงขอใหส้ํานักงบประมาณวินิจฉัยปัญหา และใหข้้อเสนอแนะ
กําหนดเป็นแนวทางทีเ่หมาะสมในการปฏิบ้ตตามมติคณะรัฐมนตรดิ้งกล่าว เพื่อจะได้ถึอเป็นทีส่ิ้นสุด
ใน'ทางปฎิปตัิต่อ1ไป

ตอบ
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตริ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง แจ้งตามหนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2532 กําหนดเงื่อนไข หสักเกณฑท์ี่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ผู้ว่าจ้างต้อง
แจ้งและประกาศให้ผูร้ับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบใุนสัญญาจ้างด้วยว่า
งานจ้างเหมานั้น ๆ จะใขส้ัญญาแบบปรับราคาได้ และได้มมีตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541

แจ้งตามหนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541

ใหย้กเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน2540 โดยใหถ้ึอปฏิปติตามมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบ
อาชีพงานก่อสร้างและผูป้ระกอบอาชีพอื่นตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541

ชื่งในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ค่า K ไต้กําหนดไวใ้นข้อ 8 ว่าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธกิารคํานวณ
ที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ด้งทีก่ล่าว
ข้างต้น ด้งนั้น การที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติไม่ได้ระบไุวใ้นสัญญาจ้างว่าจะใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ กรณนีีจ้ึงไมอ่ผูใ้นข่ายทีจ่ะใชส้ัญญาแบบปรับราคาไต้ตามนัยมตคิณะรัฐมนตรี
ด้งกล่าว

(หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่นร 0407/8566 ลงวันทึ๋ 18 พฤษภาคม 2541)
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ถาม
สํานักงานอัยการสูงสุดขอหารือกรณสีํานักงานอัยการเขตรไดท้ําสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร

สํานักงานอัยการจังหวัดนครศรธีรรมราชพร้อมบ้านพักและสิงก่อสร้างประกอบ วงเงํนทั้งสิน 25,520,000
บาท ตามสัญญาเลขที่ 1/2539 ลงวันที่ 25 กันยายน 2539 ต่อมาผู้รับจ้างได้ขอปรับ

สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาปรับราคา ค่า K ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540

เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงํนตรา (มาตรการในการช่วยเหลือผูป้ระกอบ
อาชีพก่อสร้าง) ข้อ 1.3 แตเ่นื่องจากในการประกวดราคานั้นมไิดก้ําหนดใหใ้ชส้ัญญาแบบปรับราคาได้
สํานักงานอัยการสูงสุดจึงขอใหส้ํานักงบประมาณวนิัจอัยว่า กรณีตามข้อหารือในเรื่องนี้ สํานักงาน
'อัยการสูงสุดจะสามารทนําเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธกืารคํานวณทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้
หรือไม่

ตอบ
เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพจารณาช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2532 กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑท์ีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้ ใหผู้ว้่าจ้างต้องแจ้งและ
ประกาศใหผู้ร้ับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯและต้องระบใุนสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น
ๆ จะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ และไดม้มีติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 แจ้งตามหนังลือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541 ใหย้กเสิกมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 โดยใหถ้ือปฎบต้ิตามมาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างและผูป้ระกอบอาชีพอื่นตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ 7 เมษายน 2541 ซึ่งในเรื่อง
เกี่ยวกับการใชค้่า K ไดก้ําหนดไวใ้นข้อ 8 ว่าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณทีใ่ช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ ใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ดังทีก่ล่าวข้างต้น ดังนั้น
การทีส่ํานักงานอัยการสูงสุดไมไ่ดร้ะบไุวไ้นประกาศประกวดราคาว่าจะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ กรณนีี้
จึงไมอ่ยูใ่นข่ายทีจ่ะใชส้ัญญาแบบปรับราคาไดต้ามนัยมติคณะรัฐมนตรดีังกล่าว

(หนังสิอสํานักงบประมาณ ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0407/8670 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2541)
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ถาม
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยขอทราบแนวทางการปฏิบัติขอเงินชดเชยตามสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อนสินสุดสัญญางวดสุดท้าย กรณผีู้รับจ้างฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยไดข้อเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ดามงวดงานก่อนงานเสเจสินงวดสุดท้าย

ตอบ
แนวทางปฏิบัติการพจารโนาเงินซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 16 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง ชักด้อมความ
เด้าใจในทางปฏิบต้กิับการขอค่าซดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้กําหนดไว้
ในข้อ 2 ว่า “ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างนั้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ฯลฯทีเ่ป็นคูส่ัญญา
ควรรีบดําเนินการตรวจลอบและขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยเร็วและเม1อผูร้ับจ้างส่งมอบงาน
งวดใดงวดหนึ่งแล้ว ส่วนราชการหรีอรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ สามารถขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างสําหรับ
งวดนั้น ๆ ได้ทันที หรือทยอยขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามทีเ่หมาะสม โดยไมจ่ําเป็นต้องรอจนถึง
ระยะเวลาที่ผูร้ับจ้างส่งงานงวดสุดท้าย,' ดังนั้น กรณดีังกล่าว จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัยควรพิจารณาการ
ขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามทีเ่หมาะสม

(หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/7681 ลงวันที่ 3 ๆมภาพันธ์ 2542)
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ถาม
ขอหารือและขอความอนุเคราะหใ์นกรณขีอเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่าK) ส่วนของครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศตามลัญญาจ้างปรับปรุงอาคารทีท่ําการพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทีไ่ดท้ําไว้
กับสํานักงานการสี'อสารไปรษณีย์ เขต 2ของการสี'อสารแห่งประเทศไทย

ตอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 (ว 70) ไดก้ําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑก์าร

ซดเชยค่าก่อสร้างไนลญัญาแบบปรับราคาไดไ้วว้่าต้องเป็นไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มติคณะรัฐมนตรดีังกล่าวไดก้ําหนดหลักเกณฑใ์นการ
ซดเชยค่าก่อสร้างงานอาคารไวใ้นหมวดที่ 1 ข้อ 1.5 ไมร่วมถงเครื่องจักร หรือเครื่องมือกลทีน่ํามา
ประกอบ หรือติดตั้ง เซ่น ลิฟฑ์ เครื่องคอมพิวเตอf เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ดังนั้น
กรณขี้อหารือของท่านจึงไม่อาจจะชดเชยช่วยเหลือได้ กอปรกับขณะนีย้ังไม่มืมตคิณะรัฐมนตรฉีนับใด
ไดใ้ห้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวได้ จึงไมอ่าจดําเนินการได้ แต่หากมืมติคณะรัฐมนตรลีังการ
ในเรื่องดังกล่าว หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจะไดเ้วียนและประกาศใหท้ราบต่อไป

(หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/0576 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2541)
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ถาม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขอให้ตรวจลอบการคํานวณเงินซดเชยค่าก่อสร้าง

ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ราบทๆรก่อสร้างถมดินบริเวณสถานไีฟฟ้าแรงสูงและงานก่อสร้างเบ็ดเตลิด
จํานวน3รายการบริเวณสถานไีฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 2 อํา๓อเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามสัญญา
เลขที่ 46N 28906 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2540 ในงานงวดที่ 1-6 (งวดสุดท้าย) รวม 6 งวดงาน เป็นเงิน
269,881.52 บาท เพื่อจ่ายให้กับคูส่ัญญาด้งกล่าว

ตอบ
สํานักงบประมาณพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องการนําสัญญาแบบปรับ

ราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ลิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 ลิงหาคม 2532 แล้วขอเรียนว่า การคํานวณเงินซดเชย
ค่าก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีข้อคลาดเคลื่อน เนื่องจาก

1. นํารายการค่างานรื้อรั้วลวดหนามของเดิมที่ไม่อปใูนข่ายได้รับการพิจารณาค่า K

มาคํานวณเงินเพิ่ม (งวดสุดท้าย)
2. ในงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ผู้ร้บจ้างไม,สามารถก่อสร้างใหแ้ล้วเสร็จตามระยะเวลา

ในสัญญา และหากเป็นความผิดของผูร้ับจ้างจะต้องมกีารคํานวณโดยเปรียบเทียบค่า K ของเดือน
สุดท้าย ตามอายสุัญญาหรือค่า K ของเดือนทีล่่งมอบงานจริง แล้วใช้ค่า K ด้วที่มคี่านัอยกว่า

(หนังสิอสํานักงบประมาณ ที นร 0407/1310 ลงวันที 30 ตุลาคม 2541)
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ถาม
กรมการศาสนา ไดข้อหารือสํานักงบประมาณในกรณทีี่กรมการศาสนาได้ทําสัญญาจ้าง

ก่อสร้างสถาบันพัฒนาและtlกอบรมพระสังฆาธการและบุคลากรด้านศาลนา จังหวัดราชบุรื โดยสัญญา
ดังกล่าวไมไ่ดร้ะบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรบราคาได้ แตใ่นประกาศประกวดราคาไดร้ะบหุสักเกณฑด์ังกล่าวไว้
ต่อมาผู้รบ้จ้างไดข้อใหก้รมการศาสนานําเงื่อนไขและหลักเกณฑก์ารปรับฑคามาต่อท้ายสัญญาและขอจ่าย
เงินซดเชยค่าก่อสร้าง (ค่าK) กรมการศาสนาจึงขอหารือว่าจะสามารถนําสูตฟรับราคามาเพิ่มเติมต่อท้าย
สัญญาและจ่ายเงินซดเชยค่าก่อสร้างไดห้รือไม่ เพียงใด

ตอบ
สํานักงบประมาณพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 การจ่ายเงินซดเขยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จะต้องประกอบ
ด้วยประกาศประกวดราคา ต้องระบวุ่าจะทําสัญญาแบบปรับราคาไดแ้ละในสัญญาจะต้องระบุว่าเป็น
สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งก่าหนดสูตรการปรับราคาใหต้รงตามประ๓ทรองงานก่อสร้างในสัญญา
ในกรณสีัญญาข้างต้นไมไ่ดร้ะบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ หากกรมศาลนาจะแก้ไขสัญญาใหเ้ป็น
แบบปรับราคาได้ ก็อยูใ่นดุลยพินิจของกรมการศาสนาว่าเป็นไปตามระเบยบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2532 ข้อ 136 ว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้น จะทําใหร้าชการเสียประโยชนหัรือไม่

(หนังสิฉสิานักงบประมาณ ที่ นร 0407/1264 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2541)
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บทที่ 5
บทสรุป

การนําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าใชใ้นการทําสัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐนั้น มเีจตนารมณ์
เพื่อช่วยเหลือผูร้ับจ้างทีป่ระสบปัญหาในช่วงภาวะวิกชุตทางเศรษฐกิจ เกิดปัญหาวัสดกุ่อสร้างขาดแคลน
และมรีาคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเลี่ยงของผู้ร้บจ้างและป้องกันมใิหผู้ร้ับจ้างบวกราคาเผื่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดไุวสู้ง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคูส่ัญญาทั้งสองฝ่าย

การดําเนินงานที่ผ่านมาแม้ว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาของผูป้ระกอบอาชีพก่อสร้างใน
ภาวะวิกqตทางเศรษฐกิจไปไดใ้นระดับหนึ่ง แต่การดําเนินการดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐต้องประสบ
ปัญหาบางประการโดยเฉพาะการที่เจ้าหนําที่ทีเ่กี่ยวช้องในบางหน่วยงานยังมคีวามรูค้วามเข้าใจในหลัก
เกณฑเ์งื่อนไขและวิธีการปฏิบต้ิตามมดคณะรัฐมนตรไีมช่ัดเจน ทําให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัยแนวทาง
ปฏิบต้ิต่าง ๆ ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรไีด้มอบใหห้น่วยงาV๓าครัฐที่เป็นคูส่ัญญามอีํานาจในการ
ตรวจสอบและอนุมิติเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืน สําหรับสัญญาจ้างที่มวีงเงินค่างานไมเ่กิน 50 ล้านบาท

โดยจะเริ่มใชใ้นปงีบประมาณ 2545 สํานักงบประมาณจีงได้จ้ดทําคู่มีอการตรวจสอบเงินซดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K) ฉบับนีข้ึ้น โดยมวีัตชุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริหารและเจ้าหนําทีห่น่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวช้อง
ใช้เป็นคู่มีอในการตรวจลอบและอนมุิตคิ่าK ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น

แต่เนื่องจากมรีะยะเวลาในการจ้ดทําค่อนช้างจํากัดคณะผู้จ้ดทําจึงคาดหวังว่าจะมีช้อเสนอ
แนะทีจ่ะเป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงคูม่ือฉบับนี้ ใหม้คีวามสมนุรณย์ิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
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(สําเนา)

‘ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300

24 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง
เรียน ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ
อ้างถึง หนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532
สิงทีส่่งมาด้วย สําเนาหนังลือสํานักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532

และเอกสารประกอบ
ตามที่ไอย้ีนยันมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงาน

ก่อสร้างมาเพี่อถือปฏิบัตติ่อไป นั้น
นัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไข

หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคํานวณทีไ่ซก้ับสัญญาแบบปรับราคาไอ้ รวม
6 ข้อ มาเพี่อคณะรัฐมนตรพีิจารณาอนุมต้ิ ความละเอียดปรากฏตามสิงที1ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรไีอป้ระชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมตอินุมัตติามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ใหต้ัดคําว่า
“ก่อนหรอ" ออก และใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรหีารราชการ
ส่วนท้องถ1น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัตใิหม้ฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และ

หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนยีนยันมา และขอไอโ้ปรดแจ้งไหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มกีฎหมายบัญญัติไห้มฐีานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัตติ่อไปด้วย

ซอแสดงความนับถือ

อนันต์ อนันตกูล
(นายอนันต์ อนนั'นกลู)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม
โทร. 2828149
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(สําเนา)

ที่ กพส 7/2532 สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

4 สิงหาคม 2532

เรื่อง การพิจารณารเวยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง
เรียน เลขาธกีารคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังลือสํานักเลขาธการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มธนุายน 2532
สิงพี(่งมาด้วย 1. เอกลารผนวก ก จาน'วน 13 แผ่น

2. เอกสารผนวก ข จํานวน11 แผ่น

ตามหนังลือทีอ่้างถึง คณะรัฐมนตรมีมีตวิันที่ 27 มีธุ,นายน 2532 เห็นชอบดาม
ข้อเลนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ในรือ่งสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ดังนี้

1. เห็นชอบไนหสักการทีจ่ะใหน้ําสัญญาแบบปรับราคาได้มาไขก้ับสัญญาทีล่งนาม
หลังวันที่ 28 มีธุนายน 2531 ในการพิจารณาจ่ายเงินซดเชยค่างานก่อสร้างใหแ้กผู่ร้ับเหมาก่อสร้าง
ของทางราชการ

2. เห็นควรนําสัญญาแบบปรับราคาได้มาไขเ้ป็นการถาวร
3. ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพี่อพิจารณากําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน

ก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยใหล้อดคล้องกับวิกฤตการณแ์ละ
ลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาต่อไป

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง พิจารณาเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใขก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามที่
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการไข้สัญญาแบบปรับราคาไดน้ําเสนอตามมตคิณะรัฐมนตรี
แล้วเห็นว่า การนําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าไขเ้พี่อเป็นการรเวยเหลือผู้ร้บจ้างไทยทีไ่ดร้ับความ

เดือดร้อน
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เดอดร้อนและสามารถทีจ่ะประกอบกิจการต่อไปไดใ้นๆเวงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและ:ขึ้น
ราคา ตลอดจนเป็นการว้วยลดความเลี่ยงของผูร้ับจ้างและป้องกันมใิหผู้้รับจ้างบวกราคาเผื่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดไุวล้่วงหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย จ้ง

เห็นควรนําเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที,ใชก้ับสัญญาแบบ
ปรับราคา1ได้ ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม มาใช้เพี่อช้วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพ
งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรตีังกล่าว และเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพี่อขออนุมัติตังนี้

1. ให้นําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าไว้กับสัญญาที่ลงนาม หลังวันที่ 28 มิถุนายน
2531 โดยมิเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใว้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ตังเอกสารผนวก ก)

2. ใหน้ําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าไวเ้ป็นการถาวร โดยมเิงื่อนไข หลักเกณฑ์

ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีา?คํานวณที่ใวก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ตังเอกสารผนวก ข)
3. งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ

บริหารราชการล่วนท้องถิ่น หน่วยงาน1อื่นทีม่กิฎหมายบ้ญญ้เติ'ไหม้ฐิานะเป็นราชการบริหารล่วน
ท้องถิ่นหรีอหน่วยงานอื่นของรัฐ กใ็หน้ําเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูต?และวิธีการ
คํานวณที่ใว้กับสัญญาแบบปรับราคาไดไ้ปใชด้้วย ในกรณทีีจ่ําเป็นต้องเพิ่มเงิน ใหใ้ชเ้งินจากงบ
ประมาณของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการล่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

อื่นที่มกิฎหมายบัญญต้ใิหม้ฐิานะเป็นราชการบริหารล่วนท้องถิ่น หรีอหน่วยงนอื่นของรัฐนั้นเองหรือ
จ่ายตามสัดลว่นแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น หรือตามที่สํานักงบประมาณพิจารณาวินิจลัยแล้ว
แตก่รณี

4. เมื่อใหม้กิารนําสัญญาแบบปรับราคาได้มาใชแ้ล้ว มิผลทําใหผู้ว้่าจ้างต้องจ่าย
เงินชดเชยเพิ่ม จนทําให้เกินวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติ ก็ใหถ้ือว่าได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ใหก้่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญต้วิ่าด้วยการงบประมาณ
และให้ลว่นราชการเจ้าของสัญญานั้นๆ ขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ

5. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจาก
ผูร้ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องไดร้ับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณ และใหถ้ือการพิจารณาวินิจลัยของสํานักงบประมาณเป็นที่สินสุด

/6. เพี่อความ
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6. เพี่อความรวดเร็วในการดําเนินงาน และเพี่อใหก้ารปฎินัตเกี่ยวกับการใชส้ัญญา
จ้างแบบปรับราคาไดเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน จ้งมอบอํานาจใหส้ํานักงบประมาณทําการว่ินิจฉัย
ปัญหาช้อหารีอและกําหนดแนวทางปฎปตัิทีเ่หมาะสมไดต้ามความจําเป็นด้วย

จึงเรียนมาเพี่อนําเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พงส์ สารสิน
(นายพงสั สารสิน)

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแกไซปัญหาการก่อลรัาง

กองกลาง
โทร. 2710092 ต่อ 245
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เอกสารผนวก ก (รวมทั้งสิน 13 หน้า)

ประกอบด้วย

1. เอกสารหมายเลข 1 ตัวอย่างการแดไ้ขเพิ่มเติมสัญญา จํานวน 1 หน้า

2. เอกสารหมายเลข 2 ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ จํานวน 2 หน้า

ข. ประ๓ทงานก่อสร้างและสูตร จํานวน 9 หน้า

ค. วิธกีารคํานวณ จํานวน 1 หน้า
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เอกสารหมายเลข 1
(ตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม)

ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง เลขที่
ทําที่

วันที่
ตามที.่...................................’’ผูว้่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ไดท้ําสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

กับ......................................’’ผูร้ับจ้าง’’ อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อวันที่ นั้น ผู้ว่าจ้าง
และผูร้ับจ้างไดต้กลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างตังกล่าวตังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันใหม้กีารใช้สัญญาแบบปรับราคาได้สําหรับราคา
'งานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาตังกล่าว โดยการนําสูตร Escalation Factor (K) มาไขค้ํานวณ
ราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อ 2. สูตรในการคํานวณค่างานทีจ่ะจ่ายเพิ่มหรอลดเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง มีตังนี้
p = (Po) X (K)

กําหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดทีจ่ะต้องจ่ายใหผู้ร้ับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผูร้ับจ้างประบุลไดห้รอราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบไุวใ้นสัญญาแล้วแต่กรณี
K = Escalation Factor ทีห่ักด้วย 4% เมื่อด้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ข้อ 3. สูตรในการคํานวณค่า K สําหรับงานก่อสร้างประ๓ทต่าง ๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์

เงื่อนไขและวิธีการคํานวณโดยละเอียดนั้น ใหเ้ป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2 ที่แนบมานี้ และให้ถือ
ว่าเป็นล่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ข้อตกลงเพิ่มเติมนีจ้ัดทําขึ้นเป็นสองฉบับ มขี้อความตรงกันทุกประการ ผูว้่าจ้างและผู้
รับจ้างไดอ้่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือซื่อ
พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไวเ้ป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาไวฝ้่ายละหนึ่งฉบับ

ลายมือซื่อ ผ้ว่าจ้าง

( )

ลายมือซื่อ ผ้รบั'จ้าง

( )

ลายมือซื่อ พยาน
(.

ลายมือซื่อ. .พยาน
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เอกสารหมาซเลข 2

เงื่อนไซ หลักเกณฑ์ ประ:เภททบก่อสร้าง สูดรและวิธกีารคํานวณทึ๋ไชก้ับลัญญาเเบบปร้บ
ราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. งานก่อลร้างVIกประ๓ททีท่ําสัญญาก่บทางราชการตลอดจนผู้ทีจ่ะไดร้ับการคัด
เสือกใหท้ําสัญญากับทางราชการ หากอยูใ่นเงื่อนไขหสักเกณฑต์ามทีก่ําหนดนี้ มสีิทธทิีจ่ะไดร้ับเงน
ซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรัยราคาได้

2. เป็นงานก่อสร้างที่ได้ดําเนินการตามระเบยบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการ
พัสดุฯ ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรไีดม้มีตอินุมต้เิงื่อนไข หสักเกณฑ์ สูต?และวิธกีารคํานวณทีใ่ชก้ับ
สัญญาแบนปรับราคาได้ มาใชใ้นการพิจารณาชีวยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง และงวดงานที่
จะไดร้ับการพิจารณาปรันเพิ่มหรือลดค่างานตามเงื่อนไขและหลักเกณฑน์ี้ ต้องเป็นงวดงานทีไ่ดม้ี
การส่งมอบงานกายหลังวนที่ 24 เมษายน 2532 เป็นต้นไป

3. งานก่อสร้างใดทีส่ัญญาเติมระบใุหใ้ช้หรือไม่ไหใ้ชส้ัญญาแบบปรับราคาไดอ้ยู่
แล้ว ใหป้ฏิบตติามเงื่อนไขของสัญญาเติมทีไ่ดร้ะบไุว้

ในกรณีทีง่านก่อสร้างใดทีไ่ด้แกไ่ขเพิ่มเติมสัญญาเติมเป็นสัญญาแบบปรับราคา
ได้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท์ีไ่ดก้ําหนดไวต้ามนัยมตคิณะรัฐมนตรี ซึ่งแจ้งตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 อยูแ่ล้ว หากผูร้ับจ้างมคีวาม
ประสงคท์ี่จะขอรับความ,!เวยเหลือตามเงื่อนไขและหลักเกณฑน์ี้ ต้องยื่นขอทําความตกลงกับผูว้่าจ้าง
เพื่อขอแกไ่ขเพิ่มเติมสัญญาใหมอ่ีกครั้งหนึ่ง และงวดงานทีจ่ะไดร้ับการพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดค่า
งานตามเงื่อนไขและหลักเกณฑน์ี้ ต้องเป็นงวดงานทีไ่ดม้กีารส่งมอบงานภายหลัง วันที่ 24 เมษายน

2532 เป็นต้นไป
.4. ผูร้ับจ้างที่เป็นคูส่ัญญาตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็นผูร้ับจ้างทีย่ื่นซอทํา

ความตกลงกับส่วนราชการคูส่ัญญา เพี่อขอแกไ่ขสัญญาก่อสร้างเติมให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
ภายใน 45 วัน นับตั้งแตว่ันที่คณะรัฐมนตรมีมีตอินมุํติหลักเกณฑแ์ละวิธชีดเชยค่างานก่อสร้างตามที่
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแกไ่ขปัญหาการก่อสร้างเสนอ และให้คูส่ัญญาดําเนินการแกใ่ฃ
สัญญาดังกล่าวใหเ้สร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแตว่ันทีไ่ดร้ับแจ้งขอแกไ่ขสัญญาจ้างเหมาเติมจากผูร้ับ
จ้าง {ตามตัวอย่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข 1)

5. สัญญาแบบปรับราคาได้นีใ้หใ้ชท้ั้งกรณเีพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเติมตาม
สัญญา เมื่อดัชนรีาคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มกีารเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเติม
ขณะเมื่อวันเปิดชองประกวดราคาสําหรับกรณทีีจ่ัดจ้างโดยวิธอีื่น ใหใ้ช้วันเปีดซองราคาแทน
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6. การซอเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าทีข่องผูร้ับจ้างทีจ่ะ
ต้องเรียกร้องภายในกําหนด60 วัน นับตั้งแตว่ันทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นสัญญาเด้มแบบ
ปรับราคาไดห้รีอภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผู้รบัจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

กําหนดนีไ้ปแล้วผูร้ับจ้างไม่มสีิทธทิี่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผูว้่าจ้างได้อกต่อไป และ

ในกรณทีี่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รํบจ้าง ใหผู้ว้่าจ้างที่เป็นคูส่ัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูร้ับ
จ้างโดยเร็ว หรีอใหห้ักค่างานของงวดต่อไป หรีอหักเงินจากหสักประกันสัญญา แล้วแตก่รณี

7. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรีอลดและการจ่ายเงินเพิ่มหรีอเรียกเงินคืนจาก
ผูร้ับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ต้องไดร้ับกา?ตรวจลอบและเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณ และให้ทอการพิจารณาของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ินสุด

ข. ประเภทงานก่อสรางนละสูตรทีใสักบสัญญานบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรีอลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างใหค้ํานวณตามสูตรดังนี้

p = (Po) X (K)

กําหนดให้ P ะะ ราคาค่างานต่อหน่วยหรีอราคาค่างานเป็นงวดทีจ่ะต้องจ่ายใหผู้้รัมจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รบ้จ้างประมูลได้ หรีอราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ

ไวใ้นสัญญาแล้วแตก่รณี
K = ESCALATION FACTOR ทีห่ักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรีอบวกเพิ่ม

4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาไดจ้ากสูตร ซึ่งแบ่งดามประ๓ทและลักษณะงานก่อสร้างดังนี้

หมวดที 1 งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เจ่น ทีท่ําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ทีพ่ักอาดัย

หอประชุม อัฒจน้ทร์ ยมเ1นเชยม สระว่ายนํ้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว กําแพงกันดิน เป็นต้น

และใหห้มายความรวมถึง
1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน่ายแตไ่มร่วมถึงหม้อแปลงและระบบ

ไฟฟ้าภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่ายแตไ่มร่วมถึงระบบประปาภายใน

บริเวณ
1.3 ระบบท่อหรีอระบบลายต่าง ๆ ทีต่ิดหรือฝังอยูใ่นส่วนของอาคาร เฯเน ท่อปรับ

อากาศ ท่อก๊าซ ลายไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศ ลายล่อฟ้า ฯลฯ
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1.4 ทางระบายนํ้าของอาคารจนถึงทางระบายนํ้าภายนอก
1.5 ส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับอาคาร เฉพาะส่วนทีต่ิดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แตไ่ม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลทีน่ํามาประกอบหรือ
ติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไมเ่กิน 3 เมตร
ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.1OCt/Co + 0.45Mt/Mo + 0.10 St/So

หมวดที่ 2 งานดิน
2.1 งานดิน หมายถึง การชุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การชุดเปิดหน้าดิน การ

เกลี่ยบดอัดดิน การชุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นนํ้า คันทาง ซึ่งต้องใชเ้ครื่องจักร
เครื่องมือกลปฎิบต้งิาน

สําหรับการถมดินใหห้มายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดอุื่น ที่มืการควบคุม
คุณสมบ้ติของวัสดนุั้น ๆ และมีช้อกําหนดวิธกีารถม รวมทั้งมืการบดอัดแน่นโดยใชเ้ครื่องจักร เครื่อง
มือกลเพื่อใหใ้ตม้าตรฐานตามทีก่ําหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ใหร้วมถึงงานประ๓ท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE,

SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญน่ํามาเรียงกันเป็นชั้นใหเ้ป็นระเบียบจนไต้
ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญจ่ะแชมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และ

ทรายให้เต็มช่องว่าง มกีารควบคุมคุณสมบต้ขิองวัสดแุละมืช้อกําหนดวิธปีฏิบต้ิ โดยใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกล หรือแรงคน และใหห้มายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ ที่
มลีักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเชาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลํานํ้า
ใชสู้ตร K = 0.60 + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป -
กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงคซ์ึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง
ใชสู้ตร K = 0.60 + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.40 At/Ao + 0.15 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
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3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT, SLURRY SEAL

ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.10Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.15 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.10Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.05 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตท,ใชเ้หล็กเสริมซึ่ง
ประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเล็นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเซึ่อมติด (WELDED STEEL WIRE

FABRIC) เหล็กเดอย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ
(JOINT) ทั้งนี้ ใหห้มายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอละพาน (R.c. BRIDGE

APPROACH) ด้วย

ใชสู้ตร K = 0.38 + 0.35 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.12 St/So

3.5 งานท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก สําหรับงานระบายนี้า (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายนํ้าและบริเวณลาดคอสะพาน
รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นทีมรูปแบบและลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรดัพท์ ท่อร้อยลายไฟฟ้า เป็นต้น
ใชสู้ตร K = 0.55 + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอละพาน (R.C.BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอถังนํ้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิงก่อสร้างอื่นที่มลีักษณะคล้ายคลึงกัน
ใชสู้ตร K = 0.37 + 0.14 Ct/Co + 0.25 Mt/Mo + 0.24 St/So

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง ละพานเหล็กสําหรับคนเดินช้ามถนน โครงเหล็ก
สําหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เลาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เลาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่
มลีักษณะคล้ายคลึงกัน แตไ่มร่วมถึงงานติดตั้งเลาโครงเหล็กลายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.05 Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40 St/So

หมวดที่ 4 งาน'ชลประทาน
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด

ต่าง ๆ ทีก่่อสร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรีอคลองระบายนํ้าเพี่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่
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ท่อระบายนํานําตก รางIท ละพานนําท่อลอด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่'ไม่มบีาน
ระบายIหลีกแตไ่มร่วมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรออาคาร

; ชลประทานประกอบของเชือน เป็นต้น
; ใตสู้ตร K = 0.53 + 0.11 Ct/Co + 0.12 Mt/Mo + 0.24 St/So

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสรมเหล็กชนิดต่าง
ๆ ทีก่่อลร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรีอคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่ ท่อ

ส่งนํ้าเข้านา ท่อระบายนํ้า ประดรูะบายนํ้า อาคารอัดนํ้า ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่
มบีานระบายนํ้า แตไ่มร่วมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝายทางระบายนํ้าล้น หรือ
อาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใตสู้ตร K = 0.49 + 0.10 Ct/Co + 0.13 Mt/Mo + 0.28 St/So

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก
เครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

ใตสู้ตร K = 0.56 + 0.44 Gt/Go

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเล้นทีใ่ตเ้สริมในงาน
คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบ
ของเขื่อนขื่งมสีัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น
ใตสู้ต? K = 0.26 + 0.74 St/So

4.5 งานคอนกรีตไม,รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคํานวณต่างหากชองงานฝาย ทางระบายนํ้าล้นหรืออาคาร
ชลประทานประกอบของเขื่อน ขื่งมสีัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น
ใตสู้ตร K = 0.53 + 0.27 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรขุนาดรใูนไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร
ในชั้นดิน หินผุหรือหนทีแ่ตกหัก เพื่ออัดฉีดนํ้าปูน และใหร้วมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคาร
ชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดนํ้าปูน
ใตสู้ตร K = 0.60 + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

4,7 งานอัดฉีดนํ้าปูน ค่าอัดฉีดนํ้าปูนจะเพิ่มหรือลด ใหเ้ฉพาะราคาซีเมนตท์ี่เปลี่ยน
แปลงตามดัชนรีาคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชยจ์ัดทําขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่
เปิดซองประกวดราคา
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หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณทีี่ผู้'ว่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อและหรืออุปกรณใ์ห้
K = 0.75 + 0.25 Mt/Mo

5.1.2 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์
ใหสู้ตร

ใหสู้ตร

ใหสู้ตร

0.50 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 Act/ACo
สุ !

5.1.3 ในกรณทีผู้รบัจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์
K = 0.50 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณทีี่ผูว้่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อและหรืออุปกรณใ์ห้

ใหสู้ตร K = 0.50 + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo

5.2.2 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณแ์ละใหร้วมกง
งาน TRANSMISSION CONDUIT

ใหสู้ตร K = 0.50 + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GlPo

5.2.3 ในกรณีที่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรือ
อุปกรณ์

ให้สูตร

ให้สูตร

ใหสู้ตร

ใหสู้ตร

ใหสู้ตร

K = 0.60 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 Pet/Peo

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงคส์่งนํ้าและงาน SECONDARY LINING

K = 0.50 + 0.15 Et/Eo + 0.35GIPt/GlPo

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรืต
K = 0.40 + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย
K = 0.30 + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบจังกะสื
K = 0.50 + 0.50 GIPT/GIPO

ประเภทงานและสูตรต่อไปนั้ไชเ้ฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลตนห่งประเทศไทย
เท่านั้น

5.7 งานก่อลร้างระบบลายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย
5.7.1 งานติดตั้งเลาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้า

สถานไีฟฟ้าย่อย
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สําหรับงานตดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ลักษณะงานด้งนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY

ใ,ร'สูตร

ใชสู้ตร

ใช้สูต?

POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND

WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND

WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING

MATERIALS

สําหรับงานติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าสถานใีฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการ
ติดตั้งอุปกรณใ์ฟฟ้าเท่านั้น

K = 0.85 + 0,15 Ft/Fo

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเลาใฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

K = 0.55 + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณใ์ฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย
K = 0.70 + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
5.8.1 งานเลาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใชสู้ตร K = 0.50 + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So

5.8.2 งานเลาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So

ประเภทงานและสูตรต่อไปนั้ไชํเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น
5.9 งานก่อสร้างลายส่งแรงสูงระบบแรงด้น 69- 115 KV.

5.9.1 ในกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาว้สดแุละหรอีอุปกรณใ์ห้
ใช้สูตร K = 0.85 + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo

5.9.2 ในกรณีที่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาวัสดหุรีออุปกรณ์
ใชสู้ตร K = 0.50 + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo
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ดัชนีราคาทใชคานวณตามสูตรที่ใจกัับฟ้ญญาแบบปรับราคาได้ จัดทําขนโดย
กระทรวงพาฌชอ์

K = ESCALATION FACTOR

ct = ดัชนรีาคาซีเมนต์ ในเดือนที,ส่งงานแตล่ะงวด
Co = ดัชนรีาคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัลดกุ่อสร้าง (ไมร่วมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Mo = ดัชนรีาคาวัสดกุ่อสร้าง (ใมร่วมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวด

ราคา

St = ดัชนรีาคาเหล็ก ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
So = ดัชนรีาคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา
Gt = ดัชนรีาคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ลิตในประเทศ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Go = ดัชนรีาคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At = ดัชนรีาคาแอลฟัลท์ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Ao = ดัชนรีาคาแอลฟัลท์ ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
Et = ดัชนรีาคาเครื่องจักรกลและบรภีัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแตล่ะงวด
Eo = ดัชนรีาคาเครื่องจักรกลและบรภีัณฑ์ ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนรีาคานํ้ามันดีเซลหมุนเเวในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Fo = ดัชนรีาคานํ้ามนัดืเชลหมุนเร็ว ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
Act = ดัชนรีาคาท่อซีเมนตใ์ยหิน ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
ACo = ดัชนรีาคาท่อซีเมนตใ์ยหิน ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
PVCt = ดัชนรีาคาท่อ PVC ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
PVCo = ดัชนรีาคาท่อ PVC ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสิ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
GlPo = ดัชนรีาคาท่อเหล็กอาบสังกะสื ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
PET = ดัชนรีาคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
PEo = ดัชนรีาคาท่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวด

ราคา

wt = ดัชนรีาคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
พ0 = ดัชนรีาคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
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ค. วิธกีารคํานวณทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้
1. การคํานวณค่า K จากสูตรตามสักษณะงานนั้น ๆ ใหใ้ชต้ัวเลขตัซนรีาคา1วัสดุ

ก่อสร้าง'ของกระทรวงพาณิชย์ โดย'ใชฐ้านของปี 2530 เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ
2. การคํานวณค่า K สําหรับกรณทีี่มงีานก่อสร้างหลายประ๓ทรวมอยูใ่นสัญญา

เดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแตล่ะประ๓ทใหช้ัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและใหส้อด
คล้องกับสูตรทีไ่ต้กําหนดไว้

3. การคํานวณหาค่า K กําหนดใหใ้ช้เลขทศนิยม 3 ตําแหน่งทุกขั้นตอนโดยไมม่กีาร
ปัดเศษ และกําหนดใหท้ําเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ใหเ้ป็นผลสําเร็จก่อน แล้วจึงนําผลลัพธไ์ปคูณ
กับตัวเลขคงทีห่น้าเลขสัมพันธ์ นั้น

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทําสัญญาตกลงกับ
ผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนทีล่่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก
ค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะล่วนที่เกิน 4% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือ
ลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม,สามารถทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาใน
สัญญา โดยเป็นความผิดของผูร้ับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนํามาใชใ้นการคํานวณค่างานใหใ้ช้
ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนทีล่่งมอบงานจริง แล้วแตว่่าค่า K ตัวใด

จะมคี่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแตล่ะงวดใหจ้่ายค่าจ้างงานที่ผูร้ับจ้างทําไดแ้ตล่ะงวดตามสัญญาไป

ก่อน ล่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคํานวณไดต้่อเมื่อทราบตัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนํามา
คํานวณหาค่า K ของเดือนทีล่่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แนน่อนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใ้หข้อทํา
ความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ
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เอกสารผนวก ฃ (รวมทั้งสิน 11 หน้า)

ประกอบด้วย

ก. เงอนไขและหลักเกณฑ์ จํานวน 1 หน้า

ข. ประ๓ทงานก่อสร้างและสูตร จํานวน 9 หน้า

ค. วิธีการคํานวณ จํานวน 1 หน้า
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคาไดน้ีใ้หใ้ชก้ับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง
และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจ่ายอื่นทีเ่บิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อปใูนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ตามทีไ่ดก้ําหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาไดน้ีใ้หใ้ชท้ั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตาม
สัญญา เมื่อดัชนรีาคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มกีารเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม
ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สําหรับกรณทีีจ่ัดจ้างโดยวิธอีื่น ใหใ้ชว้ันเปิดชองราคาแทน

3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดิใปใชน้ั้น ผูว้่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้

ผูร้ับจ้างทราบ เซ่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบใุนสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ
จะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนดประ๓ทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณทีใ่ห้
มกีารปรับเพิ่มหรือลดค่างานไวใ้หช้ัดเจน

ในกรณทีี่มงีานก่อลร้างหลายประ๓ทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประ๓ท
งานก่อลร้างแตล่ะประ๓ทใหช้ัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๅ และใหส้อดคล้องกับสูตรที่
กําหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อลร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไดน้ี้ เป็นหน้าทีข่อง

ผูร้ับจ้างทีจ่ะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย
หากพ้นกําหนดนีไ้ปแล้ว ผูร้ับจ้างไม่มสีิทธทิีจ่ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผูว้่าจ้างไดอ้ีก
ต่อไป และในกรณทีี่ผูว้่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้าง ใหผู้้ว่าจ้างทีเ่ป็นคูส่ัญญารีบเรียกเงินคืน
จากผูร้ับจ้างโดยเร็ว หรือใหห้ักค่างานของงวดต่อไป หรือใหห้ักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่

กรณี
5. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้

รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องไดร้ับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบ
ประมาณและใหถ้ือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ินสุด
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ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คํานวณตามสูตรดังนี้

p = (Po) X (K)

กําหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดทีจ่ะต้องจ่ายใหผู้ร้ับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผูร้ับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ

ไวใ้นสัญญาแล้วแตก่รณี
K = ESCALATION FACTOR ทีห่ักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม

4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาไตจ้ากสูตร ซึ่งแบ่งตามประ๓ทและสักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ทีท่ําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ทีพ่ักอาดัย

หอประชุม อัฒจันทร์ ยมเนเชียม สระว่ายนํ้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้

หมายความรวมถึง
1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงลายเมนจําหน่ายแต่ไม,รวมถึงหม้อแปลงและระบบ

ไฟฟ้าภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่ายแตไ่ม่รวมถึงระบบประปาภายใน

บริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบลายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยูใ่นส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับ

อากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายส่อฟ้า ฯลฯ
1.4 ทางระบายนี้าของอาคารจนถึงทางระบายนี้าภายนอก
1.5 ส่วนประกอบทีจ่ําเป็นสําหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แตไ่ม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลทีน่ํามาประกอบหรือ
ติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใชล้ตร K 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
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หมวดที่ 2 งานดิน
2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การ

เกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นนํ้า คันทาง ซึ่งต้องใชเ้ครื่องจักร
เครื่องมือกลปฏิปติงาน

สําหรับการถมดินใหห้มายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดอุื่น ที่มกีารควบคุม
คุณสมปตขิองวัสดุนั้น และมขี้อกําหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ
กล เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามทีก่ําหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ใหร้วมถึงงานประ๓ท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE,
' SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญน่ํามาเรียงกันเป็นซนใหเ้ป็นระเบียบจนไต้
ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และ

ทรายใหเ้ติมช่องว่าง มกีารควบคุมคุณสมปตขิองวัสดแุละมขี้อกําหนดวิธปีฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกล หรือแรงคน และใหห้มายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญท่ี่
มลีักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องสํานํ้า
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 It/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ
ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงคซ์ึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง
ใช้สูตร K = 0.45 + 0.15 It/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

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร 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

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตทีใ่ช้เหล็กเสริม ซึ่ง

ประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเล้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE

FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ
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(JOINT) ทั้งนี้ ใหห้มายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.c. BRIDGE

APPROACH) ด้วย

ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0,10 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.5 งานท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กสําหรับงานระบายนํ้า (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายนํ้าและบริเวณลาดคอละพาน
รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มรีูปแบบและลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยลายโทรดัพทั ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นด้น
ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอกังนํ้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและลิ่งก่อสร้างอื่นที'มลีักษณะคล้ายคลึงกัน
ใชสู้ตร K = 0.30 + 0.10 It/ll + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง ละพานเหล็กสําหรับคนเดิมช้ามถนน โครงเหล็ก
สําหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เลาใฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่
มลีักษณะคล้ายคลึงกัน แตไ่มร่วมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กลายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
ใชสู้ตร K = 0.25 + 0.10 It/I๐ + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

หมวดที 4 งานชลประทาน
4.1 งานอาคารชลประทานไมร่วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด

ต่าง ๆ ที'ก่อสร้างในแนวคลองส่งนี้าหรือคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่

ท่อระบายนํ้า นํ้าตก รางเท สะพานนํ้า ท่อลอด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ทีไ่ม่มบีาน
ระบายเหล็ก แตไ่มร่วมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคาร
ชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.20 MO + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรือคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่

ท่อส่งนํ้าเช้านา ท่อระบายนํ้า ประดรูะบายนํ้า อาคารอัดนํ้า ท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิด
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ต่าง ๆ ที่มีบานระบายนํ้า แตไ่มร่วมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เซ่น ฝาย ทางระบายนํ้าล้น
หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก
เครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

ใชสู้ตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.45 Gt/Go

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเล้นทีใ่ชเ้สริมในงาน
คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบ
ของเขื่อน ขื่งมสีัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น
ใชสู้ตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.60 St/So

4.5 งานคอนกรีตไมร่วมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ห้กส่วนของเหล็กออกมาแยกคํานวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายนั้าล้นหรืออาคาร
ชลประทานประกอบของเขื่อน ชึ่งมสีัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น
ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.15 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรขุนาดรใูนไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร
ในชั้นดิน หินผหุรือหินที1แตกหัก เพื่ออ้ดฉีดนํ้าปูน และใหร้วมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคาร
ชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดนั้าปูน
ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

4.7 งานอัดฉีดนํ้าปูน ค่าอัดฉีดนํ้าปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนตท์ี่เปลี่ยน
แปลงตามดัชนรีาคาของซีเมนต์ ทีก่ระทรวงพาณิชยด์ัดทําขึ้น ในเดือนทีส่่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่
เปิดชองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณทีี่ผูว้่าจ้างเป็นผูด้ัดหาท่อและหรืออุปกรณใ์ห้
ใชสู้ตร K = 0.50 + 0.25 lt/lo + 0.25 Mt/Mo

5.1.2 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูด้ัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์
ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo

5.1.3 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูด้ัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์
ใชสู้ตร K 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo
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5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณทีี่ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อและหรืออุปกรณใ์ห้
ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo

5.2.2 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณแ์ละใหร้วมทง
งาน TRANSMISSION CONDUIT

ใช้สูตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GlPo

5.2.3 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรือ

อุปกรณ์

ใช้สูตร K = 0.50 + 0.10 lt/lo + 0.10 Ml/Mo + 0.30 PEt/PEo

5.3 งานปรับปรงระบบอุโมงคส์่งนํ้าและงาน SECONDARY LINING

ใชสู้ตร K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GlPo

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต
ใช้สูตร K = 0.30+0.10lt/Io+0.20Ct/Co+0,05Mt/Mo+0.05St/So+0.30PVCt/PVCo

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร K = 0.25 + 0.05 lt/lo + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี
ใชสู้ตร K = 0.25 + 0.25 lt/lo + 0.50 GIPt/GlPo

ประเภทงานและสูตรต่อไปนีใ๋ชเ้ฉพาะงานก่อสร'างฃองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบลายส่งแรงสูงและสถานไีฟฟ้าย่อย
5.7.1 งานติดตั้ง เลา โครงเหล็กลายส่งและอุปกรณ์ รวมตั้งงานติดตั้งอุปกรณ์

ไฟฟ้าสถานไีฟฟ้าย่อย
ลําหรับงานติดตั้ง เลา โครงเหล็กลายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

สักษณะงานดังนี้คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY

POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND

WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND

WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING

MATERIALS
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สําหรับงานติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าสถานไีฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะ
การติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าเท่านั้น
ใช้สูตร K = 0.60 + 0.25 11/1๐ + 0.15 Ft/Fo

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

ใช้สูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณไ์ฟฟ้าสถานไีฟฟ้าย่อย
ใช้สูตร K = 0.50 + 0.20 It/lo-H 0.15 CT/Co + 0.15 St/So

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
5.8.1 งานเลาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร K = 0.35 + 0.15 lt/lo + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So

ประเภทงานและสูตรต่อไปนีใ๋ช้'เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น
5.9 งานก่อสร้างสายล่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 - 115 KV.

5.9.1 ในกรณทีี,ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ้ัดหาวัสดุและหรีออุปกรณใ์ห้
ใช้สูตร K = 0.80 + 0.05 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo

5.9.2 ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างเป็นผูจ้ัดหาวัสดหุรืออุปกรณ์
ใช้สูตร K = 0.45 + 0.05 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo
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ดัชนรีาคาทีใ่ชค้ํานวณตามสูตรทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้' จัดทําชนโดย
กระทรวงพาณิชย์

K = EXCALATION FACTOR

It = ดัชนรีาคาผูบ้ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
เ0 = ดัชนรีาคาผูบ้ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา
ct = ดัชนรีาคาซีเมนต์ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Co = ดัชนรีาคาซีเมนต์ ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้าง (ไมร่วมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงว่ด
Mo = ดัชนรีาคาวัสดกุ่อสร้าง (ไมร่วมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St = ดัชนรีาคาเหล็ก ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
So = ดัชนรีาคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Gt = ดัชนรีาคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผล็ตในประเทศ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Go = ดัชนรีาคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ลิตในประเทศ ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
At = ดัชนรีาคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแตล่ะงวด
Ao = ดัชนรีาคาแอลฟัลท์ ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
Et = ดัชนรีาคาเครื่องจักรกลและบรภิัณฑ์ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Eo = ดัชนรีาคาเครื่องจักรกลและบรภิัณฑ์ ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนรีาคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Fo = ดัชนรีาคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ACt = ดัชนรีาคาท่อซีเมนตใ์ยหิน ในเดือนทีล่่งงานแตล่ะงวด
ACo = ดัชนรีาคาท่อซีเมนตใ์ยหิน ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
PVCt = ดัชนรีาคาท่อ PVC ในเดือนที'ล่งงานแต่ละงวด
PVCo = .ดัชนรีาคาท่อ PVC ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคา
GIPt = ดัชนรีาคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
GlPo = ดัชนรีาคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที'เปิดซองประกวดราคา
PET = ดัชนรีาคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแตล่ะงวด
PEo = ดัชนรีาคาท่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
wt = ดัชนรีาคาลายไฟฟ้า ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
พ0 = ดัชนรีาคาลายไฟฟ้า ในเดือนทีเ่ปิดชองประกวดราคา
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ค. วิธการคํานวณที่ใซก้ํบสญ้ญาแบบปรบราคาได้
1. การคํานวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใ้,!ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุ

ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใชฐ้านชองปี 2530 เป็นเกณฑใ์นการคํานวณ
2. การคํานวณค่า K สําหรับกรณีที่มงีานก่อสร้างหลายประ๓ทรวมอยูใ่นลญัญา

เดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแตล่ะประเภทใหช้้ดเจนตามลักษณะของงานนั้นและใหส้อด
คล้องกับสูตรทีไ่ดก้ําหนดใว้

3. การคํานวณหาค่า K กําหนดใหใ้ชเ้ลขทศนียม 3 ตําแหน่งทุกขั้นตอนโดยใม่มีการ
ปัดเศษ และกําหนดใหท้ําเลฃลัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ใหเ้ป็นผลสําเร็จก่อน แล้วจงนําผลลัพธไ์ปคูณ
กับตัวเลขคงทีห่น้าเลขลัมพันธ์ นั้น

4. ใหพ้ิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผูร้ับจ้างทําสัญญาตกลงกับ
ผูว้่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนทีส่่งมอบงานมคี่าเปลี่ยนแปลงใปจาก
ค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะส่วนที่เกํน 4% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือ
ลดค่างานแล้วแตก่รณี (โดยไม,คิด 4% แรกให้)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาใน
สัญญา โดยเป็นความผิดของผูร้ับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ทีจ่ะนํามาใชใ้นการคํานวณค่างานใหใ้ช้
ค่า K ชองเดือนสุดท้ายตามอายสุัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแตว่่าค่า K ตัวใด
จะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแตล่ะงวดใหจ้่ายค่าจ้างงานที่ผูร้ับจ้างทําไดแ้ตล่ะงวดตามสัญญาไป
ก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคํานวณไตต้่อเมื่อทราบดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างขึ้งนํามา
คํานวณหาค่า K ของเดือนทีส่่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แนน่อนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใ้หข้อทํา
ความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กท 10300

10 เมษายน 2541

เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผูเ้หลือประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผูป้ระกอบอาชีพงานอื่น
เรียน ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ
อ้างถง 1. หนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0205/ว 176

ลงวันที่ 1 กันยายน 2540

2. หนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0205/ว 200

ลงวันที่ 19 กันยายน 2540

ตามทีไ่ดย้ีนยันมตคิณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปเงระบบการแลก
เปลี่ยนเงินตรามาเพี่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 คณะรัฐมนตรพีิจารณา
แล้วเห็นว่า

1. การขยายระยะเวลาล้ญญาก่อสร้างตามมตคิณะรัฐมนตรทีี่คณะกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑใ์นการช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับ
ทางราชการทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการปรบปเงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา เห็นควรใหเ้ป็นอํานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้มอีํานาจอนุมัตนิั้น ใหค้งไวเ้ป็นอํานาจของรัฐ-
มนตรเีจ้าลังกัดเช่นเดิม โดยใหห้ัวหน้าส่วนราชการเป็นผูพ้ิจารณานําเสนอขออนุมัตจิากรัฐมนตรเีจ้า
ลังกัด

2. การขยายเวลาสัญญาก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรมีมีติ (16 กันยายน 2540) ให้

เป็นดุลพินิจของผู้มอีํานาจว่าใหข้ยายเวลาไดอ้ีกไม่เกิน 180 วัน หรีอไม่เกิน 120 วัน แล้วแต่กรณี นั้น
ให้ตัดคําว่า “ไม่เกิน" ออก ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑใ์นการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้างฯ

/ชึ่งคณะรัฐมนตรี
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อื่งคณะรัฐมนตรพีิจารณาแล้ว ลงมตเิห็นขอบใหย้กเลิกมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที1 26 ลิงหาคม 2540
เรอง ผลกระทบจากการปรันปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ข้อ 2 และ มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
16 กันยายน 2540 เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
(มาตรการในการฯเวยเหลือผูป้ระกอบอาชีพก่อสร้าง) และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหีารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นชึ่งมีกฎหมายบัญญต้ใิหม้ี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นถึอปฏิบ้ตติามมาตรการฯเวยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงาน ก่อ

สร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอึ่นทีใ่ดร้ับปรับปรุงแกิใขตามทีร่ัฐมนตรขี้วยว่าการกระทรวง การคลัง

(นายพิเซษฐ พันธุ่วชิาตกิุล) ประธานคณะกรรมกรพิจารณาหลักเกณฑใ์นการว่วยเหลือผูป้ระกอบ
อาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการที่ไดร้ับผลกระทบจากการปรับปรุง
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราเสนอ และตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. ทา?ขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง ให้มีการขยายระยะเวลาออกไปไดอ้ีก
เป็น 3 กรณี ดังนี้

1.1 สัญญาก่อสร้างทีเ่สนอราคาและลงนามไว้กับทางราชการภายในวันที่ 2
กรกฎาคม 2540 โดยสัญญาก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมผีลบังดับไข้ หรีอยังมนีิตสิัมพันธก์ันอยูใ่นวัน
ที่ 2 กรกฎาคม 2540 ใหข้ยายระยะเวลาสัญญาออกไปไดอ้ีก 180 วัน ในกรณอีายุสัญญาก่อ
สร้างน้อยกว่า 180 วัน กใ็หข้ยายเวลาไดเ้ท่ากับอายุสัญญาเดิม เว้นแตใ่นกรณทีีง่านแล้วเสร็จก่อน
ระยะเวลาดังกล่าว ใหข้ยายระยะเวลาไดต้ามทีก่่อสร้างจริง

1.2 สัญญาก่อสร้างที่เสนอราคาไวก้ับทางราชการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม
2540 และลงนามหลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ใหข้ยายระยะเวลาสัญญาออกไปไดอ้ีก 180 วัน ใน
กรณอีายสุัญญาก่อสร้างน้อยกว่า 180 วัน กใ็หข้ยายเวลาไดเ้ท่ากับอายสุัญญาเดิม เว้นแตใ่นกรณีที่
งานแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาดังกล่าว ใหข้ยายระยะเวลาไดต้ามที่ก่อสร้างจริง

1.3 สัญญาก่อสร้างทีเ่สนอราคาไวก้ับทางราชการหลังวันที่ 2 กรกฎาคม
2540 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2540 ล้าลงนามในสัญญาแล้ว หรือจะลงนามในโอกาสต่อไป ไห้

ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปไดอ้ีก 120 วัน ในกรณอีายสุัญญาก่อสร้างน้อยกว่า 120 วัน กใ็ห้

ขยายเวลาได้ตามทีก่่อสร้างจริง
ใหม้ีเงื่อนไขประกอบการพิจารณา ดังนี้

/(1) การเสนอ
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(1) การเสนอราคาต้องเลนอราคาใวภ้ายในวันที่ 16 กันยายน 2540 เท่านั้น
(2) สัญญาที่เสร็จสินไปก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 จะไมไ่ตร้ับการขยาย

ระยะเวลาตามมตคิณะรัฐมนตรใีนเรื่องนี้ ยกเว้นสัญญายังคงมนีิตสิัมพันธต์ามสัญญาก่อสร้างกัน
อยู่

(3) การขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างตามมตคิณะรัฐมนตรใีหเ้ป็นอํานาจ
ของรัฐมนตรเีจ้าสังกัด โดยใหห้ัวหน้าส่วนราขการเป็นผูพ้ิจารณานําเสนอขออนฟุ้ตจากรัฐมนตรเีจ้า
สังกัด โดยใหด้ําเนินการใหเ้สร็จสินภายใน 45 วันทําการนับจากวันที่คณะรัฐมนตรมีมีติ กรณทีีไ่ดม้ี
การยื่นเรื่องไวแ้ล้ว และภายใน 60 วันทําการ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรมีมีตกิรณีทีย่ื่นเรื่องใหม่ โดย
เรื่องใหมผู่ร้ับจ้างจะต้องยื่นขอขยายระยะเวลาเป็นหนังสิอภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่คณะรัฐ
มนตรมีมีติ และใหม้ผีลเมื่อไดร้ับอนุมต้จิากผู้มอีํานาจแล้ว

(4) หากมกีารต่ออายสุัญญาก่อสร้างด้วยเหตตุามระเปียบ หรีอข้อกําหนดอื่น
ด้วย ใหพ้ิจารณาตามระเบียบ หรือข้อกําหนดได้ โดยไม,ถือว่ามเีวลาทับข้อนกับการขยายเวลาดาม
มตคิณะรัฐมนตรนีี้

(5) กรณทีีเ่ข้าหสักเกณฑใ์นการพิจารณาข้อ (1) และ (2) แล้ว หากมกีาร
ปรับในข้วงที่ต้องขยายเวลาสัญญาก่อสร้าง ใหค้ืนเงินค่าปรับ หรือลด หรืองดค่าปรับ

การคืนเงินค่าปรับ หรือลด หรืองดค่าปรับ จะต้องเป็นไปตามหสักเกณฑ์’กรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(5.1) สัญญาที่ครบกําหนดอายสุัญญาก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 แต่

ผูร้ับจ้างยังคงปฎิบตงานต่อไป โดยระยะเวลาปฎิบ้ตงานคาบเกี่ยวไปถืงวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ผู้

ว่าจ้างจะต้องขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง โดยเรื่มนับระยะเวลายกเว้นตั้งแตว่ันที่ 2 กรกฎาคม
2540 เป็นต้นไป ตามจํานวนวันทีไ่ตร้ับการขยาย และมสีิทธปิรับผูร้ับจ้างได้ตั้งแตว่ันกัดจากวันที่
สัญญาสินสุดถืงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 หลังจากนั้น ผูว้่าจ้างจะต้องคืนเงินค่าปรับ หรือลด หรือ
งดค่าปรับแก,ผูร้ับจ้างจนถืงวันสุดท้ายทีไ่ดร้ับการขยายระยะเวลา

(5.2) สัญญาที่ครบกําหนดอายสุัญญาตั้งแตว่ันที่ 2 กรกฎาคม 2540

เป็นต้นไป ใหค้ืนเงนค่าปรับ หรือลด หรืองดค่าปรับ ตามจํานวนวันทีไ่ดร้ับการขยาย
(6) การขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง ใหเ้ริ่มขยายตั้งแตว่ันกัดจากวันที่

สัญญาสินสุด เว้นแตส่ัญญาสินสุดก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ใหข้ยายเวลาให้ตั้งแตว่ันที่ 2

กรกฎาคม 2540

/(7) กรณทีี่
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(7) กรณทีี่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างทีป่รกษา ให้ผูร้ับจ้างเป็นผูร้ับภาระ
ค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างทีป่รกษา ลําหรับระยะเวลาที่ซยายออกไปโดยผูร้ับจ้างจะต้องรน
ยอมใหผู้้ว่าจ้างหักค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรกืษา ในลวํนทีอ่นุมัตใิหข้ยายเวลาด้วย

(8) มตคิณะรัฐมนตรคีรั้งนี้ ใหก้ารฯเวยเหลือเฉพาะผูป้ระกอบการคนไทย
หรือกิจการร่วมค้านิติบุคคลสัญชาตไิทย และใหม้ผีลบังคับใขต้ั้งแตว่ันสัดจากวันทีค่ณะรัฐมนตรมีมีติ
เป็นต้นไป โดยไมใ่ห้มผีลย้อนหลัง

2. การนิรโทษผู้เสนอราคาทีไ่มป่ระสงคจ์ะลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง งาน

ก่อสร้างทีเ่สนอราคาไวัสับทางราชการภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 หากยังไมไ่ดล้งนาม และผู้
เสนอราคาไมป่ระสงคจ์ะลงนามในสัญญา หรือลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แตย่ังไมไ่ด้

ทํางาน ล้าไดร้ับผลกระทบจากการปรับป?งระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา กใ็หถ้อนการเสนอราคา
หรือยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงสันได้ โดยไมถ่ือว่าเป็นผูท้ิ้งงานและไมรืบหลักประสันซองเสนอราคา
หรือเรียกร้องจากผู้คํ้าประสันตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวสับการพัสดขุองหน่วยงานนั้น ทั้งนี้ ให้
แจ้งความประสงคต์่อคูส่ัญญาทราบเป็นหนังลือภายใน 60 วันทําการ นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรืมี
มติ และ'ไนกรณี,ที่ผูเ้สนอราคา หรือผูร้ับจ้างรายใดไดร้ับเงินล่วงหน้า กใ็หก้ําหนดเป็นเงื่อนไขให้คน
เงินคังกล่าวสับทางราชการก่อนด้วย

เมื่อผูร้ับจ้างไดแ้สดงความประสงคท์ีจ่ะขอเลิกสัญญาหรือข้อตกลง และล่วนราช

การไดพ้ิจารณาแล้ว เห้นว่าการเลิกสัญญา หรือข้อตกลงดังกล่าว จะไม่ก่อใหเ้กิดความเสิยหาย
อย่างร้ายแรงต่อทางราชการ กใ็ห้ลว่นราชการนั้นพิจารณาตกลงเลิกสัญญา หรือข้อตกลงได้ โดยถือ
ปฎิบต้อินุโลมตามระเบียบพัสดขุองหน่วยงานนั้น โดยไม่มกีารเรียกร้องค่าเลืยหายตามสัญญาสันทั้ง
สองฝ่าย

3. สัญญาที่ไม่ไดร้ับสิทธในการขอขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างตามข้อ 1 และ
การเลนอราคา หรือสัญญาหรือข้อตกลงทีไ่มไ่ดร้ับสิทธนิรโทษตามข้อ 2 ได้แก่ งานกีฬาเอเซียน
เกมสั ณ ดูนยร์ังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สันยายน 2540

งานเกี่ยวสับโครงการพระราชดํารืที่มกีําหนดการแนน่อน
4. หากมติคณะรัฐมนตรเีรื่องนีข้ัด หรือแย้งสับมตคิณะรัฐมนตรี ระเบียบ หรือข้อ

บังคับที่ใขบ้ังคับอยู่ กใ็หถ้ือปฎิบต้ติามมตคิณะรัฐมนตรนีี้ และใหล้ํานักงบประมาณมอีํานาจวินิจฉัย
ปัญหาข้อขัดข้องในทางปฎปิติเกี่ยวสับมติคณะรัฐมนตรใีนเรื่องนี้

/5. ผู้ที1จะ
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5. ผู้ทีจ่ะไดป้ระโยชนจ์ากมาตรการนี้ คือ ผู้ที่ไดร้้องขอเข้ามาภายในกําหนดเวลา
ทีท่างคณะกรรมการฯ ได้กําหนดไห้

6. ผู้ทีไ่ด้ร้องขอและไดร้ับประโยชนจ์ากมาตรการนีแ้ล้ว หากไปยื่นหรือร่วมยื่นข้อ
เรียกร้องอื่นไดต่อรัฐบาลทีข่ัดหรือมากกว่ามาตรการช่วยเหลือตามทีก่ําหนดไวน้ี้ ไหถ้ือว่าสละสิทธไิน
การรับประโยชนจ์ากมาตรการดังกล่าวนี้ทั้งสิน

7. กรณสีัญญาอื่น ๆ ทีท่ํากับทางราชกๆ?ไวน้อกเหน์อจากสัญญาก่อสร้าง หาก

ไดร้ับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงนตรา กใ็หอ้นุโลมไขห้ลักเกณฑด์ังกล่าวข้าง
ต้นเช่นเดียวกับสัญญาก่อสร้าง

8. เงื่อนไช หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใขก้ับสัญญาแบบปรับราคาไต้
ใหเ้ป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบ
อาชีพงานก่อสร้าง ตามหน์งลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2532

จงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ เพี่อถือปฎิฟต้ิต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักบรหีารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. 2800391

โทรสาร 2810627
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ที่ นร 0205/ว 114 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กท 10300

15 มิถุนายน 2544

เรื่อง การพิจารณาแก้!.ชปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน
สิงทีส่่งมาด้วย สําเนาหนังสีอสํานักงบประมาณ ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0407/15791

ลงวันที่ 21 พถุษภาคม 2544

ด้วยสํานักงบประมาณไดเ้สนอเรื่อง การพิจารณาแกไขปัญหาการซดเชยค่างาน
ก่อลร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาเพี่อคณะรัฐมนตรพีิจารณา ความละเอียดปรากฎ
ตามสําเนาหนังสือทีส่่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรไีดป้ระชุมป!กษาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ลงมตอินุมัติตามทีส่ํานัก
งบประมาณเสนอ ทั้ง 3 ข้อ และไห้ดําเนินการต่อไปได้ โดยใหร้ับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้

1. แนวทางการแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ตามที่เสนอ เป็นกรณีเงินเพิ่มดามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีมาตรการรองรับการ
ใชจ้่ายเงิน แดโ่ดยข้อเท็จจริงแล้วในบางกรณอีาจมเีงินลดตามสัญญาฯ ส่วนราชการควรดูแลเรื่องนี้
ด้วย

2. เมื่องจากการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รัฐต้องจ่ายงบประมาณเป็นจํานวน
มากขึ้น และเป็น’!เองทางในการทุจริตประพถุตมิชิอบ ดังนั้น มาตรการระยะยาวควรต้องเร่งดําเนิน
การ และตามข้อเสนอกไ็ม่มมีาตรการระยะกลาง จึงมอบใหส้ํานักงบประมาณร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
พิจารณากําหนดมาตรการระยะกลางและระยะยาว โดยใหน้ํามาตรการระยะยาวมาเป็นมาตรการ
ระยะกลาง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาต่อไป
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จึงเรียนยืนยันมา และถือปฎิบตติ่อไป และขอไดโ้ปรดแจ้งใหห้น่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
ไนสํงกัดทราบ เพึ่อถือปฎบต้ติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วิษณุ เครองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สํานักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร. 2809000 ต่อ 324-5

โทรสาร 2809064
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บันทึกข้อความ

ส่วน?ๆชการ สํานักมาต?!!านงบป?ะมาณ สํานักงบประมาณ โทร. 273-9921

ทึ๋ น? 0407/15791

_____
วันทึ๋ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

เรื่อง ทา?พิจารณาแกไชป้ณหาทา?ซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบป?บ?าคาได้,(ค่า K)

กราบเรซีน นายกรํฐมนตรี ผ่านร'องนายกริฐมนตรี (นายสวุิทช์ คุณกิตติ) นละ
รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแลง)

1รองIดม
สํานักงบประมาณได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีตามหนังสิอสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ใหเ้ป็นผูพ้ิจารณาคํานวณเงินเพิ่ม
หรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) โดยใหถ้ือคําวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ินสุด ซึ่งสํานักงบประมาณไดด้ําเนินการ
ตามมตคิณะรัฐมนตรมีาด้วยดีตลอด แต่เนื่องจากในปัจจปุันภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูป้ระกอบการ
อาชีพงานก่อสร้างทีท่ําสัญญาแบบปรับราคาไดก้ับทางราชการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน อีกทั้งในระยะหลังราคาวัสดกุ่อสร้างและราคานํ้ามนัมความผันผวนสูงเป็นผลใหม้ปริมาณ
คําขอเป็นจํานวนมาก เฉลี่ย ประมาณ เดือนละ 400 - 500 เรื่อง ในขณะทีส่ํานักงบประมาณ
ไม,สามารถเพิ่มอัตรากําลังไดเ้พราะการถูกจํากัดด้วยมตคิณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ประกอบ
กับคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตริาชการเพื่อประซาซนของหน่วยงานของรัฐไดม้มีาตรการเร่งรัด
กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาอนมุ้ตจิ่ายเงินเพิ่มค่าก่อสร้าง (ค่า K) โดยสํานัก
งบประมาณใหเ้สร็จภายใน 20 วัน นับตั้งแตว่ันที่รับคําขอ รายละเอียดตามหนังสือสํานักเลขานุการ
คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิปัตราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ ที่ นร(ปปร)0701/3517
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543 อันทําใหก้ารพิจารณาต้องเร่งรัดและรวดเร็วกว่าเติมอีกหลายเท่าตัว
หากไมร่ีบแก้ไขจะเป็นปัญหาการอนุมัตลิ่าช้ากว่าเกณฑท์ี่กําหนดไว้
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ประเด็นพิจารณา
เพี่อเป็นการแตไ้ขปัญหาความล่าข้าเนื่องจากข้อจํากัดข้างต้น เพี่อให้เกิดความคล่องตัว

การตรวจสอบและอนมุ้ติเงินชดเชยเงินเพี่มตามสัญญาแบบปรับราคาไต้ (ค่า K) เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และสอดคล้องกับนโยบายปฎรปุระบบบริหารราชการแผ่นตินทีใ่ห้มคีวามคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
จืงเห็นลมควรที่คณะรัฐมนตรจีะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐมอีํานาจในการพิจารณาคํานวณเงิน
เพิ่มหรือลดและอนุมัตใิหจ้่ายเงินเพี่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับ
ราคาไต้ สําหรับสัญญาจ้างที่มวีงเงินค่าจ้างไมเ่กิน 50 ล้านบาท โดยการปรับปรุงมาตรการตามมติ
คณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ง 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2543 หรือไม่

ความเห็นสัานกังบประมาณ
สํานักงบประมาณพิจารณาแล้ว มคีวามเห็นว่าเพี่อไห้สามารถบรรเทาภาวะความ เดือด

ร้อนเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของผูร้ับจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นการล่งเสริม มาตรการ
กระจายอํานาจและความรับรดชอบของสํานักงบประมาณใหแ้ก่ลว่นราชการตามมาตรการการปรับ
ปรุงระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สํานักงบประมาณเห็นควรนําเสนอคณะรัฐ
มนตรเีพี่อขออนุมัติ ดังนี้

1. ปรับปรุงมตคิณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 โดยมอบอํานาจใหห้น่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้าง
ก่อสร้างแบบปรับราคาไต้ (ค่า K) มอีํานาจในการพิจารณาคํานวณเงินเพี่มหรือลด และอนุมตจิ่าย
เงินเพี่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ันจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาไต้ ไนชั้นต้นเห็นควรมอบ
อํานาจใหส้ําหรับสัญญาจ้างที่มวีงเงินค่าจ้างไม,เกิน 50 ล้านบาท โดยใช้คู่มึอและเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ทีส่ํานักงบประมาณจัดทําขึ้น ตามเอกสารแนบ 1 เพี่อไหก้ารตรวจลอบเป็นมาตรฐานเดืยวกัน
ทุกหน่วยงาน และไหส้ํานักงบประมาณมอีํานาจแตไ้ขปัญหาในการปฏิบัตแิละกําหนดแนวทาง
ปฏิบัตไิต้ตามความจําเป็น โดยใหถ้ือคําวนิัจจัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ิ้นสุด ทั้งนี้ งานจ้าง
เหมาก่อสร้างของทางราขการทุกประ๓ทที่ตอ้งนําสัญญาแบบปรับราคาไตม้าไข้ หากจะมกีาร
กําหนดข้อตกลงกรณีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการเพี่อ
พิจารณา1เขาดไวใ้นสัญญาด้วย ขอใหร้ะบขุ้อยกเว้นไหช้ัดเจนว่าไมร่วมถืงเรื่องการพิจารณาตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาไต้ โดยไหถ้ือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นที่
สิ้นสุดตามนัยมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
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ทั้งนี้ เมื่อ1ได้'อนมุัตติามข้อ 1 แล้วใหร้ายงานสํานักงบประมาณเพี่อทราบภายใน
15 วัน นับแตว่ันอนุมัติ

ในการดําเนินงานตามข้อ 1 ใหม้มีาตรการรองรับการใชจ้่ายเงิน ดังนี้
(1) เรื่องการอนมุัติ'จ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากได้มรีะเบียบบรหีารงบ

ประมาณ กําหนดแนวทางเรื่องการอนุมัตจิ่ายเงินงบประมาณรายการเงินงบกลาง และเงินงบ
ประมาณ เหลือจ่ายของส่วนราชการจึงต้องมมีาตรการมอบหมายในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

เงินเหลีอจ่ายซองส่วนราชการ
โดยปกตกิารใชจ้่ายเงินซดเชยต่าง ๆ จะต้องเจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายของส่วน

ราชการเป็นอันดับแรก โดยอนุมัตจิากเงินประจํางวดเหลือจ่ายของส่วนราชการรายการสิ่งก่อลร้าง ซึ่ง
สํานักงบประมาณจะมอบอํานาจใหส้่วนราชการมอีํานาจในการอนุนัติจ่ายเงินซดเชยค่างานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ส่วนกรณอีนุม้?แงินงบประมาณเหลือจ่ายทั่วไป ให้'ขออนุมติ'จาก
สํานักงบประมาณตามปกติ ทั้งนี้ สํานักงบประมาณจะไมอ่นุมัตใิหโ้อนเงินเหลือจ่ายไปใชใ้นรายการ
ใด ๆ จนกว่าส่วนราชการจะหมดภาระการจ่ายเงินซดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

แล้ว

เงินงบกลาง
กรณสี่วนราชการไดพ้ิจารณาอนุมัตติํามช้อ 1 แล้ว แตไ่ม่มเีงินเหลือจ่ายของส่วน

ราชการโอนมาใชไ้ด้ จะต้องขอใชจ้่ายเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากเงิน
งบกลาง ขอใหส้่วนราชการเลนอขออนุมัตจิัดสรรต่อสํานักงบประมาณ

(2) เรื่องการกําหนดหสักเกณฑแ์ละแนวทางการตรวจลอบ
เพี่อใหก้ารปฏิบัตงิานของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็มีความ

จําเป็นต้องมกีารดําเนินการ ดังนี้
1) ให้ส่วนราชการดําเนินการเรื่องดังกล่าว โดยใซ้คูม่ือการตรวจลอบ และ

คํานวณเงินซดเชยเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และสูตร
ของมติคณะรัฐมนตรี ทีส่ํานักงบประมาณจัดทําขึ้น ตามเอกลารแนบ 1

2) สํานักงบประมาณจะเตรียมความพร้อมของส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดการ

'รกอบรมในรูปของหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพี่อความรวดเร็วและคล่องตัว โดยจัด

กลุ่ม หรือคณะวิทยากรชีแ้จง ถ่ายทอดและทําความเช้าใจใหก้ับส่วนราชการ
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2. การกระจ่ายอํานายความรับผดชอบซองสํานักงบประมาณในการตรวจสอบนละ
อนมุ้ตเิงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ใหแ้ก,หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวช้างต้น เพื่อมให้
เกิดความยุ่งยากและเป็นปัญหาในทางปฎปํติ รวมทั้งจําเป็นต้องเตรยีมความพร้อมใหห้น่วยงานภาค
รัฐนําไปปฎ็ปต้ิ ลมควรใหก้อิปฎปิตติั้งแตป่ี งบประมาณรายจ่ายประจําปพี.ศ. 2545 เป็นต้นไป

3. มาตรการระยะยาว เนื่องจากการนําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใชน้ั้น
ก็เพื่อเป็นการฯเวยเหลอผูป้ระกอบอาชีพในภาวะสินด้ามรีาคาเพิ่มสูงขึ้นหรชืลดลงผํดปกติ สํานัก
งบประมาณจึงเห็นลมควรใหม้การยกเลิกเงื่อนไขหลักเกณฑ์การนําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เมื่อสทานการณท์างเศรษฐกิจกลับสูภาวะปกติ เพื่อไมใ่หเ้ป็นภาระแกง่บประมาณประจําปโีดยขอให้
'สํานักงบประมาณสืกษากิงผลดี ผลเสืย และผลกระทบแสัวนําเลนอคณะรัฐมนตรเีพื่อพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอไดโ้ปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป

พูลทรัพย์ ปยีะอนันต์
(นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์)

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ
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(สําเนา)

ที่ นร 0401/ว 209 สํานักงบประมาณ
ทนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

22 กันยายน 2532

เรื่อง การพิจารณาๆ!วยเหลอีผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
เรียน
สิงทีส่่งมาด้วย 1. หนังสือสํานักเลๆทธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24

สิงหาคม 2532

2. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ กพส. 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532

ตามที่คณะรัฐมนตรไีดม้มีติวันที่ 22 สิงหาคม 2532 อนุมิตติามที่คณะกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาแกใ้ฃปัญหาการก่อสร้างเสนอเงื่อนไข หล้กเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตร และ
วิธการคํานวณที่ใซ้กับสัญญาแบบปรับราคาไดท้ั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ใหต้ัดคําว่า “ก่อนหรือ’, ออก และ
ใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยราซการบริหารส่วนท้องกิ'น หน่วยงานอื่น
ที่มีกฎหมายบัญญตํใิหม้ฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฎิบตํติ่อ
ไป โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีดเ้วียนแจ้งใหท้ราบแล้ว (ตามเอกสารสิงทีส่่งมาด้วย) นั้น

สํานักงบประมาณขอเรียนชีแ้จงและซักซ้อมความเข้าใจในทางปฎิบต้ดิังนี้
1. การนําสัญญาแบบปรับราคาได้มาใซเ้ฉพาะงานก่อสร้างทีล่งนามหลังวันที่ 28

มิถุนายน 2531 (ตามเอกสารผนวก ก.) มเีงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.1 เป็นงานก่อสร้างทีล่งนามหลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ยกเว้นสัญญาเดิม

ที่ระบใุหใ้ชห้รือไมใ่หใ้ซสััญญาแบบปรับราคาไดอ้ยูแ่ล้ว
1.2 งวดงานที่จะไดร้ับการพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดค่างานตามหลักเกณฑ์

จะต้องเป็นงวดงานทีไ่ดม้กีารส่งมอบงานภายหลังวันที่ 24 เมษายน 2532 เป็นต้นไป
1.3 ให้ผูร้ับจ้างที่เป็นคูส่ัญญาและมสีิทธไิดร้ับการชดเชยตามหลักเกณฑข์อ

ทําความตกลงกับผู้ว่าจ้างเพี่อแกใ้ฃสัญญาเดิมใหเ้ป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ภายใน 45 วัน นับตั้ง
แตว่ันที่ 22 สิงหาคม 2532 และใหผู้้ว่าจ้างดําเนินการแก้ไขสัญญา (ตามตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเดิม เอกสารหมายเลข 1) ดังกล่าว ใหเ้สร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ดร้ับแจ้งขอแก้ไข
สัญญาจ้างเหมาเดิมจากผูร้ับจ้าง
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2. การนําสัญญาแบบปรันราคาไดม้าใชก้ับงานก่อสร้างเป็นการถาวร (ตาม

เอกสารผนวก ข.) มเีงื่อนไขและหสักเกณฑด์้งนี้
2.1 เป็นงานก่อสร้างทุกประ๓ท รวมถึงงานปรับป?งและ,!๒มแซมซึ่งเบิกจ่ายค่า

งานในลักษณะหมวดค่าค?กัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอึ่นที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ทีอ่ยูใ่นเงื่อนไขและหลักเกณฑต์ามมตคิณะรัฐมนตรี

2.2 เป็นงานก่อสร้างทีด่ําเนํนการจัดจ้างภายหลังวันที่คณะรัฐมนตรมีมีติ วันที่
22 สิงหาคม 2532

2.3 ผูว้่าจ้างจะดอ้งแจ้งและประกาศใหผู้เ้สนอราคาทุกรายทราบในประกาศแจ้ง
ความประกวดราคาหรือในเอกสารสําหร้บกรณทีี่มกีารจัดจ้างโดยวิธอีื่น พร้อมทั้งระบใุนสัญญาจ้าง
ด้วยว่างานก่อสร้างนั้น ๆ จะใชส้ัญญาแบบปรันราคาได้ ตลอดจนกําหนดประ๓ทของงานก่อสร้าง
สูตรและวิธกีารคํานวณทีใ่หม้ีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไวอ้ย่างชัดเจน

3. ในการขอปรับเพิ่มหรือลดค่างานตามนัยมตคิณะรัฐมนตรดี้งกล่าว ตลอดจน

ตามนัยมตคิณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 156 ลง

วันที่ 7 ตุลาคม 2531 ซึ่งต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณนั้น ขอ,ใหล้่'วนราชการฯ ดําเนิน
การด้งนี้

3.1 พิจารณาตรวจสอบการปรับเพิ่มหรือลดค่างานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณทีส่ํานักงบประมาณกําหนดใหถู้กต้องก่อนทีจ่ะขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณทีี่มงีานก่อสร้างหลายประ๓ทรวมอยูใ่นสัญญาเดียว
กัน ขอใหแ้ยกค่างานแตล่ะประ๓ทใหช้ัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และใหส้อดคล้อง

กับสูตรทีไ่ดก้ําหนดไว้
3.2 เมื่อดําเนินการตามข้อ 3.1 แล้ว ใหข้อทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ

โดยระบแุหล่งทีม่าของเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาและแต่ละงวดทีซ่อเงินซดเขยใหช้ัดเจน พร้อมจัด

ล่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาด้งต่อไปนี้
(1) หนังสือที่ผูร้ับจ้างขอแกํใขสัญญาเดิมใหเ้ป็นสัญญาแบบปรันราคาได้
(2) สัญญาแกํใขเพิ่มเติมสัญญาเดิมใหใ้ชส้ัญญาแบบปรับราคาได้
(3) ประกาศแจ้งความประกวดราคา
(4) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
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(5) หนังสีอการต่ออายสุัญญา (ถ้ามี)

(6) หนังสือส่งมอบงานของผูร้ับจ้าง
(7) หนังสือที่ผูร้ับจ้างขอเงินชดเชยพร้อมวิธกีารคํานวณ

กรณีตามนัยข้อ 1 และตามนัยมตคิณะรัฐมนตรแีจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นร 0203/ว 156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 ใหจ้ัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ข้อ 3.2 (1) - (7)
และกรณีตามนัยข้อ 2 ใหจ้ัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาข้อ 3.2 (3) - (7)

จงเรียนมาเพี่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) บด จุณฌานนท์

(นายบด จุณณานนท์)

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

กองกลาง

โทร. 2710092 ต่อ 245

ะรเ.
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ที่ นร 0407/ว 85 สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

13 กรกฎาคม 2541

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน
'อ้างถืง 1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

2. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0401/ว 209 ลงวันที่ 22 กันยายน 2532

ตามหนังสือทีอ่้างถืงหมายเลข 1 คณะรัฐมนตรไีดอ้นุม้ตใิหม้กีารนําสัญญาแบบ
ปรับราคาได้มาใข้กับสัญญาก่อลร้าง โดย'ให้สวันราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
การบรหีารราชการส่วนห้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มกีฎหมายบัญญต้ใิหม้ฐีานะเป็นราซการบรหีารส่วน
ห้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัตติ่อไป และตามหนังสือทีอ่้างถึงหมายเลข 2 สํานักงบ

ประมาณไดช้ี้แจงและชักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้น จากผล

การปฏิบัติงานทีผ่่านมาปรากฏว่า มีส่วนราชการเป็นจํานวนมากทีย่ังไม่เข้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑท์ีก่ําหนดไว้ จํงทําให้การส่งเอกสารหลักฐานเที่อให้สํานักงบ
ประมาณตรวจสอบไม่ครบถ้วนสมนุรณ์ ต้องไซเ้วลาในการติดต่อประสานงานขอใหส้่งเอกสารหลัก

ฐานเพิ่มเติม ทําใหก้ารพิจารณาต้องล่าข้าออกไป ประกอบกับขณะนี้เป็นระยะที่เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลไดม้มีาตรการชัวยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อลร้างและผูป้ระกอบอาชีพงาน
อื่นทีท่ําสัญญากับทางราชการในหลายกรณี รวมถืงการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ด้วย ซึ่งทําใหป้ริมาณงานเกี่ยวกับการขอค่าชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้เพิ่มขึ้นมาก
เป็นทวีคูณ

ฉะนั้น เพี่อใหก้ารปฏปิตเิกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปโดยถูกต้องและรวดเร็ว สํานักงบ

ประมาณจึงขอเรียนชีแ้จงและชักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติดังนี้

/1. มติคณะรัฐมนตรี
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1. มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กําหนดใหน้ําสัญญาแบบปรับ
ราคาไดม้าให้กับงานก่อสร้างเป็นการถาวร (ตามเอกสารผนวก ข.) สําหรับงานก่อสร้างทีด่ําเนิน
การจัดจ้างภายหลังวันที่คณะรัฐมนตรมีมีติ วันที่ 22 สิงหาคม 2532 โดยมเีงื่อนไข หลักเกณฑ์
ดังนี้

1.1 ใหท้ั้งในกรณเีที่มหรีอลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อค่า K

ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนทีส่่งมอบงานมคี่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนที่เปิดรองมาก
กว่า 4% ขึ้นไป

1.2 ให้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและห้อมแรม ซึ่งเบิก
จ่ายค่างานในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอี่นที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าลี่งก่อสร้างทีอ่ยูใ่นเงื่อนไขและหลักเกณฑต์ามมติคณะรัฐมนตรี

1.3 ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศใหผู้ร้ับจ้างทราบ เซ่น ในประกาศประกวด
ราคาหรือในเอกสารสําหรับกรณทีี่มีการจ้างโดยวิธอีื่น พร้อมทั้งระบใุนสัญญาจ้างด้วยว่าการ'จ้าง
เหมานั้น ๆ จะใหส้ัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนกําหนดประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีาร
คํานวณทีใ่หม้กีารปรับเที่มหรือลดค่างานไวช้ัดเจน

1.4 ในกรณขีอเพิ่มค่างานก่อสร้าง ผูร้ับจ้างต้องเรียกร้องภายใน 90 วัน นับ
จากวันกัดจากวันที่ผูร้ับจ้างมหีนังสิอส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรก จนถึงวันที่ผูร้ับจ้างแจ้ง
ความจํานงขอเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาใด้ที่ส่วนราชการประท้บตรารับเป็นวันสุดท้าย

2. ในการขอเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามนัยมตคิณะรัฐมนตรดีังกล่าว ซึ่งต้องขอ
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณนั้น ขอให้ส่วนราชการฯ ระบแุหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างตาม
สัญญาแตล่ะงวดทีข่อเงินชดเชยใหช้ัดเจน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารเพี่อประกอบการพิจารณาดังนี้

2.1 ประกาศแจ้งความประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง หรือ
ใบเสนอราคาโดยวิธอีื่น

2.2 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง พร้อมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง
สูตรและวิธกีารคํานวณที่,ใหก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้

2.3 หนังสือขอรับเงินชดเชยของผูร้ับจ้างทีส่่วนราชการประทับตรารับตาม
ระเบียบฯ

/2.4 รายละเอียด
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2.4 รายละเอียดประมาณราคาของผู้รับจ้าง
2.5 หนังสือส่งมอบงานของผูร้ับจ้างงวดทีข่อเงนเพิ่ม
2.6 หนังสือต่ออายสุัญญา (ท้ามี)

2.7 หนังสือแจ้งใหผู้ร้ับจ้างเข้าปฏิบต้งิาน (ท้ามี)

2.8 เอกลารที่เกี่ยวข้อง เๆเน หนังสือตอบข้อหารือจากสํานักงบประมาณ
(ท้ามี)

จงเรียนมาเพิ่อถือเป็นแนวทางปฎิบต้ติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี สุขสถาพร)
ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2739027 ต่อ 1552.3500

www.yotathai.com
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สํา,นกงบประมาณ

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

18 พฤศจิกายน 2541

เรื่อง ช้กชอ้มความเข้าใจในทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการรอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน
อ้างถึง 1. หนงสีอสํา,นกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

2. หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่ นร 0401/ว 209 ลงวันที่ 22 กันยายน 2532
3. หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541

ตามทีส่ํานักงบประมาณได้เวียนหนังสือชักข้อมความเข้าใจเพื่อใหก้ารปฏิบัตเกี่ยว
กับการขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นไปโดยถูกต้องและรวดเร็ว ผลการ

ปฏิบัตใินระยะเวลาทีผ่่านมาพบว่าการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อใหส้ํานักงบประมาณตรวจสอบไม,

ครบถ้วนสมบูรณต์ามหนังสือทีอ่้างถึงหมายเลข 1 2 และ 3 ทําใหก้ารพิจารณาล่าข้าและมี
ปริมาณงานเรื่องค่า K สะสมเป็นจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สํานักงบประมาณจึงขอเรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อใหก้ารพิจารณาเงิน
ซดเชยค่างานก่อสร้างดามสัญญาแบบปรับราคาไต้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นดังนี้

1. ในกรณทีีส่่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัตใิห้มฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่ครบตามรายละเอียดในสิงที่ส่งมา
ด้วย สํานักงบประมาณจะแจ้งใหท้ราบเพื่อขอใหจ้ัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 15 วันทํา
การนับแต่วันทีไ่ดแ้จ้ง หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไมส่ามารถจัดส่งรายละเอียดใหค้รบถ้วน
ลมบูรณก์ายในระยะเวลาดังกล่าว สํานักงบประมาณจะดําเนินการส่งเรื่องคืนต่อไป

/2. ในกรณี
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2. ในกรณทีี่ผูร้ับจ้างขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างนั้น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ฯลฯ ทีเ่ป็นคูส่ัญญาควรัรีบดําเนํนการตรวจลอบและขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยเร็ว
และเมื่อผูร้ับจ้างสํงมอบงานงวดใดงวดหนึ่งแล้ว สํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ลามารถขอรับ
เงินชดเชยค่าก่อสร้างสําหรับงวดนั้น ๆ ไดท้ันท หรือทยอยขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามทีเ่หมาะ
ลม โดยไมจาเป็นต้องรอจนถึงระยะเวลาที่ผูร้ับจ้างส่งงานงวดสุดท้าย

จ้งเรืยนมาเพี่อถือเป็นแนวทางปฏํบต้ติ่อไป

ชอแสดงความนับถือ

(นายสวลัดภาพ กันทาธรรม)

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร, 2739027 ต่อ 1552,3500

โทรสาร 2739240
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ที่ นร 0407/ว 23 สํานักงบประมาณ
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

11 ธันวาคม 2541

เรื่อง การรับรองสําเนาเอกสารประกอบการขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K)

เรียน
อ้างถึง 1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

2. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0401/ว 209 ลงวันที่ 22 กันยายน 2532
3. หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541

4. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 16 ลงวันที่ 18 พฤศจึกาย่น 2541

ด้วยปรากฏว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญต้ใิหม้ฐีานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัดส่งรายละเอียดเพี่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการขอเงิน ซดเชย

ค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในลักษณะทีส่ับสนและไมช่ัดเจนโดยเฉพาะ
การจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ผูร้ับรองสําเนาลงลายมือซื่อ (ลายเซ็น) ไม่ตรงตามเรื่องเดิมอันจะก่อให้
เกิดผลเสียหายแก,ราชการได้ เซ่น เอกสารประกาศประกวดราคาฯ และสัญญาอ้างซื่งดอ้งระบวุ่าจะ
ต้องใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนดประ๓ทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณที่
ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานโดยไมช่ัดเจน โดยเฉพาะกรณีเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ
ประกวดราคาฯ และเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอ้าง

ฉะนั้น เพื่อเป็นการแกไิขปัญหาดังกล่าวช้างต้น สํานักงบประมาณจึงขอให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ฯลฯ โปรดพิจารณาจัดส่งรายซื่อพร้อมทั้งตําแหน่งและ
ลายมือซื่อ {ลายเซ็น) ของช้าราชการระดับ 5-7 ขึ้นไปอย่างน้อย จํานวน3 คน ที่ส่วนราชการมอบ
หมายให้เป็นผูร้ับผิดชอบในการรับรองว่าเอกสารดังกล่าวว่าไดถ้่ายสําเนาจากต้นฉบับจริง สําหรับ
กรณรีัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ฯลฯ นั้น ใหพ้นักงานที่มตีําแหน่งเทียบเท่าช้าราชการระดับ 5-7

ขึ้นไปเป็นผูร้ับรองสําเนาเอกสาร
/จึงเรียน
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจา?ณาดําเนินการ และกรุณาแด้งในสัํานักงบประมาณทราบ
ภายใน 15 วัน นับตั้งแตว่ันพื่ไดร้บหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อยืดถือเป็นแนวทางในการตรวจลอบ
หลกฐานประกอบการฟ้จารณาต่อใป สํานักงบประมาณขอขอบคุณในความร่วมมอมา
ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายลวัสดิภาพ กันทาธรรม)

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2739027 ต่อ 3510

โทรสาร 2739240
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ตํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

2 พฤศจิกายน 2543

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินซดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน ผูอ้ํานวยการตํานักงบประมาณ
อ้างถึง หนังสือสํานักเลซาริการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สิ่งทีส่่งมาด้วย ตําเนาประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบติริาชการเพี่อประชาชนของ

หน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543 จํานวน6 หน้า

ตามหนังสือทีอ่้างถึง คณะรัฐมนตรมีมีตวิันที่ 22 สิงหาคม 2532 กําหนดใหน้ํา
สัญญาแบบปรับราคาไดม้าใชก้ับงานก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอึ่นทีม่กีฎหมายบัญญต้ใิหม้ฐีานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นซองรัฐถึอปฎิบ้ติต่อไป เนื่องจากการดําเนินงานชองส่วนราชการ
ที่เกี่ยวช้องในการพิจารณาเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ท้าให้

ผูป้ระกอบการซึ่งเป็นคูส่ัญญากับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไดร้ับความเดือดร้อน คณะกรรมการ
ว่าด้วยการปฏิบติริาชการเพี่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ จึงไดก้ําหนดมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ
ในการเบิกจ่ายเงินซดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรันราคาได้ (ค่า K) ตามเอกสารสิ่งที่
ส่งมาด้วย นั้น

ตํานักงบประมาณในฐานะหน่วยงานซึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมติและตรวจสอบให้
ความเห็นชอบตามกระบวนการภายในระยะเวลา เรื่องละ 20 วันท้าการ จึงขอเรียนชีแ้จงและซักชอ้ม
ความเช้าใจในทางปฏิบัติ ดังนี้

. 1. การขอเงินเพี่มเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เป็นหน้าที่ของผูร้ับจ้างทีจ่ะดอ้งเรียกร้องภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแตว่ันกัดจากวันที่ผูร้ับจ้างไดม้ี
หนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรก จนถึงวันที่ผู้รบัจ้างมหีนังสือขอเงินเพิ่มค่างานทีส่่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจประทับตรารับตามระเบียบฯ เป็นวันสุดท้าย หากพ้นกําหนดนีไ้ปแล้ว ผูร้ับจ้างไมม่ี

/สิทริเรียกร้อง
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สิทธเิรียกร้องพนเพิ่มค่างานก่อลร้างจากผูว้่าจ้างไดอ้ีกต่อไป และในกรณทีี่ผูว้่าจ้างจะต้องเรียกเงิน
คืนจากผูร้ับจ้าง ใหผู้ว้่าจ้างเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้างโดยเร็ว และการพจารณาเงินเพิ่มหรีอลดและการ
จ่ายเงินเพิ่มหรีอเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้อง1ได้รบัการ
ตรวจลอบและเห็นขอบจากสํานักงบประมาณ และให้ทอการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณ
เป็นทีส่ินสุด

2. การขอเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนค่างานก่อสร้างตามนัยมต้คณะรัฐมนตรดี้งกล่าว
รวมทั้งแนวทางของคณะกรรมการว่าด้วยการปฎปตริาชการเพื่อประชาซนของหน่วยงานของรัฐ พื่ง
ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณนั้น ขอให้ล่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการ ด้งนี้

2.1 พิจารณาตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ก่อนนําเลนอ
ขออนุมต้จิากสํานักงบประมาณ

2.2 พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดประกอบการขอเงินเพิ่มหรือลดค่างานตาม
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประ๓ทงานก่อลร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณตามนัย
มตคิณะรัฐมนตรใีห้ถูกต้อง โดยไม่ต้องรอใหส้ินสุดงานงวดสุดท้าย หรือ
ไม,ต้องรวมหลาย ๆ สัญญาในคราวเดียวกัน แสัวจึงขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีมงีานก่อลร้างหลายประ๓ทรวมอยูใ่น
สัญญาเดียวกัน ขอใหแ้ยกค่างานแตล่ะประ๓ทใหช้ัดเจนตามลักษณะของ
งานก่อลร้างนั้น และใหส้อดคล้องกับสูตรที่กําหนดไวใ้นแตล่ะงวดทีข่อ
เงินเพิ่ม

3. เมื่อล่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามชัอ 2 แล้ว หากผูร้ับจ้างปฎปิติ
ไมค่รบถ้วนถูกต้อง จําเป็นที่ล่วนราชการและรัฐวลิาหกจจะต้องล่งเรื่องด้งกล่าวคืนผู้รัขจ้าง เพื่อ
ดําเนินการใหมใ่หค้รบถ้วนและถูกต้อง เพื่อขจัดความล่าชัา ฉันเกิดจากความไม่ลมบุรณข์องเอกลาร
เลนอขอ และหากผูร้ับจ้างดําเนินการครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้ล่วนราชการและรัฐวลิาหกัจขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณภายใน 30 วันทําการ สําหรับกรณหีน่วยงานของรับผูว้่าจ้างตั้งอยู่
ในล่วนกลาง และภายใน 40 วันทําการ สําหรับกรณหีน่วยงานของรัฐผูว้่าจ้างตั้งอยูใ่นล่วนภูมภีาค
นับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างมหีนังสือขอเงินเพิ่มที่ล่วนราซการและรัฐวิสาหกิจประทับตรารับตามระเบียบฯ
โดยให้ล่วนราชการและรัฐวิสาหกิจคูส่ัญญาล่งรือ่งผ่านล่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดไปยัง
สํานักงบประมาณ พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาขอฺงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา และแหล่งทีม่าของจํานวน

/เงินทีข่อ
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เงินทีข่อเพิ่มหรือลดค่างานที่ถูกต้องแตล่ะงวด ตลอดจนระบหุน่วยฌํกจ่ายว่าจะจ่ายทีส่่วนกลางหรือ
สํานักงานคลังจังหวัดใดใหช้ัดเจน

4. ให้ส่วนราชการและรัฐวสิาหกจจัดส่งเอกสารและรับรองความถูกต้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสํานักงบประมาณ ด้งนี้

(1) สําเนาประกาศแจ้งความประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
หรือใบเสนอราคาโดยการว่าจ้างวิธอีื่น

(2) สําเนาลัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
(3) สําเนาหนังสือการต่ออายสุัญญา (ถ้ามี)

(4) สําเนาหนังสือส่งมอบงานของผูร้ับจ้าง (ทุกงวดทีข่อเงินเพิ่ม)
(5) สําเนาด้ชมรีาคาวัสดุก่อสร้าง เดือนที่เปิดชองประกวดราคาหรือเสนอราคา

โดยวิธอีื่น และเดือนทีส่่งมอบงานทุกเดือนที่ฃอเงินเพิ่ม
(6) สําเนาบัญชีรายละเอียดการก่อสร้างของผูร้ับจ้าง (Bill of Quantities)

(7) ต้นฉบับหนังสือที่ผูร้ับจ้างขอเงินเพิ่ม พร้อมวิธีการคํานวณ
(8) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เๆเน หนังสือตอบข้อหารือจากสํานักงบประมาณ

(ถ้ามี)

(9) กรณทีีห่ลักฐานเอกสารไมช่ัดเจน ขอให้ส่งสําเนาคูฉ่บับด้วจรืงเพิ่อประกอบ
การพิจารณา

5. หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไมส่ามารถจัดทํารายละเอียดประกอบการ
พิจารณา เพื่อการเสนอซอตามนัยด้งกล่าวข้างต้น สํานักงบประมาณจําเป็นต้องส่งเรื่องคึนใหส้่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการใหมอ่ีกครั้งหนึ่ง และไมถ่ือเป็นเรื่องสิบเนึอ่งในการปฏิบัตงิาน
พิจารณาชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไต้ (ค่า K) และจะเรื่มนับเวลาเรื่มต้น
โดยไข้วันทีไ่ตร้ับเอกสารเพิ่มเติมชึ่งถือว่าสมบุรณค์รบถ้วนในรายละเอียดประกอบการพิจารณา

จึงเรืยนมาเพิอ่โปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบตติ่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ทูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
(นายทูลทรัพย์ ปิยะอนันต์)

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 273-9027-28 ต่อ 3549 โทรสาร 273-9240
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สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

24 สิงหาคม 2544

เรื่อง การปฏิบัตติามมตคิณะรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน

อ้างถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่
15 มีชุนายน 2544

สิงทีส่่งมาด้วย หสักเกณฑแ์ละวิธปีฏิบัตกิารอนุมัตจิ่ายเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้าง หรีอ
เรียกคืนเงินค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรันราคาได้ (ค่า K) 1 ชุด

ตามหนังสือทีอ่้างถึง คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมัตแินวทางการแก้ไขปัญหาการชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมอบอํานาจใหห้น่วยงานภาครัฐเจ้า
ของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มอีํานาจในการพจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือ
ลด และอนุมัตจิ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผูร้ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา
ได้ สําหรับสัญญาจ้างที่มวีงเงินค่าจ้างไมเ่กิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ตั้งแตป่ี
งบประมาณ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพิ่อใหก้ารพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการอนุมัติ
จ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผูร้ับจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐคูส่ัญญา เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับเจตนารมยข์องมตคิณะรัฐมนตรดี้งกล่าว สํานัก
งบประมาณ ■ จึงกําหนดหสักเกณฑแ์ละวิธปีฏิบัตเิกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่างาน
สิงก่อสร้าง หรือ เรียกคืนเงินค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามสิงที่
ส่งมาด้วย เพื่อให้ ถือปฏิบัติตั้งแตป่งีบประมาณพ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

/จึงเรียนมา.
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จงเรยนมาเพื่อโปรดพจารณาดําเนึนการต่อ1ไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลทร้พย์ ปิยะอนันต์)
ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 0 2273 9027 - 28 ต่อ 3510

โทรสาร0 2273 9240

www.yotathai.com



-94-

หลักเกณฑแ์ละวิธปีฏิบ้ต การอนุมัตจิ่ายเงินชดเชยค่างานส์งก่อสราง
หรือเรืยกคีนเงินค่างานส์งก,อสรางตามลัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตามทีค่ณะรัฐมนตรมีมีตเิมื่อวันที่ 5 มีอนุายน 2544 มอบอํานาจใหห้น่วยงานภาครัฐ
คู่สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มอีํานาจในการพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และ
อนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผูร้ับจ้างตามเงื่อนไขรองสัญญาแบบปรับราคาได้ สําหรับ
สัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไมเ่กิน 50 ล้านบาท โดยใหเ้จียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของ
ส่วนราชการหรือรํฐวสิาหกิจเป็นลําดับแรก และจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางในลําดับต่อไป
นั้น

สํานักงบประมาณจึงกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธปีฏปิตใินการอนุมัติการจ่ายเงินชดเชย
ค่างานสิงก่อสร้างและการเรียกคืนเงินค่างานสิ,งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพี่อให้
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรดีังกล่าว โดยมอบอํานาจใหห้ัวหน้าหน่วยงานภาครัฐมอีํานาจในการ
บรหีารงบประมาณรายจ่ายบางประการตั้งแตป่งีบประมาณ พ,ศ. 2545 เป็นด้นไป ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไข ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐจะอนุมัตกิารจ่ายเงินซดเชยค่างานสิ,งก่อสร้าง หรือการเรียกคืนเงิน

ค่างานสิ,งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เฉพาะสัญญาจ้างที,มีวงเงินค่าจ้างสัญญาละ
ไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาททวน) โดยการตรวจลอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้
ครบท้วนและถูกต้อง รวมทั้งการคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจาก
ผูร้ับจ้างสําหรับสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทีจ่ะต้อง
พิจารณาดําเนินการให้ครบท้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง

2. เมื่อพิจารณาตรวจสอบความครบท้วนและถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา
แล้ว การคํานวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ใหห้น่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการตามที่กําหนดไวใ้นสัญญาทีล่งนามกับผูร้ับจ้าง ภายใต้เงื่อนไข หลักเกณฑป์ระ๓ทงาน
ก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรับราคาไดใ้นหนังสือคูม่ือทีส่ํานักงบประมาณ
กําหนดโดยเคร่งครัด

3. ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มค่างานสิ,งก่อสร้างใหผู้ร้ับจ้างตามเงื่อนไข
รองสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ใหห้ัวหน้าหน่วยงานภาครัฐมอีํานาจดําเนินการ ดังนี้
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ก. กรผึงบประมาณของส่วนราชการหรอ็ร้ฐวสาหกจ
3.1 ให้ห้วหน้าหน่วยงานภาครัฐโอนเปลี่ยนแปลงรายกาทงํนประจํางๆดจาก

หมวดรายจ่าย งานหรือโครงการในแผนงานใดไฝว่าจะเบิกจ่ายจากสําน้กเบกแห่งใดไปตั้งจ่ายา,น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทดนและลี่งก่อสร้าง รายการเงินซดเชยค่างานลีง่ก,ธสร้างตามสั’ญญา
แบบปรับราคาไดใํนงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มีคๆามจําเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มภายใต้
แผนงานเดยวกัน เพิ่อเบิกจ่ายเงํนเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามจํานวนเงินที่
คํานวณและตรวจสอบความถูกต้องแล้วใหผู้ร้ับจ้าง สําหรับหมวดรายจ่าย ด้งนี้

1) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ,งก,อลร้าง สําหรับรายการทีไ่ด้ดําเนินการ
จ้ดซือ้จัดจ้างแล้วมเีงินประจํางวดเหลือจ่าย หรือรายการทีห่มดความจําเป็นในการจัดหาแล้ว

2) หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ทีส่ามารถเจ้ยดจ่ายได้
3) หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอึ่นที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

ตามทีไ่ดร้ับการจัดสรรเงินประจํางวดแล้วมเีงินเหลือจ่าย หรือรายการทีห่มดความจําเป็นในการ
ใชจ้่ายแล้ว

สําหรับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดต่างแผนงานจะต้อง
ขออนุมัติต่อสํานักงบประมาณก่อน

3.2 ให้หน่วยงานภาครัฐขออนุมัตโิอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณต่อสํานัก
งบประมาณ ในกรณีทีไ่ดต้รวจสอบสัญญาจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ทีไ่ด้
ลงนามไวแัล้วปรากฎว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มค่างาน ใหร้ออนุมัตโิอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและขออนุมัตเิงินประจํางวดจากหมวดรายจ่าย งานหรือโครงการ ในแผนงานและสํานัก
เบิกใดเพื่อไปตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนและลี่งก่อสร้าง รายการพนซดเชยค่างานลี่ง
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไดในงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มีความจําเป็นต้องจ่าย
เงินเพิ่มค่างานภายในแผนงานเดียวกันหรือต่างแผนงานกันโดยเร็ว เพิ่อเบิกจ่ายใหก้ับผูร้ับจ้างต่อไป

ข. กรผึงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
3.3 ใหห้น่วยงานภาครัฐขออนุมัตจิัดสรรเงินประจํางวดงบกลาง เพิ่อเบิกจ่าย

ค่างานลี่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สําหรับสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีความจําเป็น
ต้องจ่ายเงินค่างานเพิ่มต่อสํานักงบประมาณ ในกรณทีีไ่มส่ามารถเจียดจ่ายจากงบประมาณของ
ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกัจ ตามข้อ 3.1 - 3.2 แล้ว และสํานักงบประมาณจะพจารณาจัดสรรเงิน
งบกลางให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง ในสักษณะ
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ค่าสิงก่อสร้าง รายการเงิน'ชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบ,ปรับราคา1ได้ ตามความจําเป็น
และเหมาะสม

การขอเงินประจํางวดตามวรรคแรก ใหห้น่วยงานภาครัฐจัดส่งเอกสาร
รายละเอียดประกอบคําขออนุมัตเิงินประจํางวด งบกลาง ตามแบบ ง. 222 และแบบ ง. 232 ที่

สํานักงบประมาณกําหนดโดยใหแ้สดงรายละเอียดเลขทีส่ัญญา รายการก่อสร้าง งวดงาน และ

จํานวนเงินชดเขยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับรา'คาไห้ พร้อมสําเนาหนังสือการอนุมัตเิงิน
ชดเชยค่างานสิงก่อสร้างที่ห้วหน้าหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ทีไ่หร้ับมอบหมายใหป้ฏิบติราชการแทน
อนุมตแิล้ว ทั้งนี้ ใหผู้อ้ํานวยการกองคลังหรือผูอ้ํานวยการกองอื่น ๆ ที่มืหน้าทีร่ับผดชอบเป็นผูร้ับรอง
ว่าเอกสารถูกต้องห้วย

4. สําหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบรหืารราชการส'วน
ท้องลี่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความจําเป็นต้องเพิ่มเงินค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาให้
(ค่า K) ภายหลังจากทีใ่หใ้หจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานแล้ว หรือไหจ้่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มา
รองเงินค่าก่อสร้างนั้นแล้ว มความจําเป็นต้องใหจ้่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดนเพิ่มเติมใหด้ําเน้น
การ ตามห้อ 3 โดยอนุโลม

5. ในกรณทีี่มีความจําเป็นต้องลดเงินค่างาน และเรียกคืนเงินจากผูร้ับจ้างตามเงื่อนใฃ
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หน่วยงานภาครัฐคูส่ัญญาดําเน้นการตรวจลอบเอกสาร
สัญญาต่างๆ เพี่อคํานวณเงินทีจ่ะต้องเรียกคืนจากผูร้ับจ้างใหถู้กต้องครบถ้วน แล้วรีบดําเน้นการ
เรียกคืนเงินตามแนวทางที่เคยถือปฏิบต้โิดยเร็ว

6. กรณหีน่วยงานภาครัฐทีเ่ป็นหน่วยงานนําร่องตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการ
งบประมาณ การจ่ายเงินเพี่มค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้ (ค่า K) ใหเ้จียดจ่าย
จากเงินประจํางวดในงบลงทุน หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดจากงบดําเนินงาน หรือ
งบเงินอุดหนุนของงานหรือโครงการในสํานักเบิกใด ไปตั้งจ่ายในงบลงทุนรายการเงินซดเชยค่างาน
สิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้ (ค่า K) ของงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มความจําเป็น
ต้องจ่ายเงินเพิ่มภายใตแ้ผนงานเดียวกันเพี่อเบิกจ่ายใหผู้ร้ับจ้าง

กรณีเป็นงบประมาณเหลือจ่าย หรือเงินงบกลางใหห้น่วยงานนัารอ่งขออนมุตโิอน
เปลี่ยนแปลงรายการหรือขออนุมัติงบกลางแล้วแต่กรณี ต่อสํานักงบประมาณตามความจําเป็นเพี่อ
ไปตั้งจ่ายในงบลงทุน รายการเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้ (ค่า K)

ของงานหรือโครงการ และสํานักเบิกที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มภายใตแ้ผนงานเดียวกัน เพี่อ
เบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาไห้ (ค่า K) ใหผู้ร้ับจ้าง
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7, กรณหีน่วยงานภาครัฐใดมเีงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใด อาจพิจารณานําเงิน
ดังกล่าวมาใชจ้่ายเป็นเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหลักเกณฑด์ังกล่าว

กไ็ด้

8. เมื่อหน่วยงานภาครัฐ ลังโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดเพื่อเบิกจ่าย
เป็นค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ หรือเรียกคืนเงินจากผูร้ับจ้างแล้ว ใหร้ายงานใหส้ํานัก
งบประมาณทราบภายใน 15 วัน นับจากวันลังโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว

9. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐจะมอบอํานาจใหผู้้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ ตามหลักเกณฑน์ีภ้ายในจังหวัดเดียวกันกไ็ด้

10. กรณทีี่มปีัญหาเกี่ยวกับการปฎิบต้ติามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ใหส้ํานักงบประมาณเป็นผูว้ินิจฉัย และใหถ้ือคําวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีล่ิ้นสุด
11. การปฏิบตินิอกเหนือจากหลักเกณฑน์ีใ้หข้อทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
12. สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิปตัเิพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามความจําเป็นและเหมาะสม

www.yotathai.com



ภาคผนวก ค
หนังสือทีเ่กี่ยวข้อง

www.yotathai.com



-99-

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรางไทย
THAI CONTRACTORS ASSOCIATION

110 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 2510697, 2522953
110 WIRELESS ROAD, BANGKOK 10500 TEL. 2510697, 2522953

ด่วนทีสุ่ด
ที่ 59/2532

15 พฤษภาคม 2532

เรอง ขอทราบผลการพิจารณาช่วยเหลีอผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผ่าน ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงส์’ สารสิน)
อ้างถึง หนังสือของสมาคมฯ ด่วนทีสุ่ด ที่ 46/2532 ลงวันที่ 24 เมษายน 2532

ตามทีส่มาคมฯ ไดม้หีนังสือกราบเรียน ฯพณฯ ขอใหร้ีบพิจารณาแก้ปัญหาวัสดุ
ก่อสร้างขาดแคลนและมรีาคาสูง และขอความกรุณาให้ ฯพณฯ ไดพ้ิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑก์าร
ช่วยเหลอผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง รวม 6 ประการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาไดล้่วงเลยไปนานแล้ว สมาคมฯ บังไมไ่ดร้ับคําตอบผลการ
พิจาร้ณาให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลแตป่ระการใด ขณะนี้ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างชึ่งมี
ลัญญางานกับราชการอยูก่่อนแล้ว ต่างไดร้ับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ราคาวัสดุก่อสร้างไม่

อยูใ่นภาวะปกติเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมาย และมปีริมาณไมเ่พียงพอ ขาดแคลนและขัดสน แมจ้ะมี
เงินสดอยูใ่นมีอก็มอิาจหาซื้อได้ ทําใหง้านทีด่ําเนินการอยูล่่าช้า รวมทั้งผูข้ายฉวยโอกาสกําหนด
หลักเกณฑก์ารซื้อขายทีไ่ม่เป็นธรรม ผลกระทบทีเ่กิดตามมากด็ือความสูญเสืยอ้นเกิดจากค่าแรงงาน
ที่ต้องรอคอยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ล่งผลใหค้่าบริหารงานและต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นเป็น
เงาตามตัว ปัญหาต่าง ๆ เหล่านีม้คีวามจําเป็นอย่างยฺงทีต่้องแกไขโดยรีบด่วน ก่อนที1บรรดาผูร้ับ
เหมาจะต้องทิ้งงาน หากเกิดปัญหาเช่นนีจ้ริง ความเดือดร้อนกระทบกระเทือนจะต้องเกิดขึ้นใน
วงการก่อสร้างอย่างหลีกไมพ่้น คนงานนับจํานวนพ้นจํานวนหมื่นจะถูกลอยแพ ภาวะการว่างงานจะ

เกิดขึ้นโดยทั้วไป ชี่งจะล่งผลกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ ปัญหาทางการเมืองและ
ลังคมกจ็ะตามมา ล่งผลถึงเสถึยรภาพของรัฐบาลอีกด้วย

/ด้วยเหตุผล
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมฯ จงใครข่อความกรุณาจาก ฯพณฯ ไดโ้ปรดดําเนินการ
แกป้ัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวโดยรีบด่วน และใครข่อทราบผลการพิจารณาข้อเรียกร้องของสมาคมฯ ตาม
ที่สมาคมฯ เคยเสนอใหม้กีารพิจารณาคือ

1. ขอใหพ้ิจารณาขยายเวลาสัญญาการก่อสร้างลําหรับผูร้ับเหมาที่มีสัญญางาน
ผูกพันก้นข้ามปี พ.ศ. 2532 ออกไปอีก 180 วัน โดยไมม่เีงื่อนไข

2. ลําหรับผูร้ับเหมาที่ยึ่นชองประกวดราคางานทั้งที,ลงนามในสัญญางานไปแล้ว
และจะลงนามในโอกาสต่อไป ขอใหข้ยายเวลาในสัญญาออกไปอีก 180 วัน โดยไม,มีเงื่อนไขฟนก้น
หากผู้ทีล่งนามไปแล้ว ทั้งทีก่ําลังก่อสร้างหรือยังมไิดล้งมีอก่อสร้าง หรือยังมไิดล้งนามในสัญญางาน
แตป่ระสงคจ์ะขอยกเลิกข้อผูกพัน ก็ฃอให้กระทําไดโ้ดยไมถ่ือเป็นความผิดตามระเปียบสํานักนายก
รัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2522 และไมรีบเงินประก้นชอง เงินประก้นสัญญา

3. ผูร้ับเหมาทีล่งนามในสัญญางานก่อสร้างก่อนและหรือหลังวันที่ 28 มิอนุายน
2531 ใหม้ีลทิธไิดร้ับเงินชดเชยตามมตคิณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2531 ทุกสัญญา

4. ขอใหร้ัฐบาลพิจารณาผ่อนผันใหม้กีารนําเหล็กเสันและลวดแรงดึงสูงทุกชนิด
เข้ามาในราชอาณาจักรไดอ้ย่างเสรี โดยยกเว้นอ้ตราอากรนําเข้าทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนกว่า
สถานการณเ์หล็กเล้นในประเทศจะเขา้ลภ่าวะปกติ

5. ขอใหพ้ิจารณานําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ด่า K) มาใชเ้ป็นการถาวรต่อไป
โดยเร็ว โดยการปรับปรุงสูตรการคํานวณใหมใ่หเ้ป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อประก้นความเลี่ยงอ้น
เนื่องมาจากวกฤตการณค์รั้งนี้ และเพื่อล่งเสรีมใหร้ะบบการจ้างงานอยูบ่นพื้นฐานความเป็นธรรม
อ้นจะมผีลใหอุ้ตสาหกรรมก่อสร้างของไทยพัฒนาต่อไป

6. ขอใหพ้ิจารณาดําเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ที่สํานักงบประมาณกําหนดโดยการดัด “หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มด่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อ
ต้องเรียกเงินด่างานคืน,’ ออก

นอกจากนีส้มาคมฯ ใครข่อ ฯพณฯ ไดพ้ิจารณาหาทางช่วยเหลือผูร้ับเหมาอีก 4 ข้อ
คือ

7. ขอใหพ้ิจารณายกเว้นภาษการค้าและภาษรีายไดใ้หแ้กผู่ป้ระกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างเป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอ้นเกิดจากสถานการณว์ัสดุก่อสร้างขาดแคลน
และขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม

/8. ขอให้
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8. ขอใหพ้ิจารณาผ่อนผันใหม้การนําเข้ารถบรรทุกHแล้ว และยกเว้นอากรการ
นําเข้ารถบรรทุกใขแ้ล้วเป็นการชวคราว เพื่อผ่อนคลายปัญหาการขาดแคลนรถบรรทุก

9. ขอใหพ้ิจารณาสังการใหจ้ังหวัดต่าง ๆ ใต้พิจารณาเกี่ยวกับอนุญาตใหม้กีาร
ระเบิดและย่อยหินไตต้ามทีจ่ังหวัดเห็นลมควรและเหมาะสม โดยผ่อนปรนเงื่อนไขทีว่่า “สถานทีข่อ
อนุญาตควรอยูห่่างไกลชุมซนและบริเวณที่ล้บตา ซึ่งไมอ่าจมองเห็นไตจ้ากทางหลวงอันจะทําให้เสีย
ทัศนียภาพธรรมชาติ” ทั้งนี้เพราะเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอุปสรรคอย่างมากในการจัดหาสทานทีร่ะเบิด
และย่อยหิน

10. ขอใหพ้ิจารณาแก้ไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 59 เรื่องการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า โดยขอใหผู้ว้่าจัางจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผูร้ับจ้าง จํานวนร้อยละ 25 ในวันลงนามในสัญญา
และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ขอใหเ้บิกตามผลงานเป็นงวดรายเดือน

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อ ฯพณฯ ใตโ้ปรดพิจารณาอย่างรีบด่วน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะไตข้่าวผลการพิจารณาแกใ้ฃในเวลาอันรวดเร็วทีสุ่ด ก่อนเหตุการณจ์ะสายเกินแก้ ทั้งนี้ สมาคมฯ
ใครข่อขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ดุลยกร ภิญโญสินวัฒนํ
(นายดุลยกร ภิญโญสินวัฒนั)

นายกสมาคมฯ
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สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

_THAI CONTRACTORS ASSOCIATION_
110 ทนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 2510697, 2522953

110 WIRELESS ROAD, BANGKOK 10500 TEL. 2510697, 2522953

ที่ 78/2532

22 พฤษภาคม 2532

เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับความล่าร้าในการแก้ไขสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
กราบเรียน ฯพณ'ฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงสั สารสิน)

ด้วยสมาริกของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และผูร้ับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ
จํานวนมากทีร่ันงานก่อสร้างกับหน่วยราชการ รัฐวสิาหก้จ และหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
บรหีารราชการล่วนท้องกี่น ไดร้้องเรียนมาถึงสมาคมฯ เกี่ยวกับการทีห่น่วยราชการ รัฐวสิาหกจ
และหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรหีารราชการห่วนท้องถนบางแห่งไมไ่ดป้ฏิบ้ตตาม
มดคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 เรื่องการพจารณาช่วยเหลอ
ผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ข,งในเงื่อนไขและหลักเกณท้ ข้อ 3 กําหนดไววิ่า '‘ไหคู้ส่ัญญา

ดําเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าวใหเ้สร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแตว่ันทีไ่ดร้ับแจ้งขอแก้ไขสัญญา
จ้างเหมาเดิมจากผูร้ับจ้าง” โดยเฉพาะอย่างยงหน่วยงานกรงเทพมหานคร ซึ่งผูร้ับเหมาที่มี
สัญญาจ้างเหมาทีเ่ร้าข่ายไดร้ับการช่วยเหลือได้มหีนังสือขอแก้ไขสัญญาเดิมเป็นสัญญาแบบปรับ
ราคาไดแ้สัว แตผู่ว้่าจ้างไมป่ฏิบัตแิก้ไขสัญญาภายในกําหนด45 วัน นับตั้งแตว่ันทีไ่ดร้ับแจ้งขอ
แก้ไขสัญญาจ้างเหมาเดิมจากผูร้ับจ้าง และผูว้่าจ้างอ้างว่า ไมม่อีํานาจลงนามแก้ไขสัญญาตามมดิ
คณะรัฐมนตรไีด้ และขณะนี้ไดม้หีนังสือขออนุม่ดใิหข้ยายเวลาลงนามเพี่อจะไดป้ฏิบัดแิก้ไขสัญญา
ได้ จนกระทั่งบัดนีร้ะยะเวลาล่วงเลยมานาน กย็ังไมไ่ดร้ับการแก้ไขสัญญาเลย ทําใหผู้ร้ับจ้างเหมา
ไดร้ับความเดอิดร้อนเป็นอย่างมาก

สมาคมฯ จึงขอความกรุณามายัง ฯพณฯ ข่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพี่อช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้างตามมดคิณะรัฐมนตรดี้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฯพณฯ จะกรุณาเป็นทีพ่ึ่ง
ของผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้างได้ ทั่งนี้สมาคมฯ ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ ล่วงหน้ามา ณ

โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถึออย่างสูง
ดุลยกร ภิญโญสินวัฒนั

(นายดุลยกร ภิญโญสินวฒันั)

นายกสมาคมฯ
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ประกาคคณะกรรมการว่าด้วยการปฎิบัตราชการเพี่อประซาซ,นของทน่วยท’นของรั5
เรอง การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัตราชการ!นการเบิกจ่ายเงินชดเชย

ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ด้วยกระทรวงการคลัง ขอไหค้ณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพี่อประชาชน
ของหน่วยงานของรัฐ พิจารณากําหนดมาตรการใหส้่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการเบิกจ่าย
เงินชดเชยค่างานก่อสรัางตามลัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพี่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้
ประกอบการ ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม

อาลัยอํานาจตามความในข้อ 8 วรรคลอง และข้อ 17 ทวิ แห่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการปฏิบติริาชการเพี่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 และที,แก้ไข
เพิ่มเติม โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการปฏิบติริาชการเพี่อประชาชนของหน่วยงานของ
รัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 จึงไดก้ําหนดมาตรฐานการปฎิบติริาชการในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างาน
ก่อลร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่นบ

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543

อภสิทธ เวชซาดวูะ
(นายอภสิิทธี้ เวชชาชีวะ)

รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการ1ว่าด้วยการปฏิบตัริาชการ

เพี่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
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มาตรฐานการปฎิบ้ตราชการในการเบิกจ่าอเงินชดเชอ
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปร้นราคาได้ (ค่า K)

เพื่อให้การปฎิบติงิานซองหน่วยงานซองรัฐในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาไห้ (ค่า K) ใหก้ับผูป้ระกอบการเป็นระบบเปิด โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม

โดยมีการกําหนดขั้นตอน ระยะเวลา และหลักเกณฑก์ารพิจารณาอย่างชัดเจน ผูป้ระกอบการมี
ความพิงพอใจและสามารทคาดหวังต่อการบรหารซองหน่วยงานรองรัฐไห้ คณะกรรมการว่าห้วยการ

ปฏิบติริาชการเพื่อประชาชนซองหน่วยงานซองรัฐจึงไดก้ําหนดมาตรฐานการปฎิบติริาชการในการ
เบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้ (ค่า K) ขึ้นเพื่อใหห้น่วยงานซองรัฐ
ยืดถือเป็นแนวทางปฏิบต้ติ่อไป

ขอบเขตและสักษณะงาน
ใหใ้ช้มาตรฐานการปฎีบติริาชการในการเบิกกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม

สัญญาแบบปรันราคาไห้ (ค่า K) กับหน่วยงานซองรัฐ ตามทีก่ําหนดตามระเบิยบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการปฎิบต้ริาชการเพื่อประชาชนซองหน่วยงานของรัฐ พ-ค. 2532 และทีแ่กไ้ซเพิ่มเติม ซึ่ง
หมายความถืง กระทรวง ทบวง กรม หรีอส่วนราชการทีเ่รียกชื่ออย่างอื่น และมฐีานะเป็นกรม
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานอื่นใดซองรัฐในต่างประเทศ ราชการส่วนภูมภีาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจเฉพาะที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญต้หิรือพระราชกฤษฎีกา และ
หน่วยงานอื่นชองรัฐ

สําหรับกรณทีี'เป็นการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้

(ค่า K) ใหเ้ป็นเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรอง

การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสํานักเลซาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
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http:ri1-l1k1ritlfl11-l1il12.Ji


- 105-

ขั้นตอน ระยะเวลา นละเอกสารประกอบการดําเนินการ
ขั้นตอนระยะเวลาดําเนินการ
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างไดร้ับคําขอเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อลรัางตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากผู้ประกอบการ ไหห้น่วยงานของรัฐผูว้่าจ้างและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาทีก่ําหนดดังนี้

ขั้นตอนดําเนินการ ระยะเวลา/วันทําการ

11 หน่วยงานของรัฐผูว้่าจ้างดําเนินการก่อนส่งลําน้กงบประมาณ
ก. กรณหีน่วยงานของรัฐผูว้่าจ้างตั้งอยูใ่นส่วนกลาง 30

ข. กรณหีน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 40

2. ลําน้กงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 20

3. หน่วยงานของรัฐผูว้่าจ้างขออนุมัตฎิีกาจากกรมบัญชีกลาง 10

4. กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัตฎิีกา 3

5. หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างแจ้งผู้ประกอบการรับเงิน 7

รวม ระยะเวลาดําเนินการ
- 70 วันทําการ สําหรับหน่วยงานของรัฐผูว้่าจ้างตั้งอยูใ่นส่วนกลาง
- 80 วันทําการ สําหรับหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค

ตั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไมร่วมระยะเวลาสําหรับขั้นตอนที่ผู้ประกอบการเป็นผู้
ดําเนินการเอง และขั้นตอนที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องแจ้งใหผู้ป้ระกอบการแก้ไขหรือส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม หรือดําเนินการใด ๆ ในกรณทีี่คําขอใม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไมส่มบูรณต์าม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับกําหนดจนถงวนัที่ผู้ประกอบการได้
ดําเนินการถูกต้อง ครบถ้วนและลมบูรณแ์ล้ว

หากหน่วยงานของรัฐหน่วยใดดําเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาทีก่ําหนดข้างต้น
ใหล้่งเรื่องดังกล่าวไปตามขั้นตอนต่อไปโดยไม่ต้องรอให้ครบกําหนดระยะเวลาทีก่ําหนดตั้งนี้ เพื่อ
เป็นการอํานวยความสะดวกใหก้ับผูป้ระกอบการ
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กรณทีี่หน่วยงานรองรัฐหน่วยงานใดมกีฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีท่ําใหร้ั้นตอนการ
ดําเนินการแตกต่างจากทีก่ําหนดกใ็หป้รบใชไ้ดโ้ดยอนุโลม แตท่ั้งนีก้รอบระยะเวลาดําเนินการโดยรวมต้อง
เป็นไปตามทีก่ําหนด

ทั้งนี้ หากรัฐประลบปัญหาการจัดสรรเงินงบประมาณประจําปีเพื่อการนีไ้วใ้มเ่พียงพอ
สํานักงบประมาณมีความจําเป็นทีจ่ะต้องจัดหาเงินเพิ่มเติม โดยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐใน
การใช้การบรหารงบประมาณเพื่อเจียดจ่ายเงินมาใชเ้พื่อการน กจ็ะมผีลทําให้การไดร้ับเงินซดเชยค่า
งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ล่าช้ากว่าทีก่ําหนดไว้ แตท่ั้งนี้ ผูป้ระกอบการจะ
ไดร้ับแจ้งถึงจํานวนเงินที่ควรจะไดร้ับภายในระยะเวลาที่ใด้กําหนดไว้

เอกสารหลักฐานทึ๋ตอ้งการ
ในการยื่นคําขอเบีกจ่ายเงินซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K) ผูป้ระกอบการจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานของรัฐผูว้่าจ้าง ด้งนี้
1. สําเนาประกาศแจ้งความประกวดราคา พร้อมเอกสารประกอบราคาจ้าง หรือใบ

เสนอราคาโดยวัธยื่น
2. สําเนาภาพถ่ายจากคูฉ่บบสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
3. สําเนาหนังสิอการต่ออายสุัญญา (ถ้ามี)

4. สําเนาหนังสือล่งมอบงานของผูร้ับจ้าง (ทุกงวดทีข่อซดเชย)
5. ต้นฉบับหนังสือที่ผูร้ับจ้างเสนอขอเงินขดเชย พร้อมวัเคํานวณเงินชดเชยค่า K

6. ต้นฉบับหนังสือการคํานวณรายละเอยดประมาณราคาของผูป้ระกอบการ
ทั้งค่างานลว่นทีเ่พิ่มขึ้นและล่วนทีล่ดลงเพื่อเรียกเงินคืน

7. สําเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดอนที่เปิดซองประกวดราคาและเดือนที่
ล่งมอบงาน (รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูป้ระกอบการ)

8. สําเนาหนังสือแจ้งใหผู้ร้ับจ้างเช้าปฏิบัตงิาน (ถ้ามี)

ใหห้น่วยงานของรัฐผูว้่าจ้างมอบสําเนาหนังสือคําขอ ขอเบกจ่ายเงินชดเขยค่า K

พร้อมกับประทับตราหนังสือรับใหผู้ป้ระกอบการไวเ้ป็นหลักฐาน
กรณทีี่หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวช้องเห็นว่าคําขอไม,ถูกต้อง

ครบถ้วน หรือสมนุรณ์ ใหห้น่วยงานของรัฐผูว้่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวช้องแจ้งใหผู้้
ประกอบการทราบทั้งหมดในคราวเดืยวกัน ภายใน 10 วันทําการ
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คํามนสัญญากับประชาชน
หน่วยงานของรัฐมหีน้าทีใ่ห้บริการแก,ประชาซน โดยมุ่งหวังใหป้ระชาซนไดร้ับ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและพอใจ เพี่อสร้างความมั่นใจกับผูป้ระกอบการ ไมว่่าจะใปติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐหน่วยใด เพี่อขอเบิกจ่ายเงินชดเขยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) กจ็ะไดร้ับบริการจากหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ตามมาตรฐาน ดังนี้

• จะไดร้ับบริการตามขั้นตอนและพิจารณาแห้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ําหนด
ข้างต้นอย่างเคร่งครัด

• จะติดประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการใหท้ราบอย่างเปิดเผย

• จะจัดใหม้แีบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ เพี่อเป็น
แนวทางการกรอกรายละเอียดและการคิกษา ค้นคว้า ในเรื่องดังกล่าวได้

• จะจัดใหม้ีการรับฟัง สํารวจความคิดเห็นเพี่อนํามาปรับป?งการปฎิบต้งิานให้
ลอดคห้องกับความต้องการของผูป้ระกอบกา?เป็นประจํา

• จะใหบ้ริการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเสมอภาค โดยจัดใหบ้ริการตาม
สําดับก่อนหลังของการยื่นคําขอ และพร้อมทีจ่ะชี้แจงและเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเข้าตรวจลอบ
ได้

• จะใหบ้ริการด้วยความเห็นอกเห็นใจ จัดใหม้เีจัาหน้าที่ทีผ่่านการอบรมและ

ความ! ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดไวบ้ริการผูป้ระกอบการ• จะชี้แจงเหตุผลใหท้ราบโดยชัดเจน ในกรณทีีไ่มล่ามารถบริการไดต้ามคําขอ
หรือไมส่ามารถบริการใหแ้ห้วเสร็จ ตามระยะเวลาทีก่ําหนดและจะแจ้งกําหนดการขยายเวลา
พิจารณาในเรื่องนั้น ใหท้ราบพร้อมกันด้วย

• จะปรับป?งประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพี่อใหผู้้
ประกอบการไดร้ับบริการที่ดียืง่ชี้น

• จะกําหนดสูตรการคํานวณค่า K ไวใ้นสัญญาแตล่ะงวดในการทําสัญญา
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมเพี่ออํานวยความสะดวกให้กับผูป้ระกอบการ และจะ

ขยายใหค้รบทุกหน่วยงานในโอกาสต่อไป

• จะจัดเตรืยมสถานที่และสิ,งแวดห้อมที่ดใีหพ้ร้อมทีจ่ะบริการ และอํานวยความ
สะดวกใหก้ับผูป้ระกอบการ
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รายละเอียดอื่น ๆ

• ผูป้ระกอบการจะต้องสืกษาทําความเข้าใจกับเรื่องดังกล่าวนี้ และเตรียม
เอกสารหลักฐานประกอบการยึ่นคํารอให้ถูกต้อง และครบถ้วน

• ผูป้ระกอบการควรจะยื่นคําขอเงินซดเชยค่า K ในแตล่ะงวดเป็นระยะๆ โดย
ไมป่ล่อยเวลาใหเ้นิ่นนานเกินควร จนทําใหม้ปีัญหาในการค้นหาเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ

• หากผูป้ระกอบการต้องการทราบรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ เจ้าหน้าท,ของ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะใหค้ําชี้แจงไต้

• หากผูป้ระกอบการเห็นว่าไมไ่ดร้ับบริการตามมาตรฐานทีก่ําหนดอาจลอบถาม
เพื่อขอคําชี้แจงจากเจ้าหน้าทีผู่ร้ับคําขอไดโ้ดยตรง ถ้ายังไมไ่ตร้ับคําชี้แจงในเวลาอันสมควรหรือไต้
รับคําชี้แจงไม่เป็นทีพ่อใจ อาจเข้าพบผูบ้ังดับบัญชาของเจ้าหน้าทีข่องรัฐผูร้ับคําขอนั้น ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐจะประกาศชื่อ ตําแหน่งและหมายเลขโทรดัพทข์องผูบ้ังคับบัญชาดังกล่าวใหท้ราบอย่าง
ชัดเจน ณ สถานทีท่ํางาน นั้น

• เมื่อไตด้ําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว หากยังไมเ่ป็นทีพ่อใจ ผูป้ระกอบการ
สามารถล่งหนังสือร้องเรียน หรือใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการไดท้ี่

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการว่าต้วยการปฎิบตราชการ
เพื่อประซาซนของหน่วยงานของรัฐ (ปปร)

สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษโนโุลก กท.10300
โทรคัพท์ 281-5606 หรือ โทรคัพทล์ายด่วน 1598

โทรสาร 628-6220
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ครุฑ

ประกาศกรมการบินพาณิชย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสาร ขนาดพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร

ทีท่่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎรธ์านี
เลข 75/2540

ด้วยกรมการบินพาณิชย์ มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทีพ่ัก
ผูโ้ดยสาร ขนาดพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร ทีท่่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎรธ์านี

ผู้มีสิทธเิสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มอีาชีพรับเหมาก่อสร้าง และต้องไมเ่ป็นผูถู้ก
แจ้งเวียนซี่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรมและต้องมผีลงาน
ดังนี้

1. มผีลงานก่อสร้างหรือปรับป5ง หรือขยายต่อเติมอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารการบินที่มี
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบปรับอากาศ และระบบสายพานลําเลียงกระเป๋า ของ

ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ชื่งมีราคาค่างานก่อสร้างรวมไมน่้อยกว่า 110 ล้านบาทต่อหนึ่งสัญญา
จ้าง (ราคาตามสัญญาไมร่วมค่า K)

2. ผลงานตามข้อ 1 จะต้องเป็นผลงานทีแ่ล้วเสร็จไมก่่อนปี พ.ศ. 2534 (ไหร้วมผลงาน
ในปี พ.ศ. 2534 ด้วย) และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดแีก่
ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว

3. จะต้องมิใชีเป็นผู้ที่เป็นคูส่ัญญากับกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งอยูใ่นระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ที่มผีลงานสะสมล่าข้ากว่าแผนงานทีก่ําหนดเกินกว่าร้อยละ 10 น้นถึงเดือน
ก่อนการเปิดชองประกวดราคาครั้งนี้

ผูล้นไจยื่นซองประกวดราคาดังกล่าว ต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน

สุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎรธ์านี ถ้าไมเ่ข้าใจแบบรูปหรือรายละเอียดติดต่อสอบถามทางโทรดัทท์
หมายเลข 2862908, 2870320-9 ต่อ 1276

กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2540 ระหว่างเวลา 09.30-10.30 น.
ณ ห้องประชุม ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการบินพาณิชย์ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร และกําหนด
เปิดชองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแตเ่วลา 10.40 น. เป็นต้น
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ผู้สนใจติดต่อขอชื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 15.000.-U'าท (หนึ่งหมื่นห้าพ้น
บาทท้วน) ไดท้ี่ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมการบินพาณิชย์ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร และทีฝ่่าย
บริหารท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎรธ์านี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 ถงวนัที, 6
สิงหาคม 2540 ในเวลา 08.30 - 15.00 น. และในวันชื้อเอกสารประกวดราคาผูช้ื้อต้องนําหนังสีอรับ
รองผลงานตังกล่าวห้างต้นฉนับตัวจริงมาแสดงในวันชื้อเอกสารประกวดราคาด้วย หรอิติดต่อสอบ
ถามทางโทรตัพทห์มายเลข 2860482 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

ศริชุฃ จับทรางสุ
(นายศริลุข จันทรางคุ)
อธิบดีกรมการบินพาณิชย์
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เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที, 75/2540
การจ้างเหมาก่อลร้างอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารขนาดพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร ที่ท่าอากาศยาน

สุราษฎรธ์านี จังหวัดสุราษฎรธ์านี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

ด้วยกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม" มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาจ้าง
เหมาก่อสร้างอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสาร ขนาดพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร ที,ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี
จังหวัดสุราษฎรธ์านี โดยมขี้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสา?ประกวดราคา

1.1 แบบใบเสนอราคา 1.4 สูตรการปรับราคา
1.2 แบบสัญญาจ้าง 1.5 แบบรูปและรายการละเอียด
1.3 แบบหนังสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันชอง
(2) หลักประกันสัญญา (3) หลักประกันผลงาน

2. คุณสมปตขิองผูเ้สนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มอีาชีพรับเหมาก่อสร้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง

เวียนซึ่อผูท้ิ้งงานชองทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรีอห้ามเข้าเสนอราคากับกรม
2.2 ผูเ้สนอราคาต้องไมเ่ป็นผูไ้ตร้ับเอกสิทธึห๋รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้น

ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผูเ้สนอราคาไตม้คีําลังใหส้ละสิทธิแ้ละความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผูเ้สนอราคาจะต้อง

1. มผีลงานก่อสร้างหรือปรับปรงู หรือขยายต่อเติมอาคารที่พักผูโ้ดยสารการบินที่
มโีครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบปรับอากาศ และระบบสานพายลําเลียงกระเป๋า ของ
ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมรีาคาค่างานก่อสร้างรวมไมน่้อยกว่า 110 ล้านบาทต่อหนึ่งสัญญา
จ้าง (ราคาตามสัญญาไมร่วมค่า K)

2. ผลงานตามข้อ 1 จะต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่ก่อนปี พ.ศ. 2534 (ใหร้วม

ผลงานในปี พ.ศ. 2534 ด้วย) และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็น
ผลดีแก,ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว

3. จะต้องมใิช่เป็นผู้ที่เป็นคูส่ัญญากับกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งอยูใ่นระหว่างดําเนิน
การก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ที่มผีลงานสะสมล่าข้ากว่าแผนงานที่กําหนดเกินกว่าร้อยละ 10 นับถึง
เดือนก่อนการเปีดชองประกวดราคาครั้งนี้

www.yotathai.com



-112-

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับชองประกวดราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษท้ ซึ่งออกใหไ้มเ่กิน 1 ปี นับถึงวัน

เสนอราคา และสําเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบบ
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมบีตามกฎหมายในกรณ์ที่ผู้เสนอราคามอบ

อํานาจใหบุ้คคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 ลําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ตามข้อ 2.3) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

โดยมีผู้มอืํานาจ
3,4 ผูเ้สนอราคาจะต้องมรายซึ่อวิศวกรโยธา จํานวน1 นาย อยูป่ระจําหน่วยงาน

พร้อมหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
3.5 แผนการทํางานและแผนเวลาในการจดหาวัสดอุุปกรณก์่อสร้าง
3.6 บัญชีรายการก่อสร้าง (บัญชีแสดงปริมาณวัสดแุละราคา) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ

วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษปีระ๓ทต่าง ๆ รวมทั้งกําใรใวด้้วย
3.7 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดทีไ่ดย้ื่นพร้อมกับซองประกวดราคา

4. การยื่นชองประกวดทgท
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบทีก่ําหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคานี้ โดย

ไมม่เงือ่นไขใด ๆ ทั้งสิน และจะต้องกรอกข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน ลงลายมือซึ่อของผูเ้สนอราคา
ใหช้ัดเจน จํานวนเงินทีเ่สนอต้องระบตุรงกันทั้งตัวเลฃและตัวอกษร โดยใม่มืการขูดลบหรือแกไข หาก
มกืารขูดลบ ตกเติม นกไ,ข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือซึ่อผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามื)
กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไชทีร่ะบไุวท้้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลฃและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรง
กันใหถ้ึอตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคดราคารวมทั้งสิน ซึ่งรวมค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษอีากรอื่น และ
ค่าใชจั่ายทั้งปวงไวแล้ว

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า 180 วัน นับแตว่ันเปิดชอง

ประกวดราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามไิด้ ถ้าถอนการเสนอราคาจะถูกริบหลักประกันซองตามข้อ 5.

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 720 วัน

นับแตว่ันทีก่รมมหินังสือส่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง
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4.4 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดรู่างสัญญา แบบรูปและ
รายละเอ็ยด ฯลฯ ใหถ้ีถ่้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสืยก่อนทีจ่ะตกลงยื่นซองประกวด
ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นชองประกวดราคาทีป่ิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ โดยระบไุวท้ีห่น้าชองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขที่
75/2540” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดชองประกวดราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2540 ระหว่าง

เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการบินพาณิชย์
เมอพันกําหนดเวลายื่นชองประกวดราคาแล้วจะไมร่ับชองประกวดราคาโดยเด็ดขาด

และคณะกรรมการรับและเปิดชองประกวดราคาจะเปิดชองประกวดราคาในวันเดียวกันตั้งแตเ่วลา
10.40 น. เป็นต้นไป
5. หลักประกันชอง

ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นชองประกวดราคา โดยใข้หลัก
ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อใปนี้ จํานวน11.000,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

5.1 เงินสด
5.2 เช็คทีธ่นาคารในเขตกรุงเทพมหานครเซ็นลังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันทีท่ี่ใขเ้ช็คนั้น

ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรีอก่อนวันนั้นไม่เกน 3 วันทําการ
5.3 หนังสิอคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสิอคํ้าประกันดังระบใุน

ข้อ 1.3 (1)

5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรอิบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ีไ่ดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพี่อการพาณิชยแ์ละประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนทีธ่นาคาร
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนังสือ
คํ้าประกันดังระบใุนข้อ 1.3 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลกประกันชองตามข้อนี้ กรมจะคืนใหผู้เ้สนอราคาหรีอผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับ

กัดจากวันทีไ่ด้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่เ้สนอราคารายที่ถูกดัดเลือกไวซ้ึ่งเสนอ
ราคาตํ่าลุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมี่อไดท้ําสัญญาหรีอข้อตกลงหรีอเมื่อผู้เสนอราคาใตพ้ันจากข้อ
ผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันชอง ไมว่่าในกรณใีด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม'มีดอกเบี้ย
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6. หลักเกณฑแ์ละสิทธใินทารพจิารณาราคา

6.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิน
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมคีุณลมบตไิมถู่กต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาใม,ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นชองประกวดราคาไมถู่กต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะ
กรรมการฯ จะไมร่ับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือทีผ่ิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มพสาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีทีพ่ิจารณาเห้นว่าจะเป็นประโยชนต์่อกรมเท่านั้น

6.3 กรมสงวนสิทธไม,พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไมม่กีารผ่อนผันในกรณตีัง
ต่อไปนี้

(1) ไมป่รากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชีผูร้ับเอกสารประกวดราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของกรม

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหนีง้อย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคาที่
เป็นสาระสําคัญหรือมผีล'ทํา'ให้เกิดความ'ไดเ้รียบเสียเปรยบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ื่น

(4) ราคาที่เสนอมกีารขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามไีด้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาหรือกรมมสีิทธใิหผู้เ้สนอราคาขี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผูเ้สนอราคาได้ กรมมสีิทธทิีจ่ะไมร่ับราคาหรือไม'ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไมม่ี
ความเหมาะลมหรือไม่ถูกต้อง

6.5 กรมทางไว้ ข,งสิทธทิีจ่ะไมร่ับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาไดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดกไ็ด้ และอาจพิจารณาเลือกชื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดชื้อเลยก็ได้ สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญและใหถ้ือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสืยหายใด ๆ มไีด้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน หากมเีหตทุีเ่ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดย1ไมสุ่จริตหรือมกีารสมยอมกันไนการ
เสนอราคา
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ในกรณทีี่ผูเ้สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้่าไมอ่าจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมจะใหผู้เ้สนอราคานั้นชีแ้จงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเ้ชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้างให้เลเจ
สมบุรณิ หากคําชี้แจงไมเ่ป็นทีร่ับฟังได้ กรมมีสิทธที่จะ,ไม,รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
7. การทําสัญญาจ้าง

ผูช้นะการประกวดราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาด้งระบใุนข้อ 1.2 กับกรม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ดร้ับแจ้ง และจะต้องวางหสักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างทีป่ระกวดราคาได้ ใหก้รมยึดถือไวใ้นขณะทําสัญญา โดยใชห้ลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ด้งต่อไปนี้

7.1 เงินลด
7.2 เช็คทีธ่นาคารในเขตกรุงเทพมหานครเข้นสังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันทีท่ี่ใขเ้ช็คนั้น

ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วัน ทําการ
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสิอคํ้าประกันด้งระบุ

ในข้อ 1.3 (2)

7.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ี่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนใหส้่วนราขการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม'ไหไ้ข้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ด้งระบใุนข้อ 1.3 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ะคืนใหโ้ดยไมม่ีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคา (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและทา?จ่ายเงิน

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 16 งวด ด้งนี้ คือ
งวดที่ 1 . เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้ทํา

การปักผังบริเวณ ปรับพื้นทีบ่ริเวณก่อสร้าง ทําการก่อสร้างสํานักงานสนามนั้วคราวของผูค้วบคุมงาน
เสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดต้รวจรับเรืยบร้อยแล้ว
โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้ทํา
การก่อสร้างงานโครงสร้างนั้นฐานราก ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวด
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ต่อไป และคณะกรรมการตรวจกา?จ้างไดต้รวจรบเรียบร้อยแล้ว โดยไหแ้ล้วเสร็จภายไน 120 วัน นับ

แตว่ันส่งมอบพื้นที่
งวดที่ 3 เป็นจํานวนพนในอัตราร้อยละ 7 ของค่าก่อลร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างไดท้ํา

การก่อสร้างงานโครงสร้างตอม1อ คานคอดิน ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างใน
งวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 165 วัน

นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่
งวดที่ 4 เป็นจํานวนพนในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้

ปฏิบัตงิานโครงสร้างพื้นชั้นล่าง ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป
' และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 210 วัน

นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่
งวดที่ 5 เป็นจํานวนพนในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้

ปฏิบัตงิานก่อสร้างงานโครงสร้างเสารับพื้น พื้นชั้นสอง ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับ
ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้
แล้วเสร็จภายใน 255 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 6 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 รองราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัตงิานโครงสร้างพื้นชั้นสอง ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป
และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 300 วัน
นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 7 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 รองราคาค่าก่อลร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัตงิานก่อสร้างงานเลารับพื้นหลังคา คานหลังคา ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับ
ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้
แล้วเสร็จภายใน 345 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 8 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัตงิานก่อสร้างพื้นชั้นหลังคา ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป
และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 390 วัน
นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 9 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัตงิานก่อสร้างงานโครงหลังคา ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวด
ต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน

435 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่
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งวดที่ 10 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ซองราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัตงิานบุงหลังคา ติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาลแลัวเสร็จ 20% เดนท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ
20% ของอาคารที่ฟักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจ
การจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 480 วัน น้บแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้บ'จ้าง'ได้
ปฏิบัตงิานก่ออฐผนัง ระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 40% เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ 40%

ของอาคารที่ฟักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทําการตรวจรัยงานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 510 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 12 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัตงิานฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบไม้ ติดตั้งวงกบอลูมเีนยมแล้วเสร็จ 50% ของอาคารทีฟ่ักผู้
โดยสารเสร็จ มีวัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 13 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัตงิานติดตั้งฝืาเพดานแล้วเสร็จ 80% ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ 20% ของอาคารทีฟ่ักผูโ้ดยสาร
เสร็จมีวัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 570 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 14 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัตงิานติดตั้งประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 80% เดินท่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จ 80% ติดตั้งท่อระบบ
ปรับอากาศแล้วเสร็จ 40% ของราคาทีฟ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และ

คณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 600 วัน นับ

แตว่ันส่งมอบพื้นที่
งวดที่ 15 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างได้

ปฏิบัตงิานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ตกแต่งพื้น ตกแต่งผนัง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ของอาคารทีฟ่ักผูเ้ดยสาร
เสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบ
ร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 670 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 16 (งวดสุดห้าย) ของเงินส่วนทีเ่หลือทั้งหมด เมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฏิบัตงิานติดตั้ง
สายพานลําเลยืง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ พร้อมทาลื ของอาคารทีฟ่ัก
ผูโ้ดยสาร และอื่น ๆ แล้วเสร็จทั้งหมดตาม2ปแบบและรายการ รวมทั้งทําความสะอาดสถานที่
ก่อสร้างใหเ้รียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้

แล้วเสร็จภายใน 720 วัน นับแตว่ันส่งมอบพื้นที่
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อนึ่ง งานตั้งแตง่วดที่ 1-16 ผูร้ับจ้างสามารถทีจ่ะทํางานงวดใดก่อนกไ็ด้ หากไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างและความมั่นคง แฃ๊งแรงหรือขั้นตอนการดําเนินการทางวิชาชําง ทั้งนีไ้ม่ตัดสิทธิผู้ว้่าจ้าง
ที่จะกําหนดใหผู้้รับจ้างทํางานใดก่อน-หลัง ตามที่ผูว้่าจ้างเห็นสมควร และผูร้ับจ้างสามารถทีจ่ะส่ง
งานงวดใดก่อนกไ็ดเ้มื่องานนั้นแล้วเสร็จ
9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบลัญญาจ้างข้อ 16 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน

10. กา?รับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผูช้นะการประกวดราคาซึ่งไดท้ําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบ

ดังระบใุนข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมน่้อยกว่า 2 ปี นับกัดจากวันที่กรมไดร้ับมอบงาน โดยผูร้ับจ้างต้องรืบจดัการรเอมแชม
แกใ้ฃใหใ้ข้การไดด้ดีังเดิม ภายใน 15 วัน นับกัดจากวันทีไ่ดร้ับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
11. การห้ท,เงินประกันผลงาน /

ในการจ่ายเงินแตล่ะเดีอน (งวด) กรมจะหักเงินจํานวนร้อยละ 5 ของเงินที่ต้องจ่ายใน
เดือน (งวด) นั้น ๆ เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณทีีเ่งินประกันผลงานจะต้องถูกหักไวท้ั้งสินไม่ตํ่ากว่า
6 เดือน

ผูร้ับจ้างมีสิทธี้ทีจ่ะขอเงินประกันผลงานคน โดยผูร้ับจ้างจะต้องวางหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทค ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบใุนข้อ 1.3 (3) มา
วางไว้ต่อกรมเพื่อเป็นหลักประกันแทนกไ็ด้

กรมจะดืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าว ใหแ้ก่

ผูร้ับจ้างกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
11. ข้อสงวนสิทธใินกา?เสนอราคาและอื่น ๆ

12.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนีไ้ดจ้ากเงินงบประมาณและการลงนามในลญัญา
จ้าง เมื่อกรมไดร้ับอนุมัตเิงินงบประมาณปี 2540, 2541 และ 2542 แล้ว นั้น

12.2 เมื่อกรมได้ดัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามประกวดราคาจ้างแลว ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องลังหรือนําสิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทค และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเล้นทางที่มเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้

บริการรับขนได้ตามทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผูร้ับจ้าง
จะต้องปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
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(1) แจ้งการลังหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการล่งเสริมการพาณิชยนาวภีายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูร้ับจ้างลังหรือชื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแตเ่ป็นของทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวันใหบ้รรทุกโดยเรืออื่น
ไดั

(2) จัดการใหส้ิงชองดังกล่าวบรรทุกโดยเรือใทย หรือเรือที่มีสิทธิเข้นเดียวถับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รบ้อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการล่งเสริม
การพาณิชยนาวใีหบ้รรทุกลี่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ีใข้ เรือไทย ชึ่งจะต้องไดร้ับอนุญาตเข้นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดย
เรืออื่น

(3) ในกรณทีีไ่ม่ปฎิบ้ตตาม (1) หรือ (2) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการล่งเสริมการพาณิชยนาวี

12.3 ผู้เสนอราคาชึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสิ'ญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบใุนข้อ 7 กรมจะริบหลักหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
คํ้าประกันชองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใข้ความเสืยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเ้ป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

12.4 กรมสงวนสิทธทิีจ่ะแถ้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรันราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบใุนข้อ 1.4 จะนํามาใขใ้น
กรณทีี่ค่างานก่อสร้างตามประกาศนี้ลดลงหรือเพิ่มชื้นจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนรีาคาซึ่ง
จัดทําชื้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงชื้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดชอง
ประกวดราคา โดย

13.1 การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบใุนข้อ 1.4 นี้ ให้ผูร้ับจ้าง
ทําหนังสือเรียกร้องกับผูว้่าจ้างภายใน 90 วัน นับแตว่ันที่ผู้รมัจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

กําหนดนีไ้ปแล้ว ผูร้ับจ้างไมมสิทธทีจ่ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผูว้่าจ้างไดอ้ีกต่อไป และ
กรณทีี่ผูว้่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้างที่เป็นคูส่ัญญา ผูร้ับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยินยอม
ให้ผูว้่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผูว้่าจ้าง

จะแจ้งเป็นลายลักษณอ์ักษรใหท้ราบ
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13.2 การพิจารณาคํานวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน
จากผูร้ับจ่างตามสูตรการปรบราคานี้ ต้องไดร้ับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
และใหถ้ือว่าการพิจารณาวนิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ินสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ทีร่ะดับทีก่ําหนดไวใ้นวันแล้วเสร็จตามที่
กําหนดไวใ้นลญ้ญา หรือภายในระยะเวลาทีก่รมไดซ้ยายออกไป โดยจะไซสู้ตรชองทางราชการทีไ่ด้
ระบใุนข้อ 1.4
14. มาด?ฐานใ]มอข้าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผูร้ับจ่างและไต้ตกลงจ่างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผูเ้สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฎบตังิานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้สนอราคาจะต้องมี
และไขผู้ผ้่านการทดสอบมาตรฐานโ]มือข้างจากกรมพัฒนาโ]มือแรงงาน หรือผูม้ืจุฒบัตรระดับ ปวช.

ปวล. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคืกษาที่ ก.พ. รัยรองใหเ้ข้ารับราชการได้ ในคัดรา
ไมตากว่าร้อยละ 10 รองแตล่ะลาชาข้าง แตจ่ะต้องมขี้างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ไนแตล่ะสาขาข้าง
ดังต่อไปนี้

14.1 ปวส. สาขาข้างโยธา จํานวน2 คน อยูป่ระจําหน่วยงาน
14.2 ปวส.สาขาข้างไฟฟ้า จํานวน1 คน อยูป่ระจําหน่วยงาน

15. ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผูร้ับจ่างพึงปฎิบัตตามหลักเกณฑท์ี่กฏหมายและระเบียบได้
กําหนดไวโ้ดยเคร่งครัด
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้
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คูส่ัญญา
สัญญาเลขที่ 209/2540

ครุฑ
สัญญาจ้างแบบป?,บราคาได้

สัญญาฉบับนีท้ําขึ้น ณ กรมการบินพาณิชย์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร

กรุงเทพมหานคร เมื่อว้นที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2540 ระหว่าง กรมการบินพาณิชย์ โดย
นายศรสีุข จ้นทรางศุ อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ ชึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูว้่าจ้าง’, ฝ่ายหนึ่ง
กับ ห้างหุ้นส่วนจํากัดงามวงดวัานการข้าง ขึ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มสีํานักงานใหญอ่ยูเ่ลขที่ 90/22-23 หมูท่ี1 2 ถนนงามวงดวัาน ตําบล
บางเขน อํา๓อเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัส 1100 โดย นายธวัชชัย คูณชัยพานิซย์ ผู้มอีํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรบรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่ 13072

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่ - แนบท้ายสัญญานี้ ขึ้งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผูร้ับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คูส่ัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผูร้ับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผูโ้ดยสารขนาด
17,000 ตารางเมตร พร้อมระบบปรับอากาศ ที่ท่าอากาศยานสุราษฎรธัานี ตําบลหัวเตย อํา๓อ
พุนพนิ จังหวัดสุราษฎรธ์านี ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานีร้วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทีจ่ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์
ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใชใ้นงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อใปนีใ้หถ้ือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 แบบรูปเลขที่ 031/2540 จํานวน81 แผ่น
2.2 ผนวก 2 รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จํานวน127 หน้า
2.3 ผนวก 3 บัญชีแสดงปริมาณวัสดแุละราคา จํานวน13 แผ่น
2.4 ผนวก 4 ใบเสนอราคา จํานวน3 แผ่น
2.5 ผนวก 5 แผนการทํางานและแผนเวลาในการจัดหาวัสดอุุปกรณก์่อสร้าง

จํานวน2 แผ่น
2.6 ผนวก 6 สูตรการปรับราคา จํานวน2 แผ่น
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ความใดในเอกลารนนบท้ายสัญญาทีซ่ัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ใท้ใขข้้อความใน

สัญญานีบ้ังคับและในกรณทีีเ่อกสารแนบท้ายสัญญาซัดแย้งกันเอง ผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัตติามคํา
วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัตตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูร้ับจ้างใตน้ําหลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร

ทหารไทย จํากัดเลขที่ 20-4212/40 ลงกันที่ 2 กันยายน 2540 เป็นจํานวนเงิน 10,999,500.- บาท
(สิบล้านเก้าแลนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทท้วน) มามอบใหแ้กผู่ว้่าจ้างเพื่อเป็นหสักประกันการ
ปฏิบัตติามสัญญานี้

หลักประกันที่ผูร้ับจ้างนํามามอบไวต้ามวรรคหนึ่ง ผูว้่าจ้างจะคืนใหเ้มื่อผูร้ับจ้าง
พันจากข้อผูกพันตามสัญญานีแ้ล้ว

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผูว้่าจ้างตกลงจ่ายและผูร้ับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน 217,800,000.-

บาท (ลองร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทท้วน) ซึ่งไตร้วมภาษมีูลค่าเพื่มจํานวน19,800,000.- บาท
ตลอดจนภาษอีากรอื่น ๅ และค่าใขจ้่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยทอราคาเหมารวมเป็นเกณฑแ์ละปรับ
ราคาไต้ ตามหลักเกณฑI์นผนวก 6.

คู'สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ทองานตามแบบรูปเป็นสําคัญจํานวนปรมัาณงาน
ที่กําหนดไวใ้นใบแจ้งปริมาณวัสดุและราคาเป็นจํานวนโดยประมาณเพื่อประโยชนใ์นการเปรียบ
เทียบราคา และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง รวม 16 งวด คังนี้

งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านลองแสนทีห่มื่นหกพัน
บาทท้วน) เมื่อผูร้ับจ้างใตท้ําการปักผังบริเวณ ปรับพื้นทีบ่ริเวณก่อสร้าง ทําการก่อสร้างสํานักงาน
สนามชั่วคราวของผูค้วบคุมงานเสร็จ มวัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการ
จ้างไตท้ําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือส่งมอบ
พื้นทีใ่หก้่อสร้าง

งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.■บาท (สิบห้าล้านสอบแลนทีห่มื่นหกพัน
บาทท้วน) เมื่อผูร้ับจ้างไตท้ําการก่อสร้างงานโครงสร้างซันฐานราก ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มี
วัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไตท้ําการตรวจรันเรียบร้อยแล้ว
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือส่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง
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งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงิน 15,246,OOO.-ÿาท (สิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกพ้น
บาทถ้วน) เมื่อผูร้ับจ้างไดท้ําการก่อสร้างงานโครงสร้างตอฝอ คานคอดิน ของอาคารที่พ้กผูโ้ดยสาร
เสร็จ มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือล่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง

งวดที่ 4 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแลนสี่หมื่นหกพ้น
บาทถ้วน) เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฎปตงิานโครงสร้างพื้นชั้นล่าง ของอาคารที่พ้กผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดุ
สําหรับก่อสร้างในงวดต่อไปและคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้
แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือล่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง

งวดที่ 5 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านลองแสนสี่หมื่นหกพ้น
บาทถ้วน) เมื่อผูร้ันจ้างไดป้ฎิบต้งิานก่อสร้างโครงสร้างเลารับพื้น พื้นชั้นสอง ของอาคารที่พ้ก

ผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 255 วัน นับแตว่ันทีก่รมมหีนังสือล่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง

งวดที่ 6 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแลนสี่หมื่นหกพ้น
บาทถ้วน) เมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฏิปต้งิานโครงสร้างพื้นชั้นสอง ของอาคารที่พ้กผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดุ
สําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้

แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือล่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง
งวดที่ 7 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกพ้น

บาทถ้วน) เมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฏิป้ตงานก่อสร้างงานเสารับพื้นหลังคา คานหลังคา ของอาคารที่พ้ก

ผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 345 วัน นับแตว่ันที่กรมมีหนังสือล่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง

งวดที่ 8 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแลนสี่หมื่นหกพ้น
บาทถ้วน) เมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฏิปตงิานก่อสร้างพื้นชั้นหลังคา ของอาคารที่พ้กผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดุ
สําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้
แล้วเสร็จภายใน 390 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือล่งมอบพื้นทีใ่ห้ก่อสร้าง

งวดที่ 9 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแลนสี่หมื่นหกพ้น
บาทถ้วน) เมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฎ๊บต้งิานก่อสร้างงานโครงหลังคา ของอาคารที่พ้กผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดุ
สําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างไดท้ําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้
แล้วเสร็จภายใน 435 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือล่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง
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งวดที่ 10 เป็นจํานวนเงิน 10,890,000,-บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) เมื่อผู้รับล้างไดป้ฏิบัตงิานมุงหลังคา ติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 20% เดนท่อ

ร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ 20% ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป แระ
คณะกรรมการตรวจการล้างไดท้ําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายไน 480 วัน นับแต่

วันที่กรมมหีนังสือส่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง
งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงิน 10,890,000,-บาท (สิบล้านแปดแลนเก้าหมื่นบาท

ถ้วน) เมื่อผูร้ันล้างไดป้ฏิบัตงิานก่ออิฐผนัง ระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 40% เดินท่อร้อยสาย
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ 40% ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะ
กรรมการตรวจการล้างไดท้ําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 510 วัน นับแตว่ันที่
กรมมหีนังสือส่งมอบพื้นทีใ่หก้่อสร้าง

งวดที่ 12 เป็นจํานวนเงิน 10,890,000,-บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) เมื่อผูร้ับล้างไดป้ฎิบต้งิานฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบไม้ ติดตั้งวงกบอลูมเินียมแล้วเสร็จ 50%

ของอาคารที่พักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการล้างได้
ทําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือส่งมอบพื้นที่
ใหก้่อสร้าง

งวดที่ 13 เป็นจํานวนเงิน 10,890,000,-บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) เมื่อผูร้ับล้างไดป้ฏิบัตงิานติดตั้งฝืาเพดานแล้วเสร็จ 80% ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ 20% ของ

อาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการล้างไดท้ํา
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายไน 570 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือส่งมอบพื้นที่
ใหก้่อสร้าง

งวดที่ 14 เป็นจํานวนเงิน 10,890,000.•บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) เมื่อผูร้ับล้างไดป้ฏิบัตงิานติดตั้งประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 80% เดินท่อร้อยลายไฟแล้วเสร็จ
80% ติดตั้งท่อระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ 40% ของอาคารทีพ่ักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้าง
ในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการล้างไดท้ําการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน
600 วัน นับแตว่ันทีก่รมมหีนังสือส่งมอบพื้นทีไ่หก้่อสร้าง

งวดที, 15 เป็นจํานวนเงิน 10,890,000,-บาท (สิบล้านแปดแลนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) เมื่อผูร้ับล้างไดป้ฏิบัตงิานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ๆ ตกแต่งพื้น ตกแต่งผนัง ติดตั้งลุขภณั*ท์ ของ
อาคารที่พักผูโ้ดยสารเสร็จ มวีัสดสุําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการล้างไดท้ํา
การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยใหแ้ล้วเสร็จภายใน 670 วัน นับแตว่ันที่กรมมหีนังสือส่งมอบพื้นทีใ่ห้
ก่อสร้าง
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อนง งานตั้งแตง่วดที่ 1-16 ผูร้ับจ้างลามารถทีจ่ะทํางานงวดใดก่อนกไ็ด้ หากไม่
กระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคง แข็งแรง หรือขั้นตอนการดําเนินการทางวิชาจ่าง ทั้งนี้ ไมต่ัด
สิทธิผู้้ว่าจ้างทีจ่ะกําหนดใหผู้ร้ับจ้างทํางานใดก่อน-หลัง ตามที่ผูว้่าจ้างเห็นสมควร และผูร้ับจ้าง
ลามารถทีจ่ะส่งงานงวดใดก่อนกไ็ดเ้มื่องานนั้นแล้วเสร็จ

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินใหแ้ก,ผูร้ับจ้างตามงวดเงินทีก่ําหนดไวช้้างด้น แตท่ั้งนี้จํานวน
เงินที่จะจ่ายให้ผู้รับจ้างด้องเป็นไปตามจํานวนเงินงบประมาณที่ผู้ว่าจ้างได้รับของแตล่ะปีงบ
ประมาณ โดยผูร้ับจ้างจะไมเ่รยืกร้องค่าเสืยหายใด ๆ ทั้งสิน

ข้อ 5. การพ้กเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินใหแ้กผู่ร้ับจ้างแตล่ะงวด ผูว้่าจ้างจะหักเงินจํานวนร้อยละ 5 ของ

เงินที่ดอ้งจ่ายในงวดนั้นเพี่อเป็นประกันผลงาน ในกรณทีี่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไวท้ั้งสิน
ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือจํานวน- บาท (.......- .....) ผูร้ับจ้างมสีิทธทิีจ่ะขอเงินประกันผลงานคืนโดย
ผูร้ับจ้างจะดอ้งวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารชึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อ

ผูว้่าจ้างเพี่อเป็นหลักประกันแทนกไ็ด้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ใหแ้กผู่ร้ับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ 6. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธขิองผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผูร้ับจ้างต้องเริ่มทํางานทีร่ับจ้างภายใน 30 วัน และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จ

บ?\เรณ์ ภายใน 720 วัน นับแตว่ันที่ผูว้่าจ้างส่งมอบสถานทีใ่หก้ับผูร้ับจ้าง ท้าผูร้ับจ้างมไิดล้งมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมล่ามารถทํางานใหแ้ล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมเีหตุ1ไห้เชื่อ'ได้
ว่าผูร้ับจ้างไมส่ามารถทํางานใหแ้ล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากําหนด
เวลาหรือผูร้ับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผูล้้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบต้ติามคําลัง
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผูค้วบคุมงาน'หรือบริษัทที่ปรกืษา ชี,งไดร้ับมอบอํานาจจาก
ผูว้่าจ้าง ผูว้่าจ้างมสีิทธทิีจ่ะเบิกเลิกสัญญานีไ้ด้ และมสีิทธจิ้างผูร้ับจ้างรายใหมเ่ข้าทํางานของ
ผูร้ับจ้างใหลุ้ล่วงไปไดด้้วย

การทีผู่ว้่าจ้างไมใ่ชส้ิทธเิลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตใุหผู้ร้ับจ้างพ้น
จากความรับผิดตามสัญญา

วันที่ผูว้่าจ้างส่งมอบสถานทีใ่หก้ับผูร้ับจ้างตามสัญญานี้ ใหห้มายถึงวันทีแ่ปดนับ
จากวันที่ผูร้ับจ้างไดร้ับหนังสือแจ้งส่งมอบจากผูว้่าจ้าง
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การแจ้งตามวรรคก่อน ใหแ้จ้งโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยังที,อยูข่อง
ผูร้ับจ้าง ตามสัญญานี้และไหถ้ือวันที่มกีารลงนามรับตามหลักฐานในใบตอบรับของการลีอ่สาร
แห่งประเทศไทยเป็นวันที่ผูร้ับจ้างไดร้ับหนงสิอแจ้ง และใหน้ับวันรุ่งขึ้นเป็นวันทีห่นึ่ง

ข้อ 7. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผูว้่าจ้างไดร้ับมอบงานจากผูร้ับจ้างหรอิจาก

ผูร้ับจ้างรายใหมใ่นกรณทีี่มกีารบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6. หากมเีหตชุํารุดบกพร่องหรือเสืยหาย
เกิดขึ้นจากงานจ้างนีภ้ายในกําหนด2 ปี นับถัดจากวันทีไ่ดร้ับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุด
บกพร่องหรือเสืยหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผูร้ับจ้างอันเกิดจากการไข้วัสดุทีไ่ม่ถูกต้อง หรือ
ทําไวใ้มเ่รียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ับจ้างจะต้องริบทําการแก้ไขใหเ้ป็น
ที่เรียบร้อยโดยไมช่ักข้า โดยผูว้่าจ้างไม่ต้องออกเงนใด ๆ ในการนี้ทั้งสิน หากผูร้ับจ้างป็ดพลิ้ว
ไม่กระทําการดังกล่าว ภายในกําหนด15 วัน นับแตว่ันทีไ่ดร้ับแจ้งเป็นหนังสือจากผูว้่าจ้าง หรือไมท่ํา
การแกใ้ฃให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนดใหผู้ว้่าจ้างมสีิทธิทีจ่ะทําการนั้นเองหรือ
จ้างผูอ้ื่นใหท้ํางานนั้น โดยผูร้ับจ้างต้องเป็นผูอ้อกค่าใขจ้่าย

ข้อ 8. การจ้างชํวง

ผู้รับจ้างจะต้องไมเ่อางานทั้งหมดหรือบางส1วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อ
หนึ่งโดยไมไ่ดร้ับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณทีีส่ัญญานีจ้ะได้
ระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไมเ่ป็นเหตใุหผู้ร้ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือ
พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผูร้ับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของ
ผูร้ับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผูร้ับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 9. การควบคุมงานของผูร้ับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานทีร่ับจ้างอย่างเอาใจใล่ด้วยประสิทธิภาพและความ
ชํานาญและในระหว่างทํางานทีร่ับจ้างจะต้องจ้ดให้มีผูแ้ทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผูค้วบคุมงาน ผู้

ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผูแ้ทนไดร้ับมอบอํานาจจากผูร้ับจ้าง คําลัง หรือคําแนะนําต่าง ๆ ทีไ่ด้
แจ้งแกผู่แ้ทนผูไ้ดร้ับมอบอํานาจนั้นใหถ้ือว่าเป็นคําลังหรือคําแนะนําทีไ่ดแ้จ้งแก่ผูร้ับจ้าง การแต่งตั้ง
ผูค้วบคุมงานนั้นจะต้องทําเป็นหนังสือและต้องไดร้ับความเห็นชอบจากผูว้่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือ
แต่งตั้งผูค้วบคุมใหมจ่ะทํามไิด้ หากไมไ่ดร้ับความเห็นชอบจากผูว้่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมสีิทธทิีจ่ะขอใหเ้ปลี่ยนตัวผูแ้ทนไดร้ับมอบอํานาจนั้น โดยแจ้งเป็น

หนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผูร้ับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมค่ิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็น
เหตุเพี่อขยายอายสุัญญาอันเนื่องมาจากเหตนุี้
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ข้อ 10. ความรับผิดของผูร้ับจ้าง
ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิด

จากการปฏิปตงิานของผูร้ับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจไ้งของ
ผูร้ับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกง่านที่ผู้รบัจ้างไตท้ําขึ้น แมจ้ะเกิดขึ้นเพราะเหตุ
สุดวิสัย นอกจากกรณอีันเกิดจากความผิดรองผูว้่าจ้าง ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดโดย {ๆอมแซมใหค้ืนสี
หรือเปลี่ยนใหใ้หม่ โดยค่าใชจ้่ายรองผูร้ับจ้างเอง ความรับผิดรองผูร้ับจ้างดังกล่าวในข้อนีจ้ะสินสุด
ลง ผูว้่าจ้างไตร้ับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหสังจากนั้นผูร้ับจ้างคงต้องรับผิดเพยงในกรณชีําเด
บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6. เท่านั้น

ข้อ 11. การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง
ผูร้ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก'ลูกจ้างที่ผูร้ับจ้างไตจ้้างมาในอัตรา และตามกําหนด

เวลาที่ผูร้ับจ้างไตต้กลงหรือทําสัญญาไวต้่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก’ลูกจ้างดังกล่าวใน

วรรคแรก ผูว้่าจ้างมสีิทธทิีจ่ะเอาเงินค่าจ้างทีจ่ะต้องจ่ายแกผู่ร้ับจ้างมาจ่ายใหแ้ก,ลูกจ้างของผูร้ับจ้าง
ดังกล่าว และใหถ้ือว่าผูว้่าจ้างไตจ้่ายเงินจํานวนนั้นเป็นค่าจ้างใหแ้กผู่ร้ับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผูร้ับจ้างจะต้องจัดใหม้ปีระกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนทึจ่้างมาทํางาน โดยให้
ครอบคลุมถืงความรับผิดทั้งปวงของผูร้ับจ้างรวมทั้งผูร้ับจ้าง {ๆวงอันหากจะพีงมใีนกรณีความเสียหาย
ทีค่ิดว่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตหุรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือ
บุคคลอื่นที่ผูร้ับจ้าง {ๆวงจ้างมาทํางาน ผูร้ับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้ง
หลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแ้กผู่ว้่าจ้าง เมื่อผูว้่าจ้างเรยืกร้อง

ข้อ 12. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผูว้่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผูค้วบคุมงานหรือบริษัททีป่รกษาเพื่อ
ควบคุมการทํางานของผูร้ับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีป่รกษานั้นมี
อํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ทีก่ําลังก่อสร้างไตทุ้กเวลา และผูร้ับจ้างจะต้อง

อํานวยความสะดวกและใหค้วามๆเวยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มกีรรมการตรวจการจ้าง ผูค้วบคุมงานหรือบริษัททีป่รกษาหาทําให้

ผูร้ับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานีข้้อหนึ่งข้อใดไม่
ข้อ 13. แบบรูปและรายการละเอยดคลาดเคลื่อน

ผู้'รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปราย
ละเอียดโดยถีถ่้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไป

www.yotathai.com

http:LLfll.I~l.It


- 128-

จากหลักการทวงวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูร้ับจ้างตกลงทีจ่ะปฐบต้ติามคําวินิจฉัยของกรรมการ
ตรวจการจ้างหรือผูค้วบคุมงานหรอืบริชํทที่ปรกืษาที่ผูว้่าจ้างแต่งตั้ง เพี่อใหง้านแล้วเสร็จบ่!บูรณโ์ดย
จะคดค่าใช้1จ่าย'ใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผูว้่าจ้างใมไ่ด้

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผูว้่าจ้าง
ผูร้ับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้วบคุมงานหรือบริษท้ที่ปรืกษาที่ผู้

ว่าจ้างแต่งตั้ง มอีํานาจทีจ่ะตรวจลอบและควบคุมงานเพี่อใหเ้ป็นไปตามเอกลารลัญญา แสะมี
อํานาจทีจ่ะลังให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามลัญญานี้หากผูร้ับจ้างขัดขน
ไม,ปฏปต้ิตามกรรมการตรวจการจ้างผูค้วบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรก็ษา มอีํานาจทีจ่ะลังใหห้ยุด
กิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเข่นนี้ผูร้ับจ้างจะถึอเป็นเหตขุอขยายวันทําการออกไปมไีด้

ข้อ 15. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมสีิทธทิีจ่ะลังให้ผูร้ับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไมไ่ดแ้สดงไว้ หรือรวมอยูใ่น
เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูใ่นขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตชุประสงคข์องสัญญานี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมสีิทธลิังใหเ้ปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
โดยไมท่ําใหส้ัญญาเป็นโมมะแตอ่ย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาทีก่ําหนดไวใ้นสัญญานีใ้ห้กําหนดใชส้ําหรับงานพิเศษ
หรืองานทีเ่พิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําลังของผูว้่าจ้าง หากในสัญญาไมไ่ดก้ําหนดไวถ้ึง
อัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ทีจ่ะนํามาใชส้ําหรับงานพิเศษหรืองานทีเ่พิ่มขึ้นตังกล่าว ผูว้่าจ้างและ

ผูร้ับจ้างจะได้ตกลงกันทีจ่ะกําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหมเ่พี่อ
ความเหมาะสม ในกรณทีีต่กลงกันไม,ได้ ผูว้่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่
ผูว้่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผูร้ันจ้างจะต้องปฎบํตงิาน ตามคําลังของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16. ค่าปรับ

หากผูร้ับจ้างไมส่ามารถทํางานใหแ้ล้วเสร็จตามเวลาทีก่ําหนดไวใ้นสัญญาและ
ผูว้่าจ้างยังมไีดบ้อกเลกสัญญา ผูร้ับจ้างจะต้องชําระค่าปรับใหแ้ก'ผูว้่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ
217,800.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรัอยบาทถ้วน) และจะต้องชําระค่าใชจ้่ายในการควบ
คุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผูค้วบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงินวันละ....-.....บาท นับกัดจาก

วันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายใหจ้นถึงวันที่ทํางานแลัวเสร็จจริง
นอกจากนี้ผูร้ับจ้างยอมให้ผูว้่าจ้างเรียกค่าเสืยหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูร้ับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะ
ล่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใชจ้่ายตังกล่าวไดอ้ีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมไีดบ้อกเลิกสัญญานั้น หากผูว้่าจ้างเห็นว่าผูร้ับจ้างจะ

ไม่สามารถปฎบต่ติามสัญญาต่อไปได้ ผูว้่าจ้างจะใชส้ิทธบิอกเลิกสัญญาและใชส้ิทธติามข้อ 17. กไ็ด้
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และถ้าผูว้่าจ้างไดแ้จ้งข้อเรียกร้องไปยังผูร้ับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงาน ขอใหข้ําระค่าปรัน
แล้วผูว้่าจ้างมสีิทธทิีจ่ะปรับผูร้ับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอ้ีกด้วย

ข้อ 17. สิทธริองผูว้่าจ้างภายหสังบอกเลิกสัญญา
ไนกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผูอ้ื่นให้ .

ทํางานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผูว้่าจ้างหรือผู้ทีร่ับจ้างทํางานนั้นต่อมสีิทธไิขเ้ครื่องไขใ้นการก่อสร้าง
สิ่งทีส่ร้างขึ้นชั่วคราวสําหรับงานก่อสร้างและวัสดตุ่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไวเ้พื่อการปฏิบติ
งานตามสัญญาตามทีจ่ะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผูว้่าจ้างมสีิทธริิบหลักประกันการปฏิบตติามสัญญาทั้งหมด
หรือบางล่วนตามแตจ่ะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้ร้บจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเลียหาย ซึ่งเป็น
จํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัตงิาน และค่าเสืยหายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น รวมทั้งค่าใขจ้่ายทีเ่พิ่มขึ้น
ในการทํางานนั้นต่อใหแ้ล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใชจ้่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผูว้่าจ้าง
จะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ทีจ่ะจ่ายใหแ้ก1ผูร้ับจ้างกไ็ต้

ข้อ 18. การกํหนดค่าเลียหาย
ค่าปรับหรือค่าเลียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูร้ับจ้างตามสัญญานี้ ผูว้่าจ้างมสีิทธิทีจ่ะ

หักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผูร้ับจ้าง หรือบังดับจากหลัก
ประกันการปฏิบตัติามสัญญากไ็ด้

หากมเีงินค่าจ้างตามสัญญาทีห่ักไวจ้่ายเป็นค่าปรับ และค่าเลียหายแล้วยัง
เหลืออยูอ่กเท่าใด ผูว้่าจ้างจะคืนใหแ้กผู่ร้ับจ้างทั้งหมด

ข้อ 19. การทําบริเวณก่อสร้างใหเ้รียบร้อย
ผูร้ับจ้างจะต้องรักษาบรืเวณสถานทีป่ฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผูร้ับจ้างช่วง ใหอ้ยูใ่น
ความสะอาดปลอดภัย และมปีระสิทธิภาพในการใชง้านตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางาน
เสร็จสินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใข้ในการทํางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะยูลฝอยและสิ่งก่อสร้าง
ชั่วคราวต่าง ๆ- (ถ้ามี) ทั้งนีจ้ะต้องกลบเกลี่ยพื้นตนิใหเ้รียบร้อย เพื่อใหบ้รืเวณทั้งหมดอยูใ่นสภาพที่
ละอาดและใชก้ารไดท้ันที

ข้อ 20. การขยายเวลาปฏิบัตงิานตามสัญญา
ในกรณีที,มีเหตสุุดวิสัยหรือเหตใุด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความ

บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤตกิารณอ์ันหนึ่งอันใดที่ผูร้ับจ้างไม่ต้องรับผิดดามกฏหมาย ทําให้
ผูร้ับจ้างไมล่ามารถทํางานใหแ้ล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานีไ้ด้ ผูร้ับจ้างจะต้อง
แจ้งเหตหุรือพฤติการณด์ังกล่าวพร้อมหสักฐานเป็นหนังลือใหผู้ว้่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางาน
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ออกไปภายใน 15 วัน นับทัดจากวันทีเ่หตนุั้นสินสุดลง
ถ้าผูร้ับจ้างไมป่ฏํปตใหเ้ป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ไหถ้ือว่าผูร้ับจ้างได้

สละสิทธิเ้รียกร้องในการทีจ่ะขอขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมม่เีงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน เว้นแตก่รณเีหตุ
เกิดจากความผิดหรอความบกพร่องของฝ่ายผูว้่าจ้าง นึ่งมหีลักฐาน,ชัดแจ้ง หรีอผู้ว่าจ้างทราบดอียู่
แล้วตั้งแตด่้น

การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูไ่นดุลพินิจซองผูว้่าจ้างทีจ่ะ
พิจารณาตามที่เห็นลมควร

ข้อ 21. การไขเ้รือไทย
ไนการปฎิบ้ตตามสัญญานี้ หากผูร้ับจ้างจะต้องลังหรือนําของเข้ามาจาก

ต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณท์ี่ต้องนําเข้ามาเพี่อปฎิยัตงานตามสัญญา ไมว่่าผูร้ับจ้าง

จะเป็นผูน้ําของเข้ามาเอง หรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได ทัาสิงของนั้นต้องนําเข้ามา
โดยทางเรือในเล้นทางเดีนเรือที่มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถไหบ้รกืารรับขนได้ตามทีร่ัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูร้ับจ้างต้องจ้ดการใหส้ิงของตังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือ
ที่มีสิทธิเข้นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะไดร้ับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการล่งเลรมืการพาณีชยนาวกี่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออึ่นทีม่ไิข้ เรือไทย หรือเป็นซองที่
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นไหบ้รรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไมว่่าการลังหรือลังซื้อ
สิงซองตังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอปี, ชีเอฟ่อารั, ชีไอเอฟ หรือแบบอื่นได

ในการล่งมอบงานตามสัญญาไหแ้กผู่้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมสีิงของตามวรรคแรกผู้
รับจ้างจะต้องล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราล่งสําหรับของนั้นนึ่งแสดงว่าได้
บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสทิธเิข้นเดียวกับเรือไทย ให้แก'ผูว้่าจ้างพร้อมกับการล่งมอบงานด้วย

ในกรณสีิงของตังกล่าวไมไ่ดบ้รรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข้นเดียวกับเรือไทย ผูร้ับจ้างต้องล่งมอบหลักฐานนึ่งแสดงว่าไดร้ับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการล่งเสริมการพาณิชยลาวใีหบ้รรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานนึ่ง
แสดงว่าไดช้ําระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบ่รรทุกซองโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ล่งเสริมการพาณิชยนาวแีล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแกผู่ว้่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผูร้ับจ้างไมล่่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตังกล่าวในสองวรรค
ข้างต้นใหแ้กผู่ว้่าจ้าง แตจ่ะขอล่งมอบงานตังกล่าวใหผู้ว้่าจ้างก่อน โดยยังไมร่ับชําระเงินค่าจ้าง

ผูว้่าจ้างมสีิทธริับงานตังกล่าวไวก้่อน และชําระเงินค่าจ้างเมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฎิบตัถูกต้องครบถ้วน
ตังกล่าวแล้วได้
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ข้อ 22. มาตรฐาน'3มือ'ฟาง
ผูร้ับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสําคัญว่า ผูร้ับจ้างจะต้องมและใข้ผูผ้่านการทดสอบ

มาตรฐานมืมือข้างจากกรมพัฒนาถืมือแรงงาน หรือมืจุฒบัตรระคับ ปวซ. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบ
เท่า จากสถาบันการสืกษาที่ ก.พ. รับรองใหเ้ข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของแตล่ะ
สาขาข้าง แตจ่ะต้องมขื้างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ไนแตล่ะสาขาข้างด้งต่อไปนี้

22.1 ปวส. สาขาข้างโยธา จํานวน2 คน
' 22.2 ปวส. สาขาข้างไฟฟ้า จํานวน1 คน

ผูร้ับจ้างจะต้องจัดไห้มวืิศวกรโยธา พร้อมหลักฐานใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน1 นาย ประจําอยูท่ีส่ถานที่ก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนข้างทั้งหมดโดยจําแนกตามแตล่ะสาขา
ข้างและระดับข้าง พร้อมกับระบรุายชื่อช่างผู้ที,ผ่านการทดสอบมาตรฐานโ!เมือข้างหรือผู้มืๅฒบิัตร
ด้งกล่าวในวรรคแรก และรายชื่อวิศวกรโยธาตามวรรคสองน้ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อ

คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผูค้วบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทํางาน และพร้อมทีจ่ะใหผู้ว้่าจ้างหรือ
เจ้าหน้าทีข่องผูว้่าจ้างตรวจสอบดไูดต้ลอดเวลาการทํางานตามลัญญานี้ของผู้รัมจ้าง

ลัญญานีท้ําขึ้นเป็นสองฉบับ มขี้อความถูกต้องตรงกัน คู่ลัญญา'ไดอ้่านและ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงไดล้งลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไวเ้ป็นสําคัญต่อ
หน้าพยานและคู่ลัญญาต่างยึดถือไวฝ้่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ศรสืุข จันทรางคุ ผูว้่าจ้าง

(นายศรืสุฃ จันทรางคุ)

ลงชื่อ ธวัชชัย คูณชัยพาน้ซย์ ผูร้ับจ้าง

(นายธวัช1ชัย คูณชัยพานชิ*โ)

ลงชื่อ พรรณี สมพงษ์ พยาน

(นางพรรณี สมพงษ์)

ลงชื่อ สมใจ คําบยุา พยาน

(นางสมใจ คําบยุา)
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ผนวก 6
รายละเอียดการปรับราคา

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1. ลัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factor (K) ) นี้ จะใจ้ทัง้กรณเีพิ่มหรือลด

ค่างานจากค่างานเด้มตามลัญญา เมื่อดัชนราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณีชย์ มกีารเปลี่ยน
แปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดรองประกวดราคา คือวันที่ 18 สิงหาคม 2540

2. การขอเพิ่มค่างานก่อสรัางตามแบบสัญญาแบบปรับราคาไดน้ี้ ไหผู้ร้ับจ้างทําหนังสือ
เรยืกร้องกบผูว้่าจ้างภายใน 90 วัน นับแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย หากท้นกําหนดนี้
ไปแล้วผูร้ับจ้างไมมสิทธึ๋ทีจ่ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผูว้่าจ้างไดอ้ีกต่อไป และกรณทีี่
ผูว้่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ับจ้างทีเ่ป็นคูส่ัญญา ผูร้ับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยนยอมให้
ผูว้่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้าง

จะแจ้งเป็นลายลักษณอ์ักษรใหท้ราบ
3. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจาก

ผูร้ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาไดน้ี้ ต้องไดร้ับการตรวจสอบและเห้นชอบจากสํานัก
งบประมาณและใหถ้ึอว่าการพิจารณาวนิจฉยัของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ินสุด
ประเภทงานก่อสร้าง.และสูต?ที่ใจก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ใหค้ํานวณตามสูตรดังนี้
สูตร p = (Po) X (K)

กําหนดไห้ P = ราคาค่างานเป็นงวดทีจ่ะต้องจ่ายใหผู้ร้ับจ้าง
Po = ราคาค่างานเป็นงวดที่ผู้รบัจ้างประมูลได้ ซึ่งระบไุวใ้นสัญญา
K = Escalation Factor ทีห่ักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน

หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
งานอาคาร หมายถึงตัวอาคาร เช่น ทีท่ําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ทีพ่ักอาดัย

หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเอยีม สระว่ายนํ้า โรงอาคาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว
เป็นต้น และใหห้มายความรวมถึง
1. ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน่ายแตไ่มร่วมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ
2. ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่ายแตไ่มร่วมถึงระบบประปาภายใน

บริเวณ
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3. ระบบท่อหรอระบบสายต่าง ๆ ทีต่ิดหรือฝังอยูใ่นส่วนของอาคาร ทเน ท่อปรับอากาค
ท่อก๊าช สายไฟฟ้า สําหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

4. ทางระบายนํ้าของอาคารจนถึงทางระบายนํ้าภายนอก
5. ส่วนประกอบทีจ่ําเป็นสําหรับอาคาร เฉพาะส่วนทีต่ิดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แตไ่มร่วมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลทีน่ํามาประกอบเรือติด
ตั้ง เฯเน สิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอรั เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

6. ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดนดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม'๓น 3 เมตร
ใชสู้ตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

ดัชนีราคาทีใ่ช้คํานวณตามสูตรทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
K = Escalation Factor

It ะะ ดัชนรีาคาผู้บรโืภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
เ0 = ดัชนรีาคาผูบ้ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา
ct = ดัชนรีาคาซีเมนต์ในเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Co = ดัชนรีาคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา
Mt = ดัชนรีาคาวัสดกุ่อสร้าง (ไมร่วมเหล็กและซีเมนต์) ไนเดือนทีส่่งงานแตล่ะงวด
Mo = ดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้าง (ไมร่วมเหล็กและซีเมนต์) ไนเดือนที่เปิดชองประกวดราคา
St = ดัชนรีาคาเหล็ก ในเดือนทีส่่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนรีาคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

วธีกๆ?คํานวณทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
1. การคํานวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใ้,ช้ดัวเลขดัชนีราคา'วัสดุ

ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใชฐ้านของปี 2537 เป็นเกณฟใ้นการคํานวณ
2. การคํานวณหาค่า K กําหนดใหใ้ชเ้ลขทศนิยม 3 ตําแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มกีาร

ปัดเศษ และกําหนดใหท้ําเลขสัมพันธ์ {เปรยบเทียบ) ให้เป็นผลสําเร็จก่อน แล้วจึงนําผลลัพธไ์ปคูณ
กับตัวเลขคงที่ หน้าเลขสัมพันธน์ั้น

3. การพจารณาเงนเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทําสัญญาตกลงกับ
ผูว้่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๅในเดือนทีส่่งมอบงาน มืค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก
ค่า K ในเดือนทีเ่ปิดซองประกวดราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคํานวณ
ปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไมต่ิด 4% แรกให้)

4. ในกรณีที่ผูร้ับจ้างไมส่ามารถทําการก่อสร้างใหแ้ล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา
โดยเป็นความผิดของผูร้ับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ทีจ่ะนํามาใชใ้นการคํานวณค่างาน ใหใ้ช้ค่า K
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แองIดอนสุดทายตามอายสุัญญา หรือค่า K ของเดอนทีส่่งมอบงานจริง แล้วแตว่่าค่า K ตัวใดจะมคี่า
ล้อยกว่า

5. การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายค่าจ้างงานที1ผู้ริบจ้างทําไดแ้ต่ละงวดตามสัญญาไป
ก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลง ชื่งจะคํานวณไดต้่อเมื่อทราบดัชนรีาคาวัสดกุ่อสริาง ซื่งล้ามา
คํานวณหาค่า K ของเดอนทีส่่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นทีแ่นน่อนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดก้จ็ะทํา
ความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณต่อไป
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ภาคผนวก ฉ
แบบฟอร์มการคํานวณเงินเพี่มหรือลดค่างาน
ก่อสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
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กรม
ก่อส!ๆ ง
#ญญาเลขที่.
ผู้!บท้าง

แบบฟ่อ?มที 2. การคํานวณเงินเทีมหรือลดค่างานก่อสรัางตาม#ญญาแบบป!บทกาไท้ (ค่าK ) สําหรับ#ญญาแบบเหมารวม ( Lump Sum ).......................................วับทเีปิด'ชองประกวดรากา / เสนอทกา ( วิธพิเศษ ) 1. วันที#งงาพวดชุดท้าย.......................................ด่างาน#]#ญญา บาท 2. กรบ 90 วนิ จากวิ'นที#งงานงวดอุดท้าย.......................................หัญญาเรมืท้น.............................สินชุด#ญญา ( เดิม ) 3. ผู้!บท้างฃอเงินชดเขย......................................ฟ่ออาชุ#ญญา............................วัน สินชุด#ญญา (ใหม่) 4

หน้าที.

#งงาน
งวดที/
กรังที

วับ/ เดิอน/ปี ทยการ

ค่างาน

จานวนเงิน
(บาท)

พาค่างานที
ไมอ่ยูใ่นข่าย
ใท้!บ ค่าK

ค่างานทีใท้

รับการพิจารณา
ค่า K

อุตร
ค่า K

การคํานวณค่าK เทีมข่น / ลดลง

ดิดเปีนเงิน
(บาท)

หมายเหตุค่า K หัก 4%
กงเหลอ

รวมเป็นเงินทงีสิน

( ลงทีอ ) ผูค้ํานวณ( โทร#ทท้. )

( ลง�อ ) .)ผู้ตรว,จสอบ ( โทร#ท#.
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หน่าที.
แบบฟ่อfมที่ 1. การคํานวณเงินเที่มหรือคดค่างานก่อล?างตามสัญญาแบบป?บ?าคาไต้ (ค่า K)คําห?บสัญญา แบบจ่ายตามเนื้องานจ?ง ( Unit Price Contract )

กรม..........................................................................วันที่เปติชองประกวดราคา / เสนอราคา ( วิธพิเศษ ) 1. วันที่ชุงงานงวดสุดท้าย

ก่อส?าง ค่างานทั้งสัญญา บาท 2. ครบ 90 วัน จากวันที่คํงงานงวดสุดท้าย
สัญญาเลซที.่............................................................สัญญาเรมต้น.................................สินชุดสัญญา ( เดม ) 3. ผู้?บท้า-งฃอเงิน'ชดเชย ครั้งที่

ผู้?บต้าง ...ต่ออายสุัญญา วัน สินชุดสัญญา (ใหม่) 4.

ชุงงานงวดที่ / ครั้งที.่.........วันที.่..................................ต่ออายสุัญญา วัน สินสุดสัญญา ( ใหม่ ) 5.

ลํา
ด้บ
Jท

รายการ

ค่างานตามสัญญา สตร

ค่า K

งานที่สังมอบครั้ง'นี้ การคํานวณค่า K เพิมชน/ลดลง

คิดเป็นเงิน
■(บาท)

หมายเหตุปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงินที่'งสิน
(บาท)

ปริมาณ จํานวนเงิน
(บาท)

ค่า K ฟัก 4%

คงเหลือ

งานที่ใม่สามารทปรบราคาใต้

1

2

รวมงานที่ใม่สามารทป?บราคาใต้

รวมค่างานที่'งสิน -
รวมค่างานที่คํงมอบก่อนค?งนึ๋ที'่งสิน -

(ลงทีอ่) ผูค้ํานวณ( โทรสัพท้. )รวมค่างานทคีงเหลือ -

(สงทีอ่). ผูต้รวจสอบ ( โท?สัพท้. .)
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่าง การคํานวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
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กรมทางหลวง
ก,อล?างสะพาน แลล. สัามแมฟ่้าสงคทม จ.'หนองคาย

สัญญาเลขที่ 3 / 2542 ลง1รนที่ 12 กค. 2542
ผู้?บจ่ําง บ่ริษพ้ ประเล่ริฐผล จําสัค
ส่งงานงวคที่ / ครั้งที่ 2 ( อุคท้าย ) 'ร'นที่ 20 ตค. 2543

แบบท่อ?มที่ 1. การคํานวณเงินเพมห่?อลคค่างานก่อล?างตามสัญญาแบบป?บ่ทคาน (ค่า K) ส่าห?บสัญญา แบบจ่ายตามเฟ้องานจ'รง ( Unit Price Contract )

'รนที่เปิคาเองประกวคทคา/ เลนอทคา (วิธพีิเศษ) 30 มค. 2542 1. สันทีส่่งงานงวคอุคท้าย 20 ตค. 2543
ค่างาน'ท้งสัญญา 20,120,338 บาท 2. ครบ 90 สัน จากสันทีส่่งงานงวคอุคท้าย 18 มค. 2544
สัญญาร่มสัน 13 กค. 2542 ร้นอุคสัญญา (เดิม) 20 ตค. 2543 3. ผู้?บจ่ํางขอเงินซคเซย 25 พย. 2543
ต่ออาอสุัญญา 90 สัน ร้นอุคสัญญา (ใหม่) 18 มค. 2544 4. ผู้?บจ่ํางขอเงินภายใน 90 สัน นับสังแตส่่งมอบงาน
ต่อธาอสุัญญา สัน ร้นอุคสัญญา ( ใหม่ ) งวคอุคท้าย

ส่า ค่างานตามสัญญา ถูตร งานทีส่่งมอบค?งฟ้ การคํานวณค่า K เพิมซน/ลคลง

ค้บ รายการ ปริมาณ หน่วย ทคาต่อหน่วย จํานวนเงินทงสิน ค่า K ปริมาณ จํานวนเงิน ค่า K นัก 4% รคเรบเงิน หมายเหตุ
ที่ (บาท) (บาท) (บาท) คงเหลอ (บาท)

งานรน
1 8.1 งานรองพื้นทางรนิคถูก?ง 1,733.94 ลบ.ม. 1,186.00 2,056,453 1,000.00 1,186,000.00

2 8.2 งานรองพื้นทางซนิคพินคอุก 1,733.94 ลบ.ม. 1,665.00 2,887,010 1,000.00 1,665,000.00

รวมหมวตงานดิน 4,943,463 K.2.1 2,851,000.00 1.221 0.181 516,031.00

งานผิวทาง Prime Coat

3 8.3.1 งานผิวทาง Prime Coat 1,603.94 ตร.ม. 131.00 210,116 1,000.00 131,000.00

รวมงาน3วทาง Prime Coat 210,116 K.3.1 131,000.00 1.436 0.396 51,876.00

งานผิวทาง Surface Treatment

4 8.3.2 งานผิวทาง Surface Treatment Slurry Seal 1,603.94 ฅร.ม. 565.00 906,226 1,000.00 565,000.00

รวมงานผิวทาง Surface Treatment 906,226 K.3.2 565,000.00 1.356 0.316 178,540.00

งานผิวทนนคอนกรตเลรํมเหรท
5 8.4 งานพื้นคอนกรีตเ?งลาดคอสะพาน (Approach Slab) LS 486,400.00 486,400 - 486,400.00 -

รวมงานผิวทนนคอนท?ฬเสรมเหรก 486,400 K.3.4 486,400.00 0.991 - -
งานท่อระบายนําคลร. และบ่อพัก

6 9. งานท่อระบายฟ้า คลล. ขนาด 0.40 1 0.60 ม. LS 126,855.00 126,855 - - - -
7 10. งานคาคคอนกรีตป้องก้นคอสะพาน LS 223,510.00 223,510 - - - -

รวมงานท่อระบายบา คลล. และบ่อพัก 350,365 K.3.5 - -
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ดัวอย่างที่ 1 นน้าที่ 2

กรมทางหลวง

ก่อสร้างละพาน คลล. ข็ามแนน่าลงคราม จ.หนองคาย

สัญญาเลขที่ 3 / 2542 ลงวันที่ 12 กค. 2542
ผู้?บดัาง บท?ท ประเสริฐผล จําวัค
คํงงานงวดที่ / ค?,งที่ 2 ( สุดน้าย ) วันที่ 20 ดค. 2543

แบบฟ่อfมที่ 1. การคํานวณเงินเพมหรอลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบป?บราคาใดั (ค่าK)คําหรบสัญญา แบบจํายดามเนื้องานจริง (Unit Price Contract )

วันทีเ่ปิดซองประกวดราคา / เลนอราคา ( วิธพเคษ ) 30 มค. 2542 1. วันที่คํงงานงวดสุดน้าย 20 ตค. 2543

ค่างานทั้งสัญญา 20,120,338 บาท 2. ครบ 90 วัน จากวันที่คํงงานงวดสุดน้าย 18 มค. 2544
สัญญาเรมสัน 13 กค. 2542 สันสุดสัญญา (เทมิ) 20 ดค. 2543 3. ผู้?บดัาง'ขอเงิน1ขดเซย 25 พย. 2543

ต่ออายสุัญญา 90 วัน สันสุดสัญญา (ใหม่) 18 มค. 2544 4. ผู้?บดัางขอเงินกายใน 90 วัน น้บทั้งแต่คงํมอบงาน
ต่ออายสุัญญา วัน สันสุดสัญญา ( ใหม่ ) งวดสุดน้าย

คํา
ดับ
ที่

รายการ

ค่างานดามสัญญา สุดร

ค่า K

งานที่คํงมอบค?'งนื้ การคํานวณค่า K เพํมขน/ลดลง
คิดเป็นเงิน
(บาท)

หมายเหตุปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จํานวนเงินทั้งริน
(บาท)

ปริมาณ จํานวนเงิน
(บาท)

ค่า K หัก 4%

คงเหลอ

งาบโครงสร่างคอบทริตเสริมเหรกฯ
8 1. งานเลาเข็มคอนกรด ขนาด 0.40 X 0.40 ม. 132 ดัน 16,810.00 2,218,920 - -
9 2. งานเสาดอมอ่?บพื้นสะพานคอนกรด
10 2.1 งานเสาดอมอ่ดับริม?บพื้น ร่วง 10.00 ม. 2 ดัน 113,770.00 227,540 - -
11 2.2 งานเลาตอม่อดมักลาง?บพน จํวง 10.00 + 10.00 ม. 3 ดัน 132.895.00 398,685 - -
12 2.3 งานเสาดอมอ่ดับกลางรบพน ร่วง 10.00 + 20.00 ม. 2 ดัน 253,715.00 507,4๓ - -
13 2.4 งานเสาตอท่อดับกลาง?บพื้น ร่วง 20.00 + 20,00 ม. 4 ดัน 432,420.00 .1,729,680 - -
14 3. งานพื้นสะพานคอนกรด ความยาว 150.00 ม.
15 3.1 งานพื้นสะพานคอนกรด ร่วง 10.00 ม. ( 5 ร่วง) 50 ม. 30,365.๓ 1,518,2๓ 50.๓ 1,518,2๓๓
16 3.2 งานพื้นสะพานคอนกริด ร่วง 20.00 ม. ( 5 ร่วง)
17 3.2.1 งานคานคอนกรดอัดแรง ( BOX GIRDER ) 45 คาน 87,524.๓ 3,938,580 45.๓ 3,938,580.๓

18 3.2.2 งานติดทั้งคานคอนกริดอัดแรง ( BOX GIRDER ) 45 คาน 8,636.๓ 388,620 45.๓ 388,620๓

19 3.2.3 งานพื้นสะพานคอนกรด (GONCRETE TOPPING) 100.00 ม. 4,3๓.๓ 439,0๓ 1๓.๓ ■ 439,0๓.๓
20 4. งานทางเน้าสะพานคอนกรด กวัางข็างละ 1.50 ม. 300.00 ม. 1,847.๓ 554,1๓ 3๓.๓ 554,1๓๓

21 5. งานเลาแคะราวละพานคอนกรด 294.60 ม. 1,955.๓ 575,943 294.60 575.943๓

รวมงานโครงสร่างคอบกริดเสริมเพเกฯ 12,496,748 K.3.6 7,414,493๓ 1๓5 - -
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กรมทางหลวง

ก่อสร้างสะพาน คสล. จ่ามแมน่าสงคราม จ.หนองคาย

สัญญาเลขที่ 3 / 2542 ลง'วันที่ 12 กค. 2542

ผู้รับจ่าง บร่ิ!รท ประเสริฐมล จ่ากัด

สัวอย่างที่ 1 หฟ้าที่ ;
แบบฟ่อรัมที่ 1. ทารคํานวณเงินเพิ่มหรอิลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปร้บร่าคา1พ{ค่า K) สําหรับสัญญา แบบจ่ายตามเฟ้องานจริง ( Unit Price Contract )

กัน1ทีเ่ปิด'ซองประกวดราคา / เสนอราคา ( วิธพีิเศษ ) 30 มค. 2542 1. กัน1ที่!(งงานงวดสุดท้าย 20 ตค. 2543
ค่างานทั้งสัญญา 20,120,338 บาท 2. ครบ 90 กัน จากกันที่สํงงานงวดสุดท้าย 18 มค. 2544
สัญญาเรมสัน 13 กค. 2542 สันสุดสัญญา (เดิม) 20 ตค. 2543 3. ผู้รับจ่างขอเงินชดเขย 25 พย. 2543
ต่ออาสุสัญญา 90 กัน สันสุดสัญญา (ไหม่) 18 มค. 2544 4. ผูร้ับจ่างขอเงินภายใน 90 กัน นับตั้งแต่สํงมอบงาน

สํงงานงวดที่ / ครั้งที่ 2 ( สุดท้าย ) กันที่ 20 ตค. 2543 ต่ออาสุสัญญา กัน สันสุดสัญญา ( ใหม่ ) งวดสุดท้าย

สํา
ดับ

ที่
รายการ

ค่างานตามสัญญา สตร

ค่า K

งานที่สํงมอบครั้งนี้ การคํานวณค่า K เพิมรน/ลดลง
ดิดเป็นเงิน
(บาท)

หมายเหตุปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย
(บาท)

จ่านวนเงินทั้งร่น
(บาท)

ปริมาณ จํานวนเงิน
(บาท)

ค่า K หัก 4%

คงเหรอ
งานทไีมส่ามารถปร้บร่าคาได้

22 6. งานติดตั้งเสา'ใฟฟ่้า LS 46,300.00 46,300 LS 46,300.00

23 7. งานป้ายจ่อมุเลสะพานแสะงานอน ๆ ทีเ่หลอทั้งหมด LS 142,632.00 142,632 LS 142.632.00

24 11. งานป้ายเครึอ่งหมาย สัญลักษณก์ารจราจร LS 538,088.00 538,088 LS 538,088.00

รวมงานทไีมส่ามารถปนเราคาได้ - 727,020 727,020.00 - - -
รวมค่างานทงี่ร่บ 20,120,338 12,174,913.00 746,447.00

รวมค่างานทฟี่งมอบก่อนครงนี้ทงีสัน 7,945,425

รวมค่างานทีคงเหรอ - (ลงทีอ่) ผู้คํานวณ ( โทรสัพท์. )

(ลงทีอ่) ผูต้รวจลอบ ( โทรสัพ>โ..
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ตัวอย่างที 2
แบบฟ่อfมที 2. การคํานวณเงินเทีมหรอลดค่างานก่อสรัางตามลัญญาแบบปรับราคาใลั (ค่า K ) สําพรับลญัญาแบบเหมารวม ( Lump Sum )

กรม สามัญรกบา มันทเีปิดชองประกวดราคา/ เสนอราคา (วิธพิเศษ) 25 มคี. 2540 1. มัน'ที?(งงาน'งวดสุดน้าย
ก่อสรัาง อาคารดนู#วิทยาคาสตรั 1 หลัง ค่างานทั้งลญัญา 5,045,000.00 บาท

ลัญญาเลขที 2/2540 ลงมันที 25 ทุมภาทันลั 2542 ลัญญาเรมลัน 15 มคี. 2542 สินอุดลญัญา (เคมิ) มันที 9 กค. 2543
ผูร้ับ1จํางบ'รทัทเจริญผล จ่ามัด ต่ออาบุลัญญา มัน สินสุดลญัญา (ใหม่)

หน้าที

31 กค. 2543

2. ครบ 90 มัน จากมันทลี่งงานงวดชุดน้าย 29 ตค. 2543
3. ผู้ร้บจํางขธเงินชดเชย 20 ตค. 2543

4. ผู้รัมจํางขอเงินกายใน 90 มัน นับตั้งแตล่่งมอบ
งานงวดชุดน้าย

ล่งงาน ค่างาน ห้กค่างานที ค่างานทโลั ดูตร การคํานวณค่า K เพิมข่น/ ลดลง

งวดที/ มัน/เดือน/ปี รายการ จํานวนเงิน ไมอ่ยูใ่นย่าย รับการพิจารณา ค่า K ค่า K นัก 4% คิดเป็นเงิน หมายเหตุ
ครังที (บาท) ไลรัับ ค่า K ค่า K คงเหลอ (บาท)

1 30 หค. 42 - วางมังอาคาร ตอกเลาเข็ม เทคอนกรด 3านราก
เทคอนกรดเสาตอม่อ เทคอนกรดคานและพื้น

ทหีล่อลับทีตั้น 1

1,015,000.00 1,015,000.00 K 1 1.128 0.088 89,320.00

2 27 กย. 42 - เทคอนกรีดเสาเข็ม 1 เทคอนกรีตคานและพื้นที
หล่อลับ'ที,ร้น 2 เทคอนกรีตบันไดขื้นตัน้ 2
คิดตั้งพื้นสําเร็จfปทรธัฺมเทคอนกรีตทับหน้า!'น 1

1,015,000.00 1,015,000.00 K 1 1.129 0.089 90,335.00

3 24 มคี. 43 - เทคอนกรีตโครงสรัางล่วนทเีหลอทั้งหมด คิดตั้ง
พื้นสําเร็จ5ป ทรอัมเทคอนกรีตท้บหน้าลว่นของที
เหลอทั้งหมด คิดตั้งโครงหลังคาเหล็กหรอัมทาสื
ลันสน้ม บงุกระเบื้องหลังคา

1,015,000.00 1,015,000.00 K 1 1.145 0.105 106,575.00
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ตัวอย่างท 2 หนาท 2

แบบ'ฟ่อ}มที่ 2. การคํานวณเงินเที่มหรือลดค่างานก่อสร้างดามสัญญาแบบปรับราคาใตั (ค่า K ) ด่าหรับสัญญาแบบเหมารวม ( Lump Sum )

กรม สามัญสิกษา วับทีเ่ปิด'ชองประทวดราคา/ เสนอราคา (ว้รพืิเศษ) 25 มล. 2540 1. วันที่ด่งงานงวดสุดฟ้าย 31 กค. 2543
ก่อสร้าง อาคารดูนย‘วิทยาศาลตรั 1 หสัง ค่างานทั้งสัญญา 5,045,000.00 บาท 2. ครบ 90 วัน จากวันที่ด่งงานงวดสุดฟ้าย 29 ตค. 2543
สัญญาเล'ชที่ 2 / 2540 ลง'โน1ที่ 25 ทุมภาหัน£ 2542 สัญญาเทJตัน 15 มัค. 2542 รนสุดสัญญา (เดิม) โนที่ 9 กค. 2543 3, ผู้รับฟ้างขอเงินชดเขย 20 ตค. 2543

ผูร้ับฟ้างบรษ้ทเจรญผลจํากัดต่ออายสุัญญา วัน รนสุดสัญญา (ใหม่) 4. ผูร้ับฟ้างซอเงินภายใน 90 วัน นับตั้งแตส่งุมอบ
งานงวดสุดฟ้าย

ด่งงาน

งวดที่/
ครังที่

วัน / เดิอน / ปี รายการ

ค่างาน

จํานวนเงิน
(บาท)

หักค่างานที
ไม่อยูใ่นข่าย
ใตัรบั ค่า K

ค่างานที่ใตั

รับการหิจารณา
ค่าK

สุดร

ค่า K

การคํานวณค่า K เหิมขน/ลดลง
คิดเป็นเงิน
(บาท)

หมายเหตุค่า K หัก 4%
คงเหสิอ

4

(งวดสุ

31 กค. 2543

ดฟ้าย )
- ก่อลิฐ - ฉาปยู่นทัง้หมด ติดตั้งวงกบประดู -
หน้าต่าง ติดตั้งชาเหดาน เดินลายไฟ เทmญ]น
ทรายรัดมันทั้งหมด ติดตั้งสุขกัณฟ'้ทั้งหมด
ทาสิภายใน - ภายนอก และด่วนทีเ่หลอทั้งหมด

2,000,000.00 750,000.00 1,250,0๓.๓ K 1 1.143 0.103 128,750.๓ - หัก ค�ภ้ณรโโดิะ เกัาอี้
เครองตับเหลิง เค,รองปรับอากาศ

รวมเป็นเงินทั้งร่น 5,045,000.๓ 750,0๓.00 4,295,0๓.๓ 414,980.๓

( ลงอี้อ ) . ผูค้ํานวณ( โทรตัหฟ้. )

( ลงที่อ ) ผู้ดรวจสอบ ( โทรสัพฟ้. .)
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วิธกืารติดตั้งโปรแกรม CUCEM-K Version 2.0
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วิธีการติดตงโปรแกรมCUCEM-K version 2.0

โปรแกรมCUCEM-K version 2.0 สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ
ไดร้ับความช่วยเหลือจาก รศ.ดร.ธนีต ธงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาโปรแกรม เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการคํานวณค่า K และผูร้ับจ้าง
ไดร้ับความสะดวกในการคํานวณค่าK ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. เข้าสู่ Web site สํานักงบประมาณ www.bb.go.th

2. เข้าไปในแถบเมนูค่าK /ราคามาตรฐาน และเข้าไปในเมนูย่อย “โปรแกรมการ
คํานวณค่าK”

3. จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการ โปรแกรมCUCEM-K version 2.0

และตัวฐานข้อมูลดัชนี ค่าK FilerdbK VALUE.mdb

4. ใหท้ําการติดตั้งโปรแกรมCUCEM-K version 2.0 โดยคลิกที่
๐๐wntoad โปพกร!! CUCEM-K Version z.o <4 v 1 Jl
MD5 301๒354105ca08e7e873?e3b8d632Zee จะปรากฏฒนหนัาต่าง File Download ขนมา

ใหก้ด Save เพื่อทําการบันทึกไฟล์k.zip ลงบน Desktop เพื่อความสะดวกใน
ขั้นตอนการติดตั้ง

5. ทําการ Extract ไฟล์kjjp โดยการคลิกขวาบนไฟล์แล้วเลือกทีร่ายการ “Extract here”

จะปรากฎเปีน Folder K ขึ้นมาที่ Desktop

6. เข้าสู่Folder ไปที่ disk 1 เพื่อทําการติดตั้ง ตัวโปรแกรมCUCEM-K version 2.0

โดยดับเนี้ลคลิกที่ �m�Setup .exe เพอทําการติดดังโปรแกรมจนสินสุด เปีนการจบ
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมCUCEM-K version 2.0

วิธีการ Update ฐานข้อมูลFile: dbK_VALUE.mdb

ฐานข้อมูลของโปรแกรม CUCEM-K version 2.0 เปีนข้อมูลจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่ของสํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก

งบประมาณ จะบันทึกข้อมูลทุกเดือน มีขั้นตอนการ Update ฐานข้อมูล ดังนี

1. ใหด้สิกทDownload ที Download Piiie dbK_VALUE.mrib แลวเลอก Save in ไวที

C:\Program Fi!es\CUCEM-K Version 2

2. แล้วทําการกด Save แล้วตอบ Yes เพื่อUpdate ฐานข้อมูล File : dbK_VALUE.mdb

ใหเ้ป็นปี เดือน ปีจจบุัน (ฐานข้อมูลจะ Update ทุกเดือนในแต่ละปี) และลือว่าเป็น
การสิ้นสุดการ Update ฐานข้อมูลดัชนีราคา dbK_VALUE.mdb
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2. โปรแกรม CUCEM Version 2.0

โปรแกรม CUCEM-K Version 2.0 ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ (ก) การใส่

ข้อมูลและการแสดงผลค่า K (แสดงในรูปที่ 1-5) และ (ข) ส่วนฐานข้อมูลดัชนรีาคา (แสดงในรูป
ที่ 6) ในการใชง้านจะเริ่มด้นจากการใส่ข้อมูลทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับลญัญา ผูร้ับจ้างและระยะเวลารองสัญญา ซึ่งข้อมูลในส่วนนีจ้ะถูกนํา
ไปแสดงในตารางสรูปเพื่อใชพ้ิมพ์ เพื่อเตรียมเอกสารประกอบ ในกรณทีี่มีการต่อสัญญาโปรแกรม
จะแสดงผลระยะเวลาการต่อสัญญา สําหรับส่วนที่ 3 เป็นส่วนสําคัญในการใช้ด้นหาดัชนรีาคาของ
เวลาที่เปิดชองประกวดราคา การกําหนดปีที่เปิดชองสามารททําไดโ้ดยการพิมพห์รอจาก Pull Down

Menu หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงเดือนที่นีค่าดัชนรีาคาที่ถูกเก็บเอาไวแ้ล้วในฐานข้อมูลสําหรับปี
นั้น ๆ ในกรณทีีบ่างเดือนกรมเศรษฐกิจการพาณิชยม์กีารปรับปรุงดัชนรีาคาหลาย ๆ ครั้ง โปรแกรม
จะสามารถแสดงใหท้ราบใน Pull Down Menu เพื่อ'!เวยใหผู้้ใขง้านสามารทเลือกดัชนไีดถู้กต้อง
แม่นยํามากขึ้น (ดรููปที่ 1 ประกอบ)

รูปที 1. แสดงหนําจอการใส่ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลในการคํานวณดัชนรีาคา

ในทางปฏิบัติ หน่วยราชการหรีอผูด้ําเนีนการก่อสร้างมักจะขอเบิกงวดงานหลาย ๅ
งวดในการขอเบิกครั้งเดียวกัน CUCEM-K Version 2.0 สามารถใหผู้้ใข้กําหนดจํานวนงวดเงินทีข่อ
เบิกได้ โดยระบจุํานวนงวดที่ฃอเบิกในส่วนที่ 3 เมื่อ'ข้อมูลต่าง ๆ ถูกใส่จนครบและผู้ใขจ้ึงเลือก
ขั้นตอนต่อไป โปรแกรมจะสร้างฟอร์มการใส่ข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อใหผู้้ใขส้ามารถกําหนดสูตร
ค่า K ต่างๆ ทั้งหมด 35 สูตรค่า K ที่เกี่ยวข้องในแตล่ะงวดงาน ซึ่งสามารถจะเป็นค่า K ทีแ่ตกต่าง
หรือเหมือนกันในแตล่ะงวดงานกไ็ด้ ผู้ใขส้ามารถเลือกปทีี่,ขอเบิก'จากการ'พิมพ์ ปี พ.ศ. หรือการใช้
Pull Down Menu และเซ่นเดียวกัน สําหรับเดือนที่ขอเบิก โปรแกรมจะซ่วยผู้ใขใ้นกรณีที่มีการปรับ
ค่าดัชนรีาคาหลาย ๆ ครั้งใน 1 เดือน โดยแสดงไวใ้น Pull Down Menu ซึ่งข้อมูลในส่วนนีจ้ําเป็นต้อง
ใชใ้นการค้นหาดัชนรีาคาในฐานข้อมูล หากข้อมูลไมค่รบถ้วน โปรแกรมจะไมอ่นุญาตใหท้ําขั้นตอน
ต่อไป
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รูปที่ 2. แสดงการใส่ข้อมูลการเลิ'ฮกค่า K หลายค่าในแตล่ะงวดงาน

เมื่อข้อมูลทีส่ําคัญคอเดือนและปทีี,เปิดชอง และทีข่อเปีกของแตล่ะค่า K ในแตล่ะ
งวดงานครบถ้วน โปรแกรมจะสร้างแบบฟอร์มสรูปผล ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยจะนําข้อมูลทีใ่ส่ไวใ้น
ขั้นตอนแรกมาแสดงผล ค่า K จากสูตรต่างๆ จะถูกคํานวณและแสดง1ใวใ้นตาราง'ใบแบบฟอร์มสรูป

รูปที่ 3. ตารางสรูปผลและการใส่มูลค่างานในแตล่ะงวดของแตล่ะค่า K

ข้อมูลเกี่ยวกับค่างานในแตล่ะงวด มูลค่างานทีไ่มอ่ยูใ่นข่าย ตามหลักเกณฑก์ารคืด
เงินชดเชยจะต้องใส่ลงในตารางใน column ที่ 3 และ 4 ส่วนใน column อื่น ๆ จะแสดงผลจากการ
คํานวณชองโปรแกรม หลังจากนั้นเลือกการคํานวณโปรแกรมจะคํานวณยอดเงินทีส่ามารถขอ
ซดเซยใด้ แตล่ะรายการและยอดเงินรวม ดังแลดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4. แสดงตารางสรูปผลการคํานวณและผลการพจารถท

จากดัวอย่างในตารางลรูปผลจะพบว่าโปรแกรมนีย้ังสามารถข่วยในการตรวจลอบ
ในกรณทีี่หน่วยราชการจะต้องขอเงินคืนจากผูด้ําเนินการก่อสร้างอีกด้วย ทั้งนีใ้นกรณทีี่ดัชนราคามี
ค่าตํ่าลง ผูด้ําเนินการก่อสร้างจะดอ้งคืนเงินใหแ้กท่างราชการ ขึ้งหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องจะ
เป็นผูต้ดตามดําเนินการดังกล่าว โปรแกรมจะข่วยในการตรวจลอบ โดยยดหลักเกณฑท์ีก่ําหนดโดย
สําน้กงบประมาณ ดังแสดงในงวดงานที่ 1 ค่า K 4.4 เป็นต้น

นอกจากนี้ ในกรณทีีเ่ป็นการส่งงานงวดลดท้าย การขอเปีกเงินซดเชยค่าก่อสร้าง
ต้องดําเนินการภายใน 90 วัน หลังจากส่งมอบงาน โปรแกรมลามารถข่วยในการตรวจลอบเงื่อนไข
ดังกล่าวนี้ด้วย - (โดยการแสดงวันที่สืแดง หาก๓'นกําหนดระยะเวลา) ทําใหโ้ปรแกรม CUCEM-K

Version 2 สามารถข่วยงานหน่วยราชการในข้อรายละเอียดปลืกย่อยใหม้ากขึ้น
สําหรับการคํานวณอย่างละเอียดของค่า K ในแตล่ะค่า K ผูใ้ขล้ามารถแสดงผล

ใตโ้ดยก?ร Double Click ด้วย Mouse บนตําแหน่งค่า K ที่ต้องการจะดรูายละเอียด ชึ่งจะแสด
ดังภาพที่ 5 (สําหรับค่า K 4.3 ของงวดงานที่ 1)
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รูปท 5. แสดงราย®ะเอยํดฃองการคํานวณในแต่®ะค่า K

3. ฐานข้อมูลดัชนราคา
ข้อมูลด้ชนราคาถูกเก็บไขใ้นฐานข้อมูลทีส่ามารถป?บปรงูเพมเตมํหรอค้นหาได้ ด้ง

แสดงในรูปที่ 6 ข้อมูลด้ชน้ราคาทีจ่ดทําโดยกรมเศ?ษฐก็จการพาณิชย์ ใน CUCEM-K Version 2.0
จะมข้อมูลตั้งแตป่ี 2527 จนถงปัจจุบน (ฤมภาพันธั 2542) (ยกเขน้เดอนพฤศจิกายนและธันวาคม
-2541) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถกระทําไคโ้ดยผ่าน password ที่กําหนด'โดยผูไ้ข้

รูปที่ 6. แสดงฐานข้อมูลดัชบราคาต่าง ๆ ดงแตป่ี 2527

เอกสารข้างอง ะ (1) ธนิต ธงทอง และวชระ เพียรสุภาพ ‘■การประยุกตใ์ชโปรแกรม Microsoft

Excel และ Visual Basic สําหรับการค้นหาดช้นราคาวัสดแุละการคํานวณค่า Escalation

Factor (ค่า K)”โยธาสาร. มกราคม-มนาคม 2542, วลท. หน้า 24-28.
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รูปที่ 1. แสดงหน้าจอการใส่ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลในการคํานวณดัชน‘ีทคา
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รปที่ 2. แสดงการใส่ข้อมูลการlลีอกล่า K หลายล่าในแตล่ะงวดงาน

www.yotathai.com



149

\I

CUCEM K CalculationProgram V2.0

gnagj

*SSJI

■

: น3ใuTftfMuonnlnjmiVV

'.iStWlhi'mrim . j‘ rt a 2533 [
า : ' l'°.gB.gC°C ~|

10

น
:□'\EMIIE]

l ซะ: It ๗<ÿ:JTV2 E* *1-—-1
*1, - n t /foe ฐ /วิริโะ I1. (tlLT*m2uj*3? L—F'l.....*4 ' .........—.... ?

ฟ้ดูra-พrf เ0โ?3/?533
fhni r.-lvr *M 4'Atfi

r?»-» «33

ส่;เาท*#*พ! 1 la
l'rafrftapp I 1 รน

\ใ *n ท*•

สัไrÿeWty pT MW 2543

.JUrw<ไพT่> :. i
iirwrvÿ-:s?';:iรชุ่�บ�'#/::::i ะ&รเ &::ง:ftsigfr£&ÿ£&;:»พํ รพfeswvฟ้ะ ;N*rit>urn*«i*t :รใvjiaili. -V 1

1C / 08/ 2539 ะ ริ1 1096
1 1C / C8 / 2539 -IC43 0 299 1

1C / C8 / 2539 K4 4 0ร.๚ 1

2 ร/วร/ 2540 x: 1 KJ2; j
1

ใ/09/ 2541 rj1 ใ 183 ;
• 1/08/2541 !พิ? 1 19C 1ใ

1/(ÿ0/ *T-»I 1 I I&J

ไ.....,/.0®/.ÿ? ;KJ? M3C

รูปที่ 3. ตารางสรุปผลและการใส่มูลค่างานไนแต่ละงวดของแตล่ะค่า K

wrmzwmrnm. .; '''�}/ร/'''. ;- •*, '''•'ร!'-ไง-. - X :;V -:*:v?.- V'<:;• ะ-.-''ไ!;' ะ:::::. !-.' ‘"'•.ะ:',''!.':''-' .’•■•■•■•• > ••• -�wx<>!r>'>:-x»w!x-Xx<:•ะพดุ;:/':';'-:-:':-':'-:-:':-'-:-:-'-:-:-:-:':ง่':•

•' ' •'■' . - ", .y.y, ';ill/ . .C.า . . ไ; พ�:;;:V

CUCEM K.Calculation Program V 2.0 : fcuilu i~1r=np=i 1 ' �
I>ifttathai«wfiiชุ?ทฌใทเทิบMlน L. ส่พ-.พ'*mm-j*

' o i\Si.M 'ZED
Mi«r« 1:ไ:•:: • : j- ท 0 2533 [ .. ■ : • - ■ : 1X ► ะ. 2V’

■1eivi*5u.rm5arfuia*-'m. : I-----
«ะ»Ti4 1 -itasaihfofin’:. j10.000.000 CC J ir«

:: • .: n/Rni เทิ*ๆ
*TJI |/ท«ก่«1น □ : -.fcfcimn'uuuna* 1-r 1----*“� -1

*ทพฟ่ ไทท'™ 1 flttfffcUij \‘? น* ?53ว[ fejiOfe> |J Wf» 254} 1 :.
*hl>» เ*พ* »«A *พั { »J7*8lfcwf1 ๒ 1ร

■

รน.*�(txi> |31 lift 2543 j
ส่พน{ศชfุtp □ ;: 8น!*(IHITJ. 1 1

น:/ 08/ 2539 . 1.3C0.300 X 1.000 000 oc M 1 C36 00ร6 5DXC X|:
1 1C >08 >2539 ......1.300 300 X i.000.000 00 K13 0999 0 OK

1C / 00 / 2539 1.300 300 X 1.COC.OOOOO t4 4 0228 -0 03? •32 xc X
2 ร/ C5/2S40 โ 300 300 X 1.000.000 OQ เน 1 102 0 06?’ ร?.XG X. 1/08/2541* 13CC300X l.cco.ooc X Cl 1163 0 น3* 143XC X
* 1/ 08/ 2541 1 300 300 X 10Q.CX3Q 00 900.ooc cc fj 2 1 IX 0 150 135.30C xS

tn.ll'4ทงฯ1*0 6 300 300 X IQQ.OOCOC 5.9QC CBOOC _:-_ OOC oco 3&4.XC X:
’,'>>๙!-'�‘ฯ��ไ�'�•ๆ i

-3

รูปที่ 4. แสดงตารางสรุปผลการค่านวณและผลการพิจารณา
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รปที่ 5 แสดง‘ทยละเอียดของการคํานวณในแตล่ะค่า K
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รูปที่ 6. แสดงฐานข้อมูลดัชนี‘ทคาต่าง ๆ ตั้งแตป่ี 2527
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ตัวอย่าง หนังสือสํานักงบประมาณทีท่ําการ
วินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ และแนวทางปฏิบต้ิ
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ที่ นร 0407/04793 สํานักงบประมาณ
ทนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

27 ธันวาคม 2539

เรื่อง ขอใหพ้ิจารณาค่าชดเชยช้วยเหลือแกผู่ร้ับจ้าง
เรียน ผูอ้ํานวยการองค์การโทรสัพทแ์ห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังลือองค์การโทรค์พทแ์ห่งประเทศไทย ที่ คค 23 ผชท.6/28 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2539

ตามหนังลือทีอ่้างถึง องค์การโทรค์พทแ์ห่งประเทศไทยขอใหต้รวจสอบเงินซดเชย
ค่าก่อสร้างดามสัญญาแบบปรับราคาได้ รายการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงคข์นาดเล็กบริเวณ
ทีท่ําการเขตโทรสัพทภํูมิภาคที่ 5 อําเภอสารภี จ้งหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาเลขที่ จ.119/(ถ) 2538
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2538 ไนงานงวดที่ 7 รวม 1 งวดงาน จํานวนเงิน 104,904 บาท เพี่อจ่ายให้
กับผูร้ับจ้างที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณาตามเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องการนําสัญญาแบบปรับ
ราคาไดม้าใช้ตามมตคิณะรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังลือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 แล้วขอเรียนว่า ในการคํานวณเงิน
ซดเชยสําหรับงานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) มขี้อคลาดเคลื่อนเนื่องจากองค์การโทรดัพทแ์ห่งประเทศไทย
ใช้ดซันราคาวัสดุก่อสร้าง (M) และดัชนรีาคาเหล็ก (ร) ประจําเดือนมิชุนายน 2539 ไนการคํานวณ
เท่ากับ 159.4 และ 139.9 ตามลําดับซึ่งมดีัชนรีาคาที่คลาดเคลื่อนยังไมไ่ดแ้จ้งแก้ไขโดยกรม
เศรษฐกิจการพาณิชย์ จึงได้ค่า K เท่ากับ 1.052 เป็นสาเหตใุหค้ํานวณเงินชดเชยไดเ้ป็นจํานวน
104,904 บาท หากคํานวณใหถู้กต้องโดยใช้ดัชนรีาคาวัสดกุ่อสร้าง (M) และดัชนรีาคาเหล็ก (ร)

ประจําเดือนมิชุนายน 2539 ซึ่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชยไ์ดแ้จ้งแก้ไขเป็น 162.8 และ 114.0 ตาม

ลําดับแล้ว ค่า K ทีค่ํานวณไดจ้ะเท่ากับ 1.039 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 4% ดังนั้น องค์การโทรสัพท์
แห่งประเทศไทยจึงไมต่้องจ่ายเงินซดเชยค่าก่อสร้างใหแ้ก่ผูร้ับจ้างตามสัญญาดังกล่าวช้างต้น

/อนืง่
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อนึ๋ง เพื่อใหก้ารนําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าใชอ้ย่างถูกต้องตามมตคิณะรัฐมนตรี
ด้ง่กล่าวช้างด้น ล่วนราชการผูว้่าจ้างที่เป็นคูส่ัญญาต้องตรวจสอบกรณทีีต่้องเรียกเงินคนจากผูร้ับจ้างทุก
สัญญา และดําเนินกา?ใหค้รบท้วนตามเงื่อนไขและนสักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีาร
คํานวณทีใ่ชก้ับสัญญาแบบปรับราคาไดก้ําหนดไวด้้วย

จ้งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธง1ชัย ลําดับวงศ์
(นายธงชัย ลําดับวงศ์)

รองผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ ปฏิบัตริาชการแทน
ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2739027 ต่อ 3545

โทรสาร 2739240

www.yotathai.com
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สํานักงบประมาณ
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

18 พฤษภาคม 2541

เรื่อง ขอคําชี้แจงเงื่อนไขหลักเกณฑก์ารขอปร้บราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K)

เรียน กรรมการผูจ้ัดการบริษัท กรไีทย จํากัด
อ้างถึง หนังสือบริษทั กรไีทย จํากัดเลขที่ KP-98-0047 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2541

ตามหนังสือทีอ่้างถึง บริษัท กรไีทย จํากัดแจ้งว่า เป็นผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างโครงการองค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งไดด้ําเนินงานและเบิกเงินงวดแล้ว
จํานวน6 งวด จากงานทั้งสิน 15 งวด และไดข้อปรับราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K) สําหรับงวดงาน
ด้งกล่าวโดยส่งผ่านผู้ควบคุมงาน แตผู่้ควบคุมงานไดร้ะงับเรื่องการขอเบิกเงินเพิ่ม โดยอ้างเงื่อนไข
ของการใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งระบวุ่าใหข้อเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างภายในกําหนด90 วันนับ

ตั้งแต่วันล่งมอบงานงวดสุดท้ายว่า ในกรณนีีย้ังไม่ได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย บริษัท กรไีทย จํากัด
จึงขอคําชี้แจงเงื่อนไข หลักเกณฑก์ารปรับราคาค่าก่อสร้างด้งกล่าวทีถู่กต้องเพี่อถือปฎิบต้ติ่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงบประมาณขอเรียนว่า เมื่อผูร้ับจ้างล่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งแล้ว ก็

สามารถขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างสําหรับงานงวดนั้น ๆ ไดท้ันที สําหรับการกําหนดเงื่อนไขใหข้อ
เงินเพิ่มภายใน 90 วันนับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้ายนั้น หมายความว่าการนับ

ระยะเวลา 90 วัน ใหเ้ริ่มนับตั้งแตว่ันกัดจากวันที่ผูร้ับจ้างมหีนังสือล่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรก
จนถืงวนัที่ผูร้ับจ้างแจ้งความจํานงขอเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาไดท้ี่ล่วนราชการฯ ประทับตรา
รับตามระเบียบเป็นวันสุดท้าย หากผูร้ับจ้างยื่นขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างเป็นระยะเวลาล่วงเลยเกิน
กําหนด90 วันแล้ว ผูร้ับจ้างจะไม่มสีิทธไิดร้ับเงินเพิ่ม ด้งนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไดม้กีารล่ง

/มอบงาน
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มอบงานและเบกเงนงวดแลัว จํานวน6 งวด ผูร้ับจ้างกส็ามารถขอรับเงํนเพี่มค่างานก่อสร้างสําหรับ
งวดงานด้งกล่าวไดต้ามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวํธการคํานวณพี่ฬกบํลัญญาแบบปรับราคาได้

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เสรี สุขสถาพร
(นายเสรี สุขสถาพร)

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 6185082

www.yotathai.com
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ที่ นร 0407/16443 สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

10 กันยายน 2541

เรื่อง ขออนมุิตเิงินงบกลาง
เรียน อธบดกรมการบินพาณิชย์
จ้างทง 1. หนังสือกรมการบินพาณิชย์ ที่ คค 0402/2821 ลงกันที่ 7 เมษายน 2541

2. หนังสือกรมการบินพาณิชย์ ที่ คค 0407/4272 ลงกันที่ 1 มิถุนายน 2541

ตามหนังสือที่จ้างทงหมายเลข 1 กรมการบินพาณิชยข์ออนุมต้ิงบกลางเพี่อจ่ายเป็น
เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไดใ้หแ้กผู่ร้ับจ้าง จํานวน3 สัญญา ด้งนี้

1. สัญญาที่ 146/2537 ลงกันที่ 30 กันยายน 2537 รายการก่อสร้างทางวง
ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน เป็นด้น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานชุมพร (แห่งใหม่) ส่วนหนึ่ง ใน
การส่งงานงวดที่ 6 10 12-15 รวม 9 งวดงาน เป็นเงิน 1,525,865.74 บาท

2. สัญญาที่ 153/2538 ลงกันที่ 26 กันยายน 2538 รายการก่อสร้างอาคารทพีัก
ผูโ้ดยสาร หอนังคบการบิน เป็นต้น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (ส่วนหนึ่ง) ในการส่ง
งานงวดที่ 12 เป็นเงิน 1,091,807.48 บาท

3. สัญญาที่ 130/2539 รายการก่อสร้างทางวิ่ง ทางเผื่อวิ่ง ทางขับ เป็นต้น
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (ส่วนหนึ่ง) ในการส่งงานงวดที่ 16 เป็นเงิน 1,866,083.83 บาท

และดามหนังสือทีจ่้างถงหมายเลข 2 กรมการบินพาณิชยข์อถอนสัญญาเลขที่ 130/2539 คืน เพี่อ
พํจารณาทบทวนใหม่ ดังนั้น รวมขออนมุิตเิงินชดเชยค่าก่อสร้าง 2 สัญญา เป็นเงิน 2,617,673.22 บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

. สํานักงบประมาณพจารณาตามเงื่อนไขและหสักเกณฑข์องการนําสัญญาแบบปรับ
ราคาไดม้าใชต้ามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อกันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธํการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงกันที่ 24 สิงหาคม 2532 แล้ว พบว่าในการคํานวณเงินเพิ่ม
สําหรับสัญญาเลขที่ 146/2537 ลงกันที่ 30 กันยายน 2537 มกีารนําเงินเพิ่มค่าก่อสร้างทีค่ํานวณได้

/มาบวกเพิ่ม
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มาบวกเพิ่มด้วย ค่าอํานวยการ กําไรและภาชี4!า จึงคํานวณเงินเพิ่มได้เป็น 1,525,865.74 บาท

หากคํานวณใหถู้กต้อง โดยคํานวณเงินเพิ่มจากค่างานตามสัญญา ซึ่งมกีารรวมค่าอํานวยการ กําไร
และภาษไีวแ้ล้ว โดยไมน่ําค่าอํานวยการ กําไรและภาษมีาบวกซึ่าอีก เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายใหก้ับผูร้ับจ้าง
ในสัญญานี้จะเป็น 1,296,402.50 บาท ด้งนั้น จึงอนมุตใิหก้รมการบินพาณํชยเ์บิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 งบกลาง รายการเงินลํารองจ่ายเพี่อกรณสีุกเอีนหรือจําเป็น
เพี่อเป็นเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างลําหรับสัญญาและรายการก่อสร้างด้งกล่าวข้างต้น จํานวน2 สัญญา
เป็นเงิน 2,388,209 บาท (สองล้านลามแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย

1. สัญญาที่ 146/2537 ลงวันที่ 30 กันยายน 2537 ในงานงวดที่ 6-10 และ 12 15

‘รวม 9 งวดงาน เป็นเงิน 1,296,402 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสี,ร้อยสองบาทถ้วน)
2. สัญญาที่ 153/2538 ลงวันที่ 26 กันยายน 2538 ในงานงวดที่ 12 เป็นเงิน

1,091,807 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
โดยใหเ้บิกจ่ายทางส่วนกลาง ในลักษณะค่าสิ,งก่อสร้าง

อนึ่ง เพี่อใหก้ารนําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าใจ้อย่างถูกต้องตามมตคิณะรัฐมนตรี
ด้งกล่าวจ้างต้น ส่วนราชการผูว้่าจ้างทีเ่ป็นคูส่ัญญาต้องตรวจสอบกรณทีีต่้องเรียกเงินคนจากผูร้ับจ้างทุก
สัญญา และดําเนินการใหค้รบถ้วนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธการ
คํานวณที่ใจก้ับสัญญาแบบปรับทคาไดก้ําหนดไว้ด้วย

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบและจักไดอ้นมุตเิงินประจํางวดใหต้่อไป

ขอแสดงความนับกอ

เสรี สุขสถาพร
(นายเสรี สุขสกาพร)

ผูอ้ํานวยการลํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทรด้พท์ 273-9027 ต่อ 3545

โทรสาร 273-9240

ลําเนาส่ง บ.ก. 2 ชุด และ ส.ต.ง. 1 ชุด
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สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 ตุลาคม 2541

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบเรื่องการปรับราคา (ค่า K)

เรียน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
อ้างถึง หนังสิอการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท 57441-01/854 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541

ตามหนังสือทีอ่้างถึง การประปาส่วนภูมิภาคขอเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้
รายการก่อสร้างสระพักนํ้าดิบ สํานักงานประปาซนแดน (คลองห้วยหินฝน) อํา๓อซนแดน จังหวัด

เพชญรณ์ ตามสัญญาเลขที่ 260/2539 ลงวันที่ 30 กันยายน 2539 ในงานงวดที่ 3 4 และ 5 (งวด

สุดท้าย) รวม 3 งวดงาน จํานวนเงิน 114,776.50 บาท เพี่อจ่ายใหก้ับผูร้ับจ้างที่เป็นคูส่ัญญาดังกล่าว
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณาตามเงื่อนไขและหสักเกณฑข์องการนําสัญญาแบบปรับ
ราคาไดม้าไอต้ามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 แล้ว สัญญาดังกล่าวอ้างด้นจะไดร้ับเงิน
ชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานงวดที่ 3-5 (งวดสุดท้าย) รวม 3 งวดงาน

เป็นเงิน 114,776 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นลื่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) และเนึอ่งจากเป็นงาน
ก่อสร้างที่ใอเ้งินงบประมาณสมทบ จึงอนมุิตใิหก้ารประปาส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2541 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพี่อกรณนีุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน
53,634 บาท (ห้าหมื่นลามพันหกร้อยลามสิบลืบ่าทถ้วน) จากวงเงิน 500 ล้านบาท ที่กระทรวง
การคลังไดอ้นุมิตใิห้กันเงินไวเ้บิกจ่ายเหลื่อมปแีล้ว ตามใบขอกันเงินเลขที่ 2922585 ลงวันที่ 30
กันยายน 2541 เพี่อจ่ายเป็นเงินซดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไดส้ําหรับสัญญาดังกล่าว
อ้างต้น โดยใหเ้บิกจ่ายทางส่วนกลาง ในลักษณะค่าสิ,งก่อสร้าง สําหรับเงินเพิ่มส่วนทีเ่หลือ จํานวน
61,142 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยลื่สิบลองบาทถ้วน) ใหเ้บิกจ่ายจากแหล่งที่มาของเงินก่อสร้าง
&

/อนึ่ง เพี่อให้
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อนึ่ง เพื่อไสกัารนําสัญญาแบบปรบราคาไดม้าไขอ้ย่างถูกดอ้งตามมตคํณะร้ฐมนตร
ดังกล่าวข้างด้น ส่วนราชการผูว้่าจ้างที,เป็นคูส่ัญญาต้องตรวจสอบกรณทีี่ดอ้งเรียกเงนคํนจากผู้?มจ้างทุก
สัญญา และดําเนํนการใสัครบถ้วนตามเงื่อนไรและหสักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวธ
การคํานวณทีไ่ขก้ับสัญญาแบบป?มราคาไดก้ําหนดไวด้้วย

จืงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจารณาดําเนํนการต่อไป

รอแสดงความนับถือ

สวสัดภาพ กันทาธรรม
(นายสวัสดภิาพ กันทาธรรม)

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทรดัพท์ 273-9027 ต่อ 1552

โทรสาร 273-9240

สําเนาล่ง บ.ก. 2 ชุด
ล.ต.ง. 1 ชุด

www.yotathai.com
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สํานักงบประมาณ
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

30 ตุลาคม 2541

เรื่อง ซอค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปทั]ราคาน(ค่า K)

เรียน อธบดกรมการศาสนา
อ้างถึง หนังสิอกรมการศาสนา ที่ ศธ 0301/9090 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541

ตามหนั]สือทีอ่้างถึง กรมการศาสนาไดข้อหารือสํานักงบประมาณในกรณทีีก่รมการ
ศาสนาไดท้ําสัญญาจ้างบริษัท ดํารงก่อสร้างวิศว จํากัดตามสัญญาที่ 30/2539 ลงวันที่ 30
กันยายน 2539 ก่อสร้างสถาบันพัฒนาและแกอบรมพระสังฆาเการและ่บุคลากรด้านศาสนา จังหวัด
ราชบุรี โดยสัญญาดังกล่าวไมไ่ดร้ะบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ แตใ่นประกาศประกวดราคาได้
ระบหุลักเกณฑด์ังกล่าวไว้ ต่อมาผูร้ับจ้างไดข้อใหก้รมการศาสนานําเงื่อนไซและหลักเกณฑก์ารปรับ
ราคามาต่อท้ายสัญญา และขอจ่ายเงินซดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) กรมการศาลนาจํงขอหารือว่า จะ
สามารถนําสูตรปรับราคามาเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาและจ่ายเงินชดเชยค่าก่อสร้างไดห้รือไม่ เพยงใด
ความละเอยดแจ้งแอ้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วซอเรียนว่า ตามมตคิณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 การจ'ายเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จะต้องประกอบ

ด้วยประกาศประกวดราคาต้องระบวุ่า จะทําสัญญาแบบปรับราคาไดแ้ละในสัญญาจะต้องระบวุ่า
เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนดสูตรการปรับราคาใหต้รงตามประ๓ทซองงานก่อสร้าง
ในสัญญา ในกรณสีัญญาข้างต้นไมไ่ดร้ะบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ หากกรมการศาลนาจะ
แก้ไขสัญญาให้เป็นแบบปรับราคาได้ ก็อยูใ่นดุลยพินิจซองกรมการศาสนาว่าเป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2532 ข้อ 136 ว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้นจะทําให้
ราชการเสืยประโยชนห์รือไม่

จืงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ
ซอแสดงความนับถึอ

สวสัดภาพ กันทาธรรม
(นายสวสัตภิาพ กันทาธรรม)

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2739027 ต่อ 1554
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ที่ น? 0407/1411 สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 พฤศจ็กายน 2541

เรึอ่ง การพจารณาจ่ายเงินชดเชยรiวยเหลอีผู้ประกอบอาซีพงานก่อสร้าง
เรียน ผูจ้ัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร
อ้างถึง หพัสอิธนาคารเพื่อกา?เกษตรและสหกรณท์รเกษตร ที่ 0430/21975ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2541

ตามหนังลีอทีอ่้างถึง ธนาคารเพื่อกา?เกษตรและสหกรณก์ารเกษตรขอใหต้รวจสอบการ
คํานวณเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ รายการก่อสร้างอาคารสํานักงานสาขา
'บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขที่ จ.48/2540 ลงวันที่ 18 กันยายน 2540 ในงานงวด
ที่ 1 (งวดสุดท้าย) รวม 6 งวดงาน เป็นเงิน 1,729,925.20 บาท เพื่อจ่ายใหก้ับคูส่ัญญาดังกล่าว
ความละเอยดแจงัแสวั นั้น

สํานักงบประมาณพจารณาแสวัขอเรียนว่า ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องการนํา
สัญญาแบบปรับราคาไดม้าใชต้ามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือ
สํานักเลขาธ็การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 กําหนดว่า ในกรณทีี่ผู้
รับจ้างไมส่ามารถทําการก่อสร้างใหแ้สัวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รัมจ้าง
ค่า K ตามสูตรต่าง ๅ ทีจ่ะนํามาใช้ ณ การคํานวณค่างานใหใ้ชค้่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุ
สัญญาหรีอค่า K ของเดือนทีล่่งมอบงานจรีง แจ้วแตว่่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า ชึ่งในกรณนีีเ้มื่อ
ใชค้่า K ตัวที่มีค่าน้อยกว่าในการคํานวณเงินเพิ่มสําหรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) แจ้ว เงินชดเชย
ค่าก่อสร้างที่ต้องจ่ายใหผู้้รัมจ้างจะเท่ากับ 1,729,325.20 บาท (หนึ่งจ้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพัน
สามร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)

จ็งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

เชาว์ ฉรรทมานะ
(นายเชาว์ อรรถมานะ)

รองผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ ปฏปิติราชการแทน
ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทรดัพท์ 273-9027-28 ต่อ 2568

โทรสาร 273-9240
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ที่ นร 0407/18498 สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

24 พฤษภาคม 2543

เรื่อง ขอหารือการขอรับเงินชดเชยค่าปรับราคา (ค่า K)

เรียน อธิบดกีรมทางหลวง
อ้างถง 1. หนังสีอกรมทางหลวง ที่คค 0601/2855 ลงวันที, 6 มีนาคม 2543

2. หนังสีอกรมทางหลวง ที่ คค 0606.5/5689 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2543

ตามหนังสีอที่อ้างถง กรมทางหลวงไดว้่าจ้างบริษท้ นครหลวงวัตธุก่อสร้างและคอนกรีต
อัดแรง จํากัดทําการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3242 ลายบางบอน-บรรจบทางหลวงหมายเลข
340 ระหว่าง กม.19+556.00-กม.21-600.00 ระยะทางยาว 2.044 กม. วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิน
182,911,120 บาท ตามสัญญาเลขที่ กล.4/15/2539 ลงวันที่ 10 กันยายน 2539 เวลาทําการ 510
วัน เริ่มสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2539 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มีนาคม 2541 ไดอ้นุมัตใิหข้ยายเวลา
ตามมตคิณะรัฐมนตรอีอกไปอีก 180 วัน นับกัดจากวันสิ้นสุดอายสุัญญาเดิม เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที,
30 สิงหาคม 2541 บริษัทฯ ไดส้่งมอบงานงวดที่ 18 (งวดสุดท้าย) วันที่ 20 สิงหาคม 2541 และไดม้ี
หนังสิอขอเบิกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งวดที่ 12-18 (งวด

สุดท้าย) จํานวน5,775,195.74 บาท วันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 และประทับตรารับตามระเบียบฯ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งกรมทางหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูร้ับจ้างขอเบิกเงินเพิ่มค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เกิน 90 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวด
สุดท้าย ผูร้ับจ้างจึงไมม่สีิทธทิีจ่ะไดร้ับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

บริษัทฯ จึงไดม้หีนังสืออุทธรณก์รมทางหลวง โดยอ้างว่าในการส่งมอบงานงวดที่ 18 (งวดสุดท้าย)

วันที่ 20 สิงหาคม 2541 คณะกรรมการตรวจการจ้างไดพ้ิจารณาเห็นควรไหม้กีารปรับปรุงเกี่ยวกับ
การปลูกหญ้า และขอไหบ้ริษัทฯ ส่งมอบงานอีกครั้งในวันที่ 28 สิงหาคม 2541 ด้งนั้น วันทีส่่งมอบ
งานงวดสุดท้ายตามมตคิณะรัฐมนตรี จึงควรใ,!วันที่ 28 สิงหาคม 2541 การขอเงินเพิ่มค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของบริษัทฯ จึงอยูใ่นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย บริษัทฯ จึงมสีิทธทิีจ่ะไดร้ับเงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) กรมทางหลวงเห็นว่า กรณีด้งกล่าวเป็นปัญหาในการดีความนัยมตคิณะรัฐมนตรี จึงขอหารือ
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สํานักงบประมาณเพี่อทําการวินิจฉัยปัญหาและจะไดถ้ือเป็นหลักการปฏํปัตต่อไป ความละเอียดแจ้ง
แล้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม
2532 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

ไดก้ําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องกา?นําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าใชั กรณีการขอเงินเพี่มค่า
งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าทีข่องผู้ร้บจ้างทีจ่ะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90
วัน นับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย สําหรับกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ไดส้่งมอบงานงวด
สุดท้าย แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างขอใหบ้ริษัทฯ ไปปรับปรุงเกี่ยวกับการปลูกหญ้า และขอใหส้่ง
มอบงานใหมอ่ีกครั้งในวันที่ 28 สิงหาคม 2542 ซึ่งในกรณนีีใ้หถ้ือว่าวันที่ 28 สิงหาคม 2542 เป็นวัน

ทีส่่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามนัยมตคิณะรัฐมนตรดีังกล่าว บริษัทฯ จึงมสิทธทิีจ่ะไดร้ับเงินเพี่มค่า
งานตามสัญญาแบบปรับราคาได้

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นรชัย ครีพิมล
(นายนรชัย ศรพีิมล)

ผู้*iiวยผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรกืษาสํานักงบประมาณ ปฐบตริาชการแทน

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 61850782

โทรสาร 2739240

www.yotathai.com
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ที่ นร 0407/23457 สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

19 กรกฎาคม 2543

เรื่อง ซอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาค่างานซนิดปรับราคาได้ (ค่า K) ของกรมทางหลวง
ตามสัญญาจ้างเลขที่ พจ.(พ.1)/75/2542 ลว. 30 กันยายน 2542

เรืยน หุ้นส่วนผู้จ้ดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรจนากรพาณิช
อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจํากัดโรจนากรพาณิช ที่ รณ 011/2543 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2543

ตามหนังสือทีอ่้างถึง ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรจนากรพาณิช แจ้งว่าไดท้ําสัญญาจ้างกับกรม
ทางหลวง ทําการลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอนบางมูลนาก-กม.7+80 (ต่อเขต

แขวงฯ นครสวรรค์) ระหว่าง กม.0+150-กม.7+800 ระยะทาง 7.650 กม. ตามสัญญาเลขที่ พจ.
(พ.1)/75/2542 ลงวันที่ 30 กันยายน 2542 ในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิน 13,727,700 บาท แต่เนึ่องจาก
เอกสารประกาศประกวดราคารายการดังกล่าว ชึ่งระบเุงื่อนไขกําหนดเจตนารมณว์่าจะไขส้ัญญา
แบบปรับราคาได้ มรีายการในบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเป็นเอกสารดัดแปะ ส่วนสัญญา
จ้างดังกล่าวมเีอกสารแนบท้ายสัญญาที่ถึอว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง คือเอกสารข้อ 2.2

ผนวก 2 เอกสารแนบท้ายสัญญา จํานวน1 ชุด ฃึ่งเป็นเอกสารทีร่ะบเุงื่อนไขว่าเป็นสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) และเอกสารข้อ 2.4 ผนวก 4 มาตรฐานที่ ทล.ม.201/2531 จํานวน6 หน้า

เป็นเอกสารที่แนบท้ายสัญญาสสับที่กัน แตม่ขี้อความครบถ้วนสมบูรณต์ามสัญญาทุกประการ ห้างฯ
จีงขอหารือว่า กรณสิัญญาดังกล่าวข้างด้นว่าผูร้ับจ้างมสีิทธทิี,จะไดร้ับเงินชดเชยเพิ่มค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณาจากหนังสือและเอกสารประกอบทีส่่งมาด้วยแล้วขอเรียนว่า
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ชึ่งกําหนดใหน้ําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าไขเ้ป็นการ
ถาวร มเีงื่อนไข หลักเกณฑว์่าประกาศประกวดราคาต้องแสดงเจตนารมณร์ะบวุ่าจะทําสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ และในสัญญาจะต้องระบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนดสูตรการปรับ
ราคาให้ตรงตามประ๓ทของงานก่อสร้างในสัญญา ไนกรณีสัญญาดังกล่าวข้างต้น ประกาศประกวด
ราคา และสัญญามเีอกสารทีร่ะบขุ้อความที่แสดงเจตนารมณว์่าจะทําสัญญาแบบปรับราคาได้ ถึง
แมว้่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจะสลับที่กันก็ตาม ก็มใิ'ซ'สาระสําคัญผูร้ับจ้างจึงอยูใ่นข่ายทีจ่ะมสีิทธิ
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นรับเงินชดเชยเพิ่มค่างานก่อส!1างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมตคิณะรัฐมนตริ
ด้งกล่าว ทั้งนี้เอกสารประกอบการพจารณาการชอเงินซดเชยค่าก่อสท้งตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) จะดอ้งไดร้ับการรับรองสําเนาหสักฐานเอกสารจากทางราชการว่าไดถ้่ายสําเนาและตรง
กับด้น'ฉบับ'จรํง หากมรอยต่อตัดแปะจะดอ้งประทับตราและลงนามรับรองตรงบริเวณรอยต่อนั้น ๆ
โดยคู1สัญญา ตามนัยหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 23 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2541

จึงเริยนมาเพิ่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นรทัอ ศรึฟ้มล
(นายนรฃยั ศ?พมล)

ผู้*!เวยผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ทีป่รกษาสํานักงบประมาณ ปฎํบตัริาชการแทน

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 6185078

โทรสาร 2739240
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ที่ นร 0407/23456 สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

19 กรกฎาคม 2543

เรื่อง ขอหารือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธขิองผูร้ับจ้างทีจ่ะไดร้ับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ กรณผีู้ว่าจ้างแก้ไขสัญญาเป็นแบบปรับราคาไดภ้ายหลังจาก
ทีส่่งมอบงานก่อสร้างไปแล้วบางส่วน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อ้างถึง 1. หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0407/34652 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542

2. หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/00944 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542
3. หนังสือสํานักการคลัง ก?งเทพมหานคร ที่ กท 7000/8318 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2542
4. หนังสือก?งเทพมหานคร ด่วนทีสุ่ด ที่ กท 4000/4628 ลงวันที่ 28 มํอุ'นายน 2542
5. หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/28426 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2542

สิงที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2532

ตามทีส่ํานักงบประมาณได้ตรวจสอบการคํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ รายการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ สํานักงานทะเบียนรถยนต์ ตามสัญญาเลขที่
33/2539 ลงวันที่ 24 กันยายน 2539 ในงวดงานที่ 1-6 รวม 6 งวดงาน เป็นเงิน 2,073,640 บาท และ
ในงานงวดที่ 7-11 รวม 5 งวดงาน เป็นเงิน 2,551,500 บาท ตามลําดับและแจ้งใหก้?งเทพมหานคร
ทราบว่ากรณสีัญญาดังกล่าว สัญญาเดิมไม่ได้ระบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ แตภ่ายหลังไดม้ี
การแก้ไขสัญญาใหเ้ป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งจะมผีลกระทบต่อประโยชนข์องราชการ ตาม

ระเบียบสํานักนุายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดฯุ ข้อ 136 ดังนั้น จึงขอใหก้?งเทพมหานครพิจารณา
ทบทวนว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้น มีผลทําใหร้าชการเสียประโยชนห์รือไมอ่ย่างไร หากทําให้
ราชการเสียประโยชนผ์ูร้ับจ้างจะไมอ่ยูใ่นเงื่อนไขที่จะมสีิทธไิด้รับเงินซดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)

เนื่องจากดําเนินการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑต์ามมตคิณะรัฐมนตรี ว 109 ดังปรากฎ
รายละเอียดตามหนังสือทีอ่้างถึง 1 และ 2 นั้น ปรากฎว่า ก?งเทพมหานครไดอ้นุมัตใิห้แก้ไขสัญญา
เป็นแบบปรับราคาได้ และไดร้ะบวุ่าการแก้ไขสัญญานี้เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมแกผู่ร้ับจ้าง และ

ไมท่ําใหก้?งเทพมหานครเสียประโยชนแ์ตอ่ย่างใด ดังปรากฎรายละเอียด ตามหนังสือทีอ่้างถึง 3
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ต่อมากรุงเทพมหานครขอใหส้ํานักงบประมาณตรวจสอบการคํานวณพนชดเชยค่างานก่อสร้างดาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ รายการด้งกล่าว ในงานงวดที่ 12-16 รวม 5 งวดงาน เป็นเงิน 2,605,150

บาท ด้งปรากฏรายละเอียดตามหนังสือทีอ่้างถึง 4 และสํานักงบประมาณใดใ้หค้วามเห็นชอบการ
จ่ายเงินเพิ่ม เป็นเงินทั้งสิน 2,425,308 บาท ด้งปรากฏรายละเอียดตามหนังสือทีอ่้างถึง 5 สํานัก
งบประมาณจึงใครข่อหารอว่า กรณสีัญญาด้งกล่าวข้างต้น กรุงเทพมหานครอนมุตใิหแ้กไ้จสัญญาให้
เป็นสัญญาแบบปรับราคาใต้ ภายหลงจากที่ผู้รบ้จ้างได้ล่งมอบงานไปแล้วบางล่วน (ล่งมอบงาน

ไปแล้ว 14 งวดงาน ของงวดงานทั้งสิน 16 งวดงาน) นั้น ผูร้ับจ้างจะมสีิทธใิตร้ับเงินซดเชยค่างาน
สิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไต้ (ค่า K) ไตเ้ฉพาะงวดงานทีย่ังเหสีออยู่ (งวดที่ 15-16) หรือ
ว่าจะมผีลย้อนหสังไตร้ับเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตั้งแตง่วดงานที่ 1-16 ซึ่งเป็นผลงานก่อนการ
แก้ไขสัญญาหรือไม1 ตามนัยกฎหมายฯ ว่าด้วยนํต้กรรมและสัญญา

จึงเรืยนมาเพื่อโปรดพิจารณาตอบข้อหารือ และแจ้งผลการพิจารณาไหส้ํานักงบประมาณ
ทราบด้วย จัก'ขอบ«5ณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นรขย้ ศรพีิมล
(นายนรชัย ศรืพิมล)

ผู้ข้วยผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรกืษาสํานักงบประมาณ ปฎิบต้ริาชการแทน

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 6185078

โทรสาร 2739240
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ที่ นร 0407/24098 สํานักงบประมาณ
ทนนพระรามที่ 6 กทม: 10400

25 กรกฎาคม 2543

เรื่อง ขอหารือในข้อกฎหมายกรณผีูร้ับจ้างขอสงวนสิทธคิืนค่า K

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อ้างถึง 1. หนังลือสํานักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข ที่ สธ 0211/03/110 ลงว้นที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543

2. หนังสือบริษัท เจริญสุขเอ็นจิเนยีรื่ง จํากัดที่ บ.63/2540 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540
3. หนังลือบริษัท เจริญสุขเอ็นจิเนัยรื่ง จํากัดที, บ.31/2541 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2541

สิงทีส่่งมาด้วย หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0203/ว 109
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

ตามหนังสือทีอ่้างถึง 1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า จังหวัดพะเยาไดท้ํา
สัญญาจ้างบริษัท เจริญสุขเอ็นจิเนยีรื่ง จํากัดก่อสร้างอาคาร 114 เตียง คลล. 5 ชั้น ของโรงพยาบาล
พะเยา จํานวน1 หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2538 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2538 ในวงเงิน 41,900,000

บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดด้ําเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดที่ 13 (งวดสุดท้าย) เมื่อ'วันที่ 29 สิงหาคม
2540 บริษัทฯ ไดม้หีนังลือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 ขอสงวนสิทธคิืนค่า K โดยมเีหตุผลว่า
''ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างไดม้กีารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ทําใหม้ีการ
เปลี่ยนแปลงค่า K ซึ่งขณะนี้อยูร่ะหว่างรอประกาศค่า K ใหมจ่ากสํานักงบประมาณ ทางบริษัทฯ จิง
ขอสงวนสิทธคิืนค่า K เนื่องจากสาเหตดุ้งกล่าว'’ รายละเอียดตามหนังลือทีอ่้างถึง 2 ซึ่งอยูภ่ายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย และต่อมาบริษัทฯ ได้มหีนังสือ
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2541 ขอเบิกเงินซดเชยเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ซึ่งเกิน 90 วัน นับกัดตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย รายละเอียดตามหนังสือทีอ่้างถึง 3
แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑก์ารขอเงินเพิ่ม
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ข้อ 4 ว่า "การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาไดน้ี้ เป็นหน้าทีข่องผูร้ับจ้างทีจ่ะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแตว่ันที่

ผูร้ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนดนีไ้ปแล้ว ผูร้ับจ้างไม่มสีิทธทิีจ่ะเรียกร้องเพิ่ม
ค่างานก่อสร้างจากผูว้่าจ้างไดอ้ีกต่อไป ....." ด้งนั้น สํานักงบประมาณจึงขอหารือในข้อกฎหมายว่า
การที่ผูร้ับจ้างมหีนังสือขอสงวนสิทธคิืนค่า K วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 ภายหลังจากการส่งมอบ

www.yotathai.com

http:Vi~fl\~nlt.lU
http:Vi:;Lt.l1
http:L'"IlqJt1"11L~U~Lilt.li
http:Vi~fl\'"In1t.lU
http:L'"I1qJt1"11LtlU'"ILUt.lN


- 17๐ -

งานงวดสุดท้าย วันที, 29 สิงหาคม 2540 ซึ่งอยูภ่ายใน 90 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงาน
งวดสุดท้าย และต่อมามหีนังลือขอเบิกเงินชดเชยเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแนบปรับราคาได้
(ค่า K) วันที่ 31 มีนาคม 2541 ซึ่งเกน 90 วัน นับถัดตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้ายนั้น
จะถือว่าผู้รับจ้างไดย้ื่นใชส้ิทธขอเบิกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรกีําหนดแล้วหรือไม่อย่างไร
จ้งเรียนมาเพี่อโปรดพิจารณาตอบช้อหารือและแจ้งผลการพิจารณาใหล้ํานัก

งบประมาณทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นรชัย ศรพีิมล
(นายนรชัย ศรพีิมล)

ผูช้่วยผูอ้ํานวยการลํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรกีษาสํานักงบประมาณ ปฎิบติริาชการแทน

ผูอ้ํานวยการลํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 6185078
โทรสาร 2739240

www.yotathai.com
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สํานักงบประมาณ
ทนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

ที่ นร 0407/27942

31 สิงหาคม 2543

เรื่อง ขอหารือผลการพิจารณาเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรืยน หุ้นส่วนผูจ้ัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัดพ.ปัญญารักษ์
อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจํากัดพ.ปัญญารักษ์ ลงกันที่ 23 สิงหาคม 2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจํากัดพ.ปัญญารักษ์ แจ้งว่า ตามทีส่ํานักงบประมาณ
ได้พิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องการนําสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี
ว 109 แลัว ปรากฏว่ารายการก่อสร้างโรงทหารจุ 60 คน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2540 ลงกันที่ 27
สิงหาคม 2540 นั้น ไมป่รากฏหลักฐานว่าได้มกีารแจ้งและประกาศไหผู้ร้ับจ้างทราบว่าจะใชส้ัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนั้น งานก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวไม,อยูใ่นเงื่อนไขทีจ่ะได้เงินเพิ่มเติม
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งทางห้างฯ ไดต้รวจลอบเอกสารและหลักฐานประกาศ
ประกวดราคา รายการก่อสร้างอาคารโรงทหารจุ 60 คน ดังกล่าวแล้ว ในเอกสารไดก้ําหนดว่า

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.3 แบบสัญญาจ้าง

ซึ่งในสัญญาจ้างดังกล่าวไดก้ําหนดข้อความดังนี้
2. เอกสารอ้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนีใ้หถ้ือเป็น

ส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.4 รายการแบ่งงวดงาน

ซึ่งได้กําหนดว่า งานนี้ใขส้ัญญาแบบปรับราคาไดห้มวดต่าง ๆ ดังนี้ ดังนั้น ประกาศประกวดราคา

ฉบ้บดังกล่าวจึงไดแ้สดงเจตนารมณจ์ะประกาศใหผู้ร้ับจ้างทราบว่า จะใชส้ัญญาแบบปรับราคาได้

สมบูรณต์ามเงื่อนไขและหลักเกณฑก์ารนําสัญญาแบบปรับราคาได้ จึงอยูใ่นข่ายที่จะไดส้ิทธริับ
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนั้น ห้างฯ จึงใครข่อหารือสํานัก
งบประมาณว่า กรณสีัญญาดังกล่าวจะอยูใ่นเงื่อนไขและหลักเกณฑข์องการนําสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อห้างฯ จะไดม้หีนังสือขออุทธรณผ์ลการ
พิจารณาเงินซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กับส่วนราชการทีเ่ป็น

คูส่ัญญาต่อไป
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สํานักงบประมาณพิจารณาจากหนังสิอและหลักฐานเอกสารประกอบที่ส่งมาด้วยแล้ว
ขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรี ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 กําหนดใหน้ําสัญญาแบบปรับ
ราคาได้มาHเป็นการถาวรนั้น ผูว้่าจ้างจะต้องระบใุนประกาศประกวดราคาว่าจะใชส้ัญญาแบบปรับ
ราคาได้ และในสัญญาจะต้องระบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนดสูตรการปรับ
ราคาใหต้รงตามประ๓ทของงานก่อสร้างในสัญญา ในกรณีสัญญาดังกล่าวช้างต้น ประกาศประกวด
ราคารายการก่อสร้างดังกล่าวได้กําหนดว่า ‘'แบบสัญญาจ้าง1, เป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวด
ราคา และในแบบสัญญาจ้างดังกล่าวไดก้ําหนดว่า งานนีใ้ชส้ัญญาแบบปรับราคาได้ ประกาศ

ประกวดราคาฉบับดังกล่าว จึงไดแ้สดงเจตนารมณท์ีจ่ะประกาศใหผู้ร้ับจ้างทราบว่าจะใชส้ัญญา
แบบปรับราคาได้ ถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑก์ารนําสัญญาแบบปรับราคาไดม้าใช้ ดังนั้น
สัญญาดังกล่าวจึงมสีิทธทิีจ่ะไดร้ับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรดีังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นรซยั ศรพีิมล
(นายนรชัย ศรพีิมล)

ผูช้่วยผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ ปฏิบัตริาชการแทน

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 61850782

โทรสาร 2739240

สําเนาส่ง - กองท้พบก
- จังหวัดทหารบกเชียงราย
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สํานักงบประมาณ

ทนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

19 กันยายน 2543

เรื่อง ขอเรียกค่างานเพิ่มเติม (ค่า K)

เรียน หุ้นสํวนผูจ้ัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัดแลนคูณแลนก่อสร้าง 1991

อ้างถึง 1. หนังสือคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณท่ในการช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง
และผูป้ระกอบอาชีพงานอื่นกับทางราชการทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่ นร 0407(กกอ.)/24823 ลง'วัน'ที่ 31 กรกฎาคม 2543

2. หนังสือห้างหุ้นส่วนจํากัดแลนคูณแสนก่อลร้าง 1991 ลงวันที่ 19 เมษายน 2543

ตามหนังสือทีอ่้างถึง คณะกรรมการฯ แจังว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดแสนคูณแสน
ก่อสร้าง 1991 ขอความเป็นธรรมกรณหี้างฯ ขอเรียกเงินซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) จากสํานักงานอัยการเขต 8 สํานักงานอัยการสูงสุด ตามสัญญาเลขที่ 1/2539
ลงวันที่ 25 กันยายน 2539 รายการก่อสร้างอาคารสํานักงานอัยการจังหวัดนครศรธีรรมราช พร้อม

บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่างานเพิ่มเติม (ค่า K) เป็นเงิน 2,823,283.50 บาท ซึ่งสํานักงาน
อัยการสูงสุดมีความเห็นว่า •‘สัญญาดังกล่าว แมใีนเอกสารแนบท้ายสัญญาอันถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาไว้เพียงประกาศประกวดราคา จํานวน1 หน้า โดยมไิดก้ําหนดใหเ้อกสารประกวดราคา (ซึ่งมี
สูตรการปรับราคา) หรีอสูตรการปรับราคาเป็นเอกสารแนบท้ายอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ซึ่ง
ถือได้ว่าสัญญานีไ้ม่มีสูตรและวิธกีารคํานวณทีใ่หม้ีการปรับเพิ่มหรีอลดค่างานซัดเจน ที่จะถือเป็น
สัญญาแบบปรับราคาได้,’ ซึ่งห้างฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เจตนาของคูส่ัญญาต้องการเอาประกาศ

ประกวดราคา ซึ่งกําหนดเงื่อนไข สูต?การปรับราคา เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงแสดงใหเ้ห็นว่า
สัญญาได้ระบสุูตรการปรับราคาไวแ้ล้ว ดังนั้น ห้างฯ จึงมสีิทธไิดร้ับเงินซดเขยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สํา,นักงบประมาณ

www.yotathai.com

http:2,823,283.50


- 174-

สํานักงบประมาณพิจารณาจากหนังสือและเอกสารประกอบที่ส'งมาด้วยแล้ว
ขอเรียนว่า ตามที่มต้คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 กําหนดใหน้ํา
สัญญาแบบปรับราคาไดม้าใหเ้ป็นการถาวรนั้น ผู้ว่าจ้างจะต้องระบใุนประกาศประกวดราคาว่า จะ
ให้สัญญาแบบปรับราคาไดแ้ละในสัญญาจะต้องระบวุ่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้ง

กําหนดสูตรการปรับราคาให้ตรงตามประ๓ทของงานก่อสร้างในสัญญา ในกรณีสัญญาดังกล่าว
เอกสารประกวดราคาไดร้ะบุสูตรการปรับราคาไต้ และในสัญญาจ้างห้อ 2.10 กําหนดเอกสาร
แนบท้ายสัญญาอันถือเป็นล่วนหนึ่งของสัญญาไวเ้พยิงประกาศประกวด จํานวน1 หน้า โดยมไต้
กําหนดใหเ้อกสารประกวดราคา (ซึ่งมสีูตรการปรับราคา) หรือสูตรการปรับราคาเป็นเอกสารแนบท้าย
อันเป็นล่วนหนึ่งของสัญญา และกําหนดใหใ้บเสนอราคาเป็นล่วนหนึ่งของสัญญา กใ็หถ้ือว่าเป็นการ
แสดงเจตนารมณท์ีจ่ะทําสัญญาแบบปรับราคาไตม้าใหส้ําหรับสัญญาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว สํานัก
งบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามเจตนารมณข์อง
ประกาศประกวดราคาแล้ว ดังนั้น สัญญาก่อสร้างดังกล่าวจึงมสีิทธทิีจ่ะไดร้ับเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมตํคณะรัฐมนตรดีังกล่าวห้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นรชัย ศรี,พิมล
(นายนรชัย ศรพีิมล)

ทีป่!กษาสํานักงบประมาณ ปฎิบ้ตราชการแทน

ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ

สํานักมาตรฐานงบประมาณ
โทร. 273-9027 ต่อ 3542

โทรสาร 273-9240

สําเนาล่ง สํานักงานอัยการสูงสุด
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ที่ นร 0601/1102 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ 1 ถนนพระอาทิ#ย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

8 พฤศจิกายน 2543

เรื่อง ขอหารือในข้อกฎหมายกรณผีูร้ับจ้างขอสงวนสิทธคิืนค่า K (การขอคืนเงินเพิ่มค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้)

เรียน ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ
อ้างถึง (1) หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/24098 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2543

(2) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนทีสุ่ด ที่ นร 0601/ป 7257
ลงวันที่ 21 ก้นยายน 2543

I สิงทีส่่งมาด้วย บันทึก เรื่อง การขอคืนเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
I
I
I ตามหนังสือสํานักงบประมาณทีอ่้างถึง (1) ขอใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหค้วามเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า กรณทีีบ่ริษัท เจริญสุขเอ็นจิเนยีรื่ง จํากัดซึ่งเป็นผูร้ับจ้าง
ก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ไดม้หีนังสือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540

ขอสงวนสิทธคิืนเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ภายในระยะเวลา 90 วัน นับ

ตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย และต่อมาบริษัทฯ ไดม้หีนังสือลงวันที่ 31 มีนาคม
2541 ขอเบิกเงินชดเชยเพิ่มค่างานก่อสร้างด้งกล่าว ซึ่งเกินระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้าง
ไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย จะถึอว่าบริษัทฯ ไดไ้ขส้ิทธขิอเบิกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างภายในระยะเวลา
ที่คณะรัฐมนตรกีําหนดตามข้อ 4 ของเงื่อนไข หสักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีาร
คํานวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ หรือไม่ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดม้ีหนังสือ
ตามทีอ่้างถึง (2) ขอใหจ้ัดตั้งผูแ้ทนไปชีแ้จงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้งกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว
นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ไดพ้ิจารณาปัญหาด้งกล่าวข้างด้นแล้ว
เห็นว่าตามข้อ 4 ของเงื่อนไข หสักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณที่ใขก้ับสัญญา
แบบปรับราคาได้ กําหนดใหก้ารขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่

/ฃองผูร้ับจ้าง
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ของผูร้ับจ้างที่ต้องเรียกร้องภายใน 90 วันนับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

กําหนดระยะเวลาดังกล่าวผูร้ับจ้างไม่มีสิทธเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อลร้างจากผูว้่าจ้างอีกต่อไป ซึ่ง
กรณทีี่หา'รีอนี้เห็น'ว่า การทีบ่ริษัทฯ ไดม้หีนังสือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 เพี่อขอลงวนสิทธทิีจ่ะ
ขอคืนเงินเพิ่มค่างานก่อลร้าง มใิช่เป็นการไขส้ิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ท
กําหนดในข้อ 4 ของเงี่อนไข หลักเกณฑ์’ฯ เพียงแตเ่ป็นการแสดงเจตนาว่าจะไขส้ิทธเิรียกร้องเงิน
ดังกล่าวไนอนาคต เมื่อต่อมาบริษัทฯ ไดม้หีนังสือลงวันที่ 31 มีนาคม 2541 เพื่อขอเบิกเงินเพิ่ม
ค่างานก่อสร้างทีไ่ดข้อลงวนสิทธไิข้ ซึ่งเกินระยะเวลา 90 วันนับตั้งแตว่ันทีส่่งมอบงานงวดสุดท้าย
จึงเป็นการไขส้ิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามข้อ 4 ของเงื่อนไข

■ หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณที่ใข้วับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไมมสิทธเิรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างดังกล่าว

รายละเอียดของความเห็นปรากฎตามบันทึกทีไ่ดเ้สนอมาพร้อมหนังสือนี้ และใน
การพิจารณาเรื่องนี้มีผูแ้ทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงลาธารณสุข
(สํานักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข) และผูแ้ทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้ซี้แจง
ข้อเท็จจริง อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดแ้จ้งผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรเีพื่อทราบตามระเบิยบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชัอวฒัน์ วงศว้ฒนศานต์
(นายขัยวัฒน์ วงคํวัฒนศานต์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. 2220206-9

โทรลาร 2266201

2263611-2
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เรื่องเสร็จที่ 607/2543
บันทึก

เรื่อง การข'อคีนเงินเพิ่มค่างานก่ฉสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไต้

สํานักงบประมาณไดม้หีนังสีอที่ นร 0407/24098 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2543

ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า จังหวัดพะเยา ได้'ทําสัญญา'จ้างบริษทั เจริญสุขเอ็น
จิเนย'รง จํากัดก่อสร้างอาคาร 114 เสียง คลล. 5 ชั้น ของโรงพยาบาลพะเยา จํานวน1 หลัง ตาม
ลัญญาจัางเลขที่ 5/2538 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2538 ไนวงเงิน 41,900,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้
ดําเนินการแลัวเสร็จและสํงมอบงานงวดที่ 13 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2540 บริษัทฯ ได้
มหีนังสิอลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 ขอสงวนสิทธคิืนเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามลัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) โดยมีเหตุผลว่า “ไนระหว่างดําเนินการก่อสร้างไดม้ปีระกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ทําใหม้กีารเปลี่ยนแปลงค่า K ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างรอประกาศค่า K ใหมจ่าก

สํานักงบประมาณ ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธคิืนค่า K เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว1* ซึ่งอยูภ่ายใน
ระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผูร้ับจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้าย และต่อมาบริษัทฯ ไดม้หีนังสิอลง
วันที่ 31 มีนาคม 2541 ขอเบิกเงินซดเซยเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งเกิน
90 วันนับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่เนื่องจากมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2532 กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑก์ารขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ ข้อ 4 ว่า "การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไดน้ี้ เป็นหน้าทีซ่องผูร้ับจ้างที่
จะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90 วันนับตั้งแต่วันที่ผูร้ับจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

กําหนดนีไ้ปแล้ว ผูร้ับจ้างไมม่สีิทธทิีจ่ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานค่าก่อสร้างจากผูว้่าจ้างไดอ้ีกต่อไป..."
ดังนั้น สํานักงบประมาณจึงขอหารือในข้อกฎหมายว่าการทีผู่ร้ับจ้างมหีนังสือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน
2540 ขอสงวนสิทธคิืนค่า K ภายหลังจากการล่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2540 ซึ่ง

อยู่ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รบัจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้าย และต่อมามหีนังสือลงวันที่ 31
มีนาคม 2541■ขอเบิกเงินชดเชยเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งเกิน 90 วันนับ

ตั้งแต่วันที่ผูร้ับจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้ายนั้น จะถึอว่าผูร้ับจ้างไดย้ื่นไขส้ิทธขิอเบิกเงินเพิ่มค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรกีําหนดแล้วหรือไม่
อย่างไร
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ไดพ้จีารณาปัญหาดังกล่าวต้างต้นโดยไดฟ้ังคํา
ซี้นจงต้อเท็จจรงจากผูแ้ทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง (กรม

บัญชีกลาง) และผูแ้ทนกระทรวงลาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) แล้ว เห็นว่า

เนื่องจากคณะรัฐมนตรไีดม้ีมตํเมึ่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 อนมุ้?iใหน้ําสัญญาแบบปรับราคาไดม้า
ใต้กับงานจ้างเหมาก่อสร้างของล่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรหีาร
ราชการล่วนท้องกน หน่วยงานอึ่นที่มกีฎหมายบัญญ้ตใหม้ฐีานะเป็นราชการบริหารล่วนท้องถิ่น หรีอ
หน่วยงานอึ่นฃองรัฐ โดยใหน้ําเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธการคํานวณที่
ใตก้ับสัญญาแบบปรับราคาไดท้ีไ่ดร้ับอนุม้ต๊ จากคณะรัฐมนตรไีปใตก้ับสัญญาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้
เพื่อเป็นการ {ๆวยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างที่ไดัรับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของฑคาวัสดุก่อสร้าง โดยใหม้สีิทธไิดร้ับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์

ดังกล่าว ชึ่งในต้อ 41 ของเงื่อนใข หลักเกณฑฯ์ ได้กําหนดใหผู้ร้ับจ้างจะต้องเรียกร้องเงินเพื่มค่างาน
ก่อสร้างจากผูว้่าจ้างภายใน 90 วันนับตั้งแตว่ันที่ผูร้ับจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนด
ดังกล่าว ผูร้ับจ้างไม่มสีิทธทิีจ่ะเรียกร้องเงินเพื่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างไดอ้ีก ชื่งจะเห็นไดว้่า
การเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างนั้น ผูร้ับจ้างจะต้องใตส้ิทธเิรียกร้องภายในระยะ
เวลาที่กําหนดโดยในต้อ 4 มไีตก้ําหนดใหผู้ร้ับจ้างสามารทสงวนสิทธทิีจ่ะเรียกร้องเงินดังกล่าวไดใ้น
อนาคต

สําหรับกรณีที่หารือนีต้้อเท็จจริงปรากฎว่า ในขณะทีท่ําสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร
ของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา บริษัท เจริญสุขเอ็นจ้เนยีรง จํากัดชึ่งเป็นผูร้ับจ้างก่อสร้าง
อาคารดังกล่าวใตท้ราบถึงสิทธทิีจ่ะไดร้ับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ท
งานก่อสร้าง สูตรและวิธการคํานวณ'ที่'ไตก้ับสัญญาแบบปรับราคา'ไดแ้ล้ว ซึ่งบริษัทฯ สามารถ

คํานวณตามสูตรแฺละวิธกีารคํานวณดังกล่าวได้ว่า บริษัทฯ มสีิทธทิีจ่ะไดร้ับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง
หรือไม่ และเป็นจํานวนเงินเท่าใด และหากบริษัทฯ เห็นว่าตนมสีิทธเิรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง
เป็นจํานวนเงินเท่าใด ก็อยูใ่นวิสัยทีจ่ะใตส้ิทธิเรียกร้องเงินจํานวนนั้นไดภ้ายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่
ล่งมอบงานงวดสุดท้าย แตป่รากฎว่าบริษัทฯ มไีดก้ระทําฟนนั้น เพียงแตไ่ดม้หีนังลือลงวันที่ 17
พฤศจ้กายน 2540 ขอสงวนสิทธทิีจ่ะขอคืนเงินเพิ่มดังกล่าว เนื่องจากประสงคท์ีจ่ะรอใหม้กีาร
ประกาศค่า K ใหม่ ซึ่งอาจทําใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับเงินเพิ่มค่าก่อสร้างมากขึ้น ต่อมาทางราชการมไีดม้ี
การเปลี่ยนแปลงค่า K ใหม่ บริษัทฯ จงไดม้ีหนังลือลงวันที, 31 มีนาคม 2541 เพื่อขอเบิกเงินเพิ่มค่า
งานก่อสร้างทีไ่ดข้อสงวนสิทธไิวั ซึ่งเกินระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตว่ันทีล่่งมอบงานงวดสุดท้าย กรณี
นี้จีงเห็นว่าการทีบ่ริษัทฯไดม้หีนังลือฉบับแรกเพื่อขอสงวนสิทธทิีจ่ะขอคืนเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง มใีๆเ
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เป็นการใชส้ิทธเิรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในข้อ 4 ของเงื่อนไซ
หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ หากแต่
เป็นเพียงการแสดงเจตนาว่าจะใชส้ิทธเิรียกร้องเงินดงกล่าวในอนาคต เมื่อต่อมาบริษัทฯ ได้มหีนังสีอ
ฉบับหลังเพื่อขอเบิกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างที่ใดข้อสงวนสิทธไิว้ ซึ่งเกินระยะเวลา 90 วันนับตั้งแตว่ัน
ทีล่่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงเป็นการใชส้ิทธเิรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา
ตามข้อ 4 ของเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกีารคํานวณทีใ่ชก้ับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมสิทธเิรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างดังกล่าว

ชัยวัฒน์ วงศว์ัฒนศานต์
(นายชัยวัฒน์ วงศว์ัฒนศานต์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤศจิกายน 2543

'ด้อ A การขอเงินเล่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าทีข่องผูร้ับด้างทีจ่ะฟ้องเรียกร้อง
ภายไนกําหนด90 วัน น้บตัง้นต่วันที่ผูร้ับด้างไดก้่งมอบงานงวดสุดท้าย หากท้นกําหนดนีไ้ปแลัว ผูร้ับด้างไมม่สีิทธทิีจ่ะเรียกร้องเงิน
เล่มค่างานก่อสร้างจากผูว้่าด้างไดอ้ีกต่อไป และไนกรณทีี่ผูว้่าด้างจะฟ้องเรียกเงินคืนจากผูร้ับด้าง ไทผู้ว้่าด้างทีเ่ป็นคู’สัญญารีบเรียก
เงินคืนจากผูร้ับด้างโดยเร็ว หรีอไทห้ักค่างานของงวดต่อไป หรือไทห้ักเงินจากหลักประก้นสัญญา นสัวแตก่รณี
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ที่ นร 0601/0026 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ 1 ทนนพระอาทิตย์

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

8 มกราคม 2544

เรื่อง ขอหารอปัญหาข้อกฎหมาย
เรียน ผูอ้ํานวยการสํานักงบประมาณ
'อ้างถึง (1) หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/23456 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2543

(2) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0601/ป.8603
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543

สิงทีส่่งมาด้วย นันทิก เรื่อง สิทธขิองผูร้ับจ้างในการไดร้ับเงินซดเชยค่างานก่อสร้างกรณผีู้ว่าจ้าง
แกใ่ฃสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ภายหลังจากทีส่่งมอบงานก่อสร้างไปแล้ว
บางส่วน

ตามหนังสือสํานักงบประมาณทีอ่้างถึง (1) ขอใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้
ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า เมื่อกรุงเทพมหานครไดอ้นุมัตใิหแ้กใ่ฃสัญญาให้เป็นสัญญาแบบ
ปรับราคาไดภ้ายหลังจากที่ผูร้ับจ้างไดส้่งมอบงานไปแล้วบางส่วน ผู้รับจ้างจะมสีิทธไิด้รับเงินซดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เฉพาะงวดงานทีย่ังเหลืออยูห่รีอว่าจะมผีล
ย้อนหลังโดยไดร้ับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างในงวดงานก่อนกา?แกไ่ขสัญญาด้วย และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามทีอ่้างถึง (2) ขอใหส้ํานักงบประมาณจัดตั้งผูแ้ทนไปซีแ้จง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ความละเอียดทราบอยู่แล้ว นั้น

นัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ไดพ้ิจารณาปัญหาข้างด้นแล้ว เห็นว่าปัญหา
ข้อหารือดังกล่าวมีประเด็นทีจ่ะต้องพิจารณาในเบื้องด้นก่อนว่า การแกไ่ขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สํานักงานทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก เลขที่ 33/39 ลงวันที่ 24
กันยายน 2539 ระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท ประกอบสหการก่อสร้าง (1971) จํากัดเพี่อให้
สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นการกระทําทีช่อบด้วยกฎหมายและข้อนัญญตํิ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 หรือไม่ ซึ่งหากการแกใ่ขเพิ่มเติมดังกล่าว ชอบด้วย

กฎหมายและข้อนัญญต้กิรุงเทพมหานครแล้ว จึงจะพิจารณาต่อไปไดว้่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น มผีล
ย้อนหลังไปถึงงวดงานทีไ่ด้ก่อสร้างไปแล้วก่อนการแกไ่ขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวหรือไม,
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ในประเด็นทีว่่า การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวเป็นการกระ:ทําที่
ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อบัญญต้กิรุงเทพมหานครหรือไม่ นั้น เห็นว่า ในประเด็นนี้เป็นเรื่องทีส่ํานัก
งบประมาณซึ่งเป็นผู้มหิน้าทีจ่ะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทีเ่กิดชื้นเพี่อใหไ้ดค้วามซัดเจนว่า การ•แก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเป็นการดําเนินการโดยสุจริตของคูส่ัญญาทั้งสองฝ่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นของข้อ 130 ของข้อบัญญต้กิรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 ทีก่ําหนดว่า การแก้ไขนั้นจะเป็นความจําเป็นโดยไมท่ําใหก้รุงเทพมหานครต้องเสิย
ประโยชนห์รือเป็นการแก้ไขเพี่อประโยชนแ์ก่กรุงเทพมหานครหรือไม่

สําหรับในประเด็นทีว่่า หากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวเป็นไปโดยชอบจะมผีล
ย้อนหสังไปกงงวดงานใดบ้างนั้น เห็นว่า เมื่อไตพ้ิจารณาความในข้อ 1 ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
(ครั้งที่ 2) แล้ว จะเห็นไดว้่า คูส่ัญญาประสงคจ์ะใหส้ัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นล่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับแรก และใหก้ึอปฎบัติตามเงื่อนไขและข้อความตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ด้วย ประกอบกับเมื่อ
ไดพ้ิจารณาพฤติการณข์องคูส่ัญญาแล้ว ปรากฎว่า ในชั้นการประกาศใหม้กีารประกวดราคาจ้าง
เหมาก่อสร้าง กรุงเทพมหานครไดอ้อกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ สํานักงานทะเบยนรกยนต์ กรมการขนล่งทางบก เลขที่ 5/2539 ลงวันที1
23 พฤษภาคม 2539 โดยในข้อ 26 ของประกาศดังกล่าวได้กําหนดใหใ้ขส้ัญญาแบบปรับราคาได้
ต่อมาเมื่อปรากฏว่าสัญญาที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าจ้างไดก้ระทํากับผูร้ับจ้างมไิด้มกีารระบลุักษณะ
ของสัญญาใหเ้ป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าว คูส่ัญญาจํงไดแ้ก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพี่อ
ให้มผีลดังที่กรุงเทพมหานครไดป้ระกาศไวใ้นตอนแรก จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นไดว้่า

คูส่ัญญามเิจตนาที่ประสงคจ์ะใหส้ัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมผีลย้อนหสังไปกึงวันทีท่ําสัญญาฉบับ
แรกด้วย นอกจากนั้นแล้ว หากพิจารณาเนื้อหาสาระของสัญญาเดิมทั้งหมดแล้ว จะเห็นไดว้่าสภาพ

แห่งสัญญาเปิดช่องใหส้ามารถทําการแก้ไขเพิ่มเติมโดยใหม้ผิลย้อนหลังได้ ประกอบกับเมื่อได้
พิจารณาความใน ข้อ 4 ของเงื่อนไข หลักเกณฑฯ์ ตามมตคิณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532

จะเห็นได้ว่าเปิดช่องให้ผู้รับจ้างลามารถเรียกร้องขอเงินเพิ่มค่างานก่อลร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาใดย้้อนหลังได้ หากผูร้ับจ้างไดเ้รียกร้องขอเงินเพิ่มดังกล่าวภายในกําหนด90 วัน นับแตว่ันที่

ผูร้ับจ้างไดล้่งมอบงานงวดสุดท้าย ด้วยเหตนุี้ จึงเห็นว่า ผูร้ับจ้างมสิิทธไิดร้ับเงินซดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไตใ้นงวดงานทั้งหมดดั้งแตง่วดงานที่ 1 กึงงวดงานที่ 16
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รายละเอียดของความเห็นปรากฎตามบนทึกทีไ่ดเ้สนอมาพร้อมหนังสือนี้ และในการ
พิจารณาเรื่องนี้มีผูแ้ทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลดสํานักนายกรัฐมนตรแีละสํานัก
งบประมาณ) และผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ซี้แจงข้อเท็จจริง อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาไดแ้จ้งผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรเีพื่อทราบตามระเบียบด้วยแจ้ว
จงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชัยว้ฒน์ วงศ์ว้ฒบศานต์
(นายชัยว้ฒน์ วงศช์ัฒนคาสนต์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. 2220206-9
โทรสาร 2266201
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