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นํา
คํา
ตามทีคณะร้ฐมนตรมื่มตเมื่อวันที 5 มธุนาย•น

ฟ้านัก งบ ประมาณ เสนอ

2544

อบุม'ํ ตตามที

ใน การมอบอํานาจ
ให้หน่วย งาน ภาค!ฐ์เ จ้าของฟ้ญธุทจ้างฐ

อํานาจ
ใน การพจารณาคํานวณเงนเพมนรอสด และอนุ ม้ตจ่ายเงนเพมหรอเรยกเง'น ค'นจากผูร
้ ับจ้างตามเงีอนไฃของฟ้ญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ฟ้าหรับฟ้ญญาจ้างทีมวงพบ
ไม,เกน 50 ล้าน บาท เพอให้การดําเน่นการดังกล่าวเป็นไป ด้วยด ฟ้านักงบประมาณ�งได้
จัดทําเอกสาร ค่มึอการตรวจสอบเงน ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

แบบปรับราคาได้

(ค่า K)

และมติคณะรฐมนตรืรวมทั้งหนังล!อเวียนที่

เกี่ยวข้อง เพอให้ผู้'บรัหารแฉะเจ้าหน้าทีผู้'ตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ

และผู้'ตรวจสอบ

ค่างาน ก่อสร้างตามลัญญา แบบป!บ
ไตมคู่มอ
ื่ ประกอบการพจารณาตรวจสอบและคํานวณ
ราคาได้ โดยเรยบเรยงเพีอให้สะดวกและเข้าใจทั้บตอน การปฏบด้ ตามลําดับเรมตงแด่
ไว้เป็นฟ้ญญาแบบปรับราคาได้หรอไม่ วธการตรวจสอบ
้ ด้นว่า ลัญญาทีทํา
การพจารณาเนีอง
รายละเอํยดความถูกด้องและความครบล้วนข,องเอกสาร ว้ธการคํานวณตลอดจน การใข้
ั ราคาใน การคํานวณพร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการคํานวณเพอให้
สูตรต่าง ๆ และการใข้ดซน

ข้ดเจนยงฃี้น
ฟ้านักงบประมาณจ่งหวังว่า

้ ะอํานวย
ความสะดวก
เอกสารคู่ มอเล่มนีจ

ใจ้าหน้าทีระดับปฏบ้ดของหน่วยงาน ภาค!ฐสามารกปฐ'นตงาน
แฉะก่อให้เกดประโยซน่เ เก

ตรวจสอบและคํานวณเงนซดเซยค่างานก่อสร้างตามฟ้ญญาแบบปรับราคาได้ตามหลักเกณทํ

แฉะเงีอนไฃ

ด้วยความถูกด้องแม่นยําบอกจากทั้นย้งเป็นเอกสารทีใข้ประกอบการดัดสินใจ

ของผู้'บรั หารระดับสูงใน การพจารณาอนุม้ตจ่ายเงนเพม หรอเ!ยกเงนคนจากมูรับล้างตาม

ลัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อึกด้วย
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(1)

สารบัญตาราง
หน้า

คารางท
1

รายละเอยดขั้นตอนการตรวจลอบและ'อนุมติค่า K

21
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(2)

สารบัญแผนภาพ
หน้า

แผนภาพที่
1

ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติค่า K สําหรัสบัญญา

18

วงเงินไม่เกิน 50 ล้านมาท
2

สัญญา
ขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัตคิ ่า K สําหรับ
วงเงินเกิน 50 ล้านบาท

19
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บทที่ 1

บทนํา
ความเป็น มาและสภาพปัญหา
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็น มาและสภาพปัญหา
ต่อระบบ
อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ของประ เทศ ไทยนั้น เป็นอุตสาหกรรม ที่มีความสําคัญ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง เป็นแหล่งทํารายได้เข้ารัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม ในรูปภาษอากร
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปีหนึ่ง ๆ นับหมื่นล้านบาท และเป็นแหล่งการจ้างแรงงานทีส
่ ําคัญของประเทศ
่ ําคัญๆ ของประเทศ อาทํ
อีกสาขาหนึ่ง อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตทีส
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเล้น, ปูนชเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง ต่าง ๆ และมความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผูป
้ ระกอบวิชาชีพเฉพาะ ด้าน เซ่น วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ช่างปีมือต่าง

ๆ และผูไ้ ข้แรงงาน

ทั้งหลาย ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินและการธนาคารอีกด้วย จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของประเทศ ไทยเป็นศูนย์รวมของธุรกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ก็ว่าได้

นอกจากนี้

ทีจ่ ะทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เจริญเติบโตได้อีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ยังเป็นอุตสาหกรรมสําคัญ
ในขณะทีธ่ ุรกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตตามลําดับ
ทุกฝ่ายนั้น

เท่าที่ผ่านมาบรรดา

กิจการเท่าที่ควร
จาก การดําเนิน
ผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างกลับไม่ค่อยจะประสบผลสําเร็จ

ในทางตรงกันข้ามกสับมีข่าวปรากฏอยูเ่ นือง ๆ ถึงการล้มลุกคลุก คลานของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง
น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเจริญรู่งเรืองอยูช
่ ่วง
อยูเ่ สมอ บริษัทก่อสร้างใหญ่ ๆ เกิดขึ้นและคงอยู่เป็นจํานวน
ระยะเวลาหนึ่ง ไม่ข้าก็ซบเซาลดกิจการ หรือเลิกกิจการไป ขณะเดียวกันก็เกิดผูป
้ ระกอบอาชีพก่อสร้าง
รายใหม่ ๆ

เข้ามาเสริมแทน

กิจการ
หนุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่ มื่อดําเนิน

ๆ โดยลักษณะเช่นนี้เองจึงพอจะอนุมานได้ว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย
่ าทีร่ ัฐบาลเข้ามาช่วย เหลอ แก้ใขปัญหาโดยการ
คงจะ มีปัญหาและอุปสรรคบางอย่างแฝงอยู่ เป็นทีม
การเสนอขอแก้ไขปัญหากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการ ดําเนิน
แล้วก็จะขยายไป เรื่อย

ต่าง ๆ และทีเ่ กี่ยวกับอุตสาหกรรม ก่อสร้าง รวมทั้งการควบคุมมิให้เกิดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง

ในภาวะ ปกติภาครัฐบาลได้ให้ การสนับ ลนุนอุตสาหกรรม ก่อ สร้างในรูป ของ การตั้ง

งบประมาณเป็นค่าก่อสร้างทุกปี รายจ่ายประ๓ทนีถ้ ือว่าเป็นรายจ่ายประ๓ทลงทุน (Capital Budget)
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างในระยะ 5 ปีทผ
ี่ ่านมาปรากฎดังนี้

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

132,021 ล้านบาท

2544

ในอดีต ผูป้ ระกอบอาชีพก่อสร้างทีร่ ับงานกับทางราชการจะต้องทํา
สัญญาจ้างในรูปแบบ
ของสัญญาราคาเดียว (FIXED PRICE CONTRACT) ลักษณะสําคัญของสัญญาดังกล่าวก็ คอเมื่อส่วน
นายก
ราชการตกลงว่าจ้างผูร้ ับเหมารายใดก็จะใช้สัญญาจ้างเหมาแบบมาตรฐาน ตามระเปียบสํานัก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุซึ่งระบุราคางานก่อสร้างใว้แน่นอนใม่มการเปลี่ยนแปลง
ต้องรับความเลี่ยงเอง

ผูร้ ับเหมา คูส
่ ัญญา

จากการเก็ดความผันผวนเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างในอนาคต และทาง

สํารอง
ความเลี่ยงในส่วนดังกล่าวไว้แล้ว ด้วย ต่อมาส ภาพ
ราชการย่อมถือว่าผูร้ ับเหมาคงใด้คํานวณ

'เศรษฐกิจมีความซับช้อนมากขึ้น เกิดความผันผวน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุก่อสร้าง จนทําให้
รัฐบาลต้องเช้ามาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้างเป็นระยะ ๆ ซึ่งสรูปได้เป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้
แนวทางในการ,!{วยเหลีอผูรั้ บจ้างก่อสร้างภาครุ้ฐ
มาตรการการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ครั้งแรก
1. การนํา
(พ.ศ. 2516-2524)

ในปี 2516

ได้เกิดวํกฤติการณ์วัสดุก่อสร้างทีส
่ ําคัญเกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น

ี าคาสูงขึ้นอย่างรวด เร็ว
ให้มร
อย่างรวดเร็ว คือเหล็กเล้นขาดแคลนทั่วโลก จึงทํา

ประกอบกับช่วงปลายปี

2516 กลุ่มประเทศ ผูผ
้ ลิตนํ้ามันดบรายใหญ่ของโลกคือกลุ่มประเทศโอเปคได้ลดปริมาณการผลิตลงและ

ขึ้นราคานํ้ามันดืบ จนเป็นเหตุทําให้เกิดภาวะการขาดแคลนนี้ามันโดยทั่วไป สาเหตุดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจก่อสร้างอย่างรุนแรง ผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่มสี ัญญากับทางราชการประสบความเดือดร้อน
อย่างมาก

่ ําคัญ
คือ เหล็กและนํ้ามันเกิดการขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นมาก สัญญา
วัสดุก่อสร้างทีส

จ้างเหมาแบบราคาเดียวหากถือบังคับอย่างจรีงจัง ผูร้ ับเหมาทุกรายจะต้องประสบภาวะขาดทุน

จึงได้

มีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมและขอให้รัฐบาลช่วยเหลอเพื่อประคับประคองผูป้ ระกอบอาชีพก่อสร้าง
ซึ่งเป็นคนไทยให้ดํารงอยูไ่ ด้ต่อไป รัฐบาลจึงได้กําหนด
มาตรการขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรดาผูป
้ ระกอบการ
ก่อสร้าง

โดยใช้มาตรการ 2 อย่างพร้อมกันคือ ขยายเวลาค่าก่อสร้างโดยยินยอมให้ต่ออายุสัญญาจ้าง

เหมาออกไปและให้นื่าสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K) (ESCALATION CONTRACT)

มาใช้ เพื่อเป็น

หลักประกันในกรณ์ทรี่ าคาวัสดุก่อสร้างสําคัญๆ ได้เปลี่ยนแปลงเพื่มขึ้นหรีอลดลงในอนาคต อันก่อให้

เกิดความเป็นธรรมต่อคูส่ ัญญาทั้งสองฝ่าย การนํา
สัญญาแบบปรับราคาได้
2517

(ค่า

K) มาใช้ตั้งแต่เมื่อปี

จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นพัฒนาระบบการก่อสร้างของภาคราชการให้เช้าส่ระบบก่อสร้างตาม

่ ําคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบ
มาตรฐานสากลและจัดได้ว่าเป็นมาตรการทีส
อาชีพก่อสร้างคนไทย
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2. การยกเลิกมาตรการการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (พ.ศ. 2524-2531)

หลังจากการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

รวม 6 ปี จนถืงปี 2524 ภาวะราคาวัสดุ

๒ภาพปกติ จึงไม่มความจําเป็นทีจ่ ะต้องใช้ลญ
ั ญาแบบปรับราคาได้อีกต่อไป

ก่อ สร้างได้กลับคืนธุ

คณะรัฐมนตริจึงได้มม
ี ติให้ยกเลิกการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กลับมาใช้ลญ
ั ญาจ้างเหมาแบบ
ราคาเดียว ตามเติม

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

พ.ศ. 2531 ได้เกิดภาวะวกฤตการณ์เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง ปัญหา

ทีเ่ กิดขึ้นในครั้งนี้มสี าเหตุทแี่ ตกต่างไปจากครั้งทีเ่ กิดขึ้นในปี

2517 โดยสินเซิง

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าและชยายต้วอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปลายปี พ. ศ. 2530 เป็น
ต่างประเทศ ได้ราคาดี ทํา
ให้
ต้นมา ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและสามารถส่งไปจําหน่าย

ี ารขยาย
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่าง ๆ ขยายต้วเพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจการท่องเที่ยว ก็ได้มก

ทําให้ต้องมีการลงทุนด้านการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างมากมาย อาทิเช่น
่ ักอาลัย อาคารสํานักงาน โรงแรม ฯลฯ เพี่อรองรับกับการขยายตัวทาง
โรงงานอุตสาหกรรม อาคารทีพ
ตัวอย่างมากเช่นกัน

เศรษฐกิจ จึงทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องเร่งรัดการลงทุนก่อสร้างบรรดาสาธารญปโภคและสาธารณูปการ
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจด้วย ได้แก่ การส ร้างถนน ระบบระบายนํ้า ไฟฟ้า
ประปา และโทรลัพพั ฯลฯ ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยจึงขยายตัวอย่างมากมายและ
่ ําคัญคือ เหล็กเลัน เกิดความขาดแคลนอย่างฉับพลันและมีราคาสูง
รวดเร็ว จนทํา
ให้วัสดุก่อสร้างทีส
่ ําลั
ญญาแบบปรับราคาได้กับทางราชการประตบความ
ขึ้นอย่างรวดเร็ว ผูป
้ ระกอบอาชีพก่อสร้างทีท
เดีอดร้อนเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง จึงได้
ร้องเริยนขอความเป็นธรรมและขอ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล เมื่อปลายปี พ.ศ. 2530 เป็นครั้ง แรก เพื่อ
แก้ไขปัญหาเหล็กเลันขาดแคลนและมีราคาสูง โดยเสนอมาตรการตังนี้
1. ขอขยายเวลาการลงนามในสัญญาทีจ
่ ะมีขึ้น และขยายระยะเวลาในสัญญาจ้างเหมา
.

120 วัน

2. ขอลดหย่อนภาษีการนําเข้าเหล็กเสันเป็นการซั่วคราว

ี ติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือการ
คณะรัฐมนตริได้มม
ต่ออายุสัญญาตังกล่าว

ี ติคณะรัฐมนตริขยายความ
และต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ได้มม

เกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาและอนุมิตใิ ห้มกี ารจ่ายเง๊นชดเชยราคางานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธท
ี ี่
สํานักงบประมาณกําหนดส่วนการลดหย่อ!มไาษีการนําเช้าเหล็กเสัน ก็ยินยอมผ่อนพ้นให้ด้วย
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ี ติอนุมต
ต่อมาวันที่ 4 ตุลาคม 2531 คณะรัฐมนตรีได้มม
สัญญาแบบปรับ
้ ใิ นหลักการให้นํา
ราคาได้

(ค่า K)

มาใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยแก่ผรู้ ับจ้าง ตามเงื่อนไช หลักเกณฑ์ สูตรและวิธ

ทีส
่ ํานักงบประมาณเสนอ ชึ่งมีทั้งสิน 10 สูตร หรีองานก่อลร้าง 10 ประ๓ท ที่มีสิทธิใช้
การคํานวณ
สัญญาแบบปรับราคาได้

4. การน่ามาตรการการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้อย่างถาวร
(พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน)

งบประมาณพิจารณาตรวจสอบ อนุ ม้ตและวินิจฉัย (พ.ศ. 2532-ปัจจุบน)
4.1 สํานัก
ั
หลังจากทีร่ ัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว สถานการณ์ของภาคอุตสาหกรรม
ก่อสร้างก็คลี่คลายไปชั่วระยะลัน

ๆ

เท่านั้น

เนื่องจากผูร้ ับจ้างต่างรอมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ชื่งยัง

มีปัญหาในทางปฏิบัติเกยวกับการต่ออายุสัญญาและ การเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิมเป็นสัญญาแบบปรับ
่ เู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ายยังไม่มคี วามเข้าใจรายละเอียดดีพอ และเมื่อครบ
ราคาได้ (ค่า K) เพราะเจ้าหน้าทีผ

กําหนดการผ่อนผันให้ลดภาษการนําเข้าเหล็กเล้นเมื่อสินปี พ.ศ. 2531 ปัญหาการขาดแคลนเหล็กเล้น
ยังไม่คลี่คลาย ทั้งยังเกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นคือ การขาดแคลนยุ)นฃีเมนต์ หินและไม้ด้วย สมาคม
อุตสาหกรรม ก่อ สร้างไทยจึงได้ทําเรื่องร้องเรียนขอ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล เมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2532 โดยมีข้อเสนอ 6 ข้อ และในเดือนถัดไป คือ พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ได้ยื่นข้อเสนอเพิ่มอีก
รวมเป็น 10 ข้อ โดยรวมถึงการเสนอขอให้มกี ารนํา
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เป็นการถาวร
ต่อไปด้วย

รัฐบาล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหา การก่อสร้างขึ้นเพื่อ
พิจารณาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2532 โดยมี'นายพงสั สารสิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
กรรมการ และผูอ
การสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการและเลขานุการ ขึ้งคณะกรรมการเฉพาะ
้ ํานวย

กิจดังกล่าว

ได้พิจารณาข้อเสนอของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรี

ขึ้ง

ี ติให้ช่วยเหลือทั้งเรื่องการต่ออายุสัญญา การยกเสิกการลงนามในสัญญาทีไ่ ด้ดําเนัน
คณะรัฐมนตรีกไ็ ด้มม

การจนได้ดัวผูร้ ับเหมาแล้ว และการรนยอมให้นํา
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้สําหรับ
สัญญา

่ งนามหลงวันที่ 28
ก่อสร้างทีล
ใช้เป็นการถาวรด้วย

สัญญาดังกล่าวมา
มีชน
ุ ายน 2531 ตลอดจนเห็นชอบในหลักการให้นํา

โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นดําเนินการ

หลัก
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้เร่งปฏิบัตภ
ิ ารกิจอย่างเต็มที่ จนลามารถจัดทํา
เกณฑ์

เงื่อนไขและสูตรการปรับราคาได้

(ค่า K)

รวมถึง 68 สูตร แยกเป็นการปรับราคาย้อนหลัง

สําหรัสบัญญาทีล่ งนามหลังวันที่ 28 มีชุนายน 2531 รวม 34 สูตร สําหรับงานก่อสร้าง 35 ประ๓ท
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และสูตรปรับราคาทีใ่ ช้เป็นการถาวร รวม 34 สูตร สําหรับงานก่อสร้าง 35 ประ๓ท ในทีส่ ุดคณะรัฐมนตรี

ี ติ อนุมัตหิ ลักเกณฑ์ เงื่อนไขและสูตรการปรับราคาดังกล่าว เม,'อ'วันที่ 22 สิงหาคม 2532
ได้มม
ให้ล่,วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

โดยกําหนด

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรัหารราชการล่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

อื่นที่มกี ฎหมายบัญญ้ตใิ ห้มฐี านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐให้ถึอปฏิบัติ

เหมือนกันหมด

อย่างไรก็ ตาม
ก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม

นับตั้งแต่รัฐบาลได้กําหนด
มาตรการช่วย เหลีอผู้ประกอบอาชีพงาน
2532 ให้นัาลัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้เป็นการถาวร

้ บว่า ยังมีเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐและผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้างเป็นจํานวนมาก
จนถึงปัจจุบันนีพ
ไม่เช้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัตใิ นเรื่องดังกล่าว ได้มเี รื่องสอบถามและหารือ ตลอดจนการขออนุม้ติและ

ตรวจสอบการขอเงินซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มายังสํานักงบประมาณ

เป็นจํานวน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ราคาวัสดุก่อสร้างและ
ราคานํ้ามันมีความผันผวนสูง เป็นผลให้มีปริมาณเรื่องขอชดเชยดังกล่าวมีจํานวนเฉลี่ยถึงเดอนละ
400-500

เรื่อง ในขณะทีก่ รอบอัตรากําลังได้ถูกจํากัด
ด้วยมติคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สํานัก

้ งจากช้อจํากัด
ช้างด้น เพื่อให้เกิดความ
งบประมาณได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าเนีอ
คล่องดัวและให้ การตรวจ สอบ และอนุมัติ เงินชด เชยเงินเพิ่ม ตามลัญญ า แบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)

เป็นไปอย่างรวดเร็ว สอดคลัองกับนโยบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นตินทีใ่ ห้เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการภาครัฐ และเพี่อให้สามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของ
และความรับผิดชอบข',:.ง
ผูร้ ับจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ตั้งยังเป็นการล่งเสริมมาตรการกระจายอํานาจ

รัฐบาล รวมตั้งสํานักงบประมาณอยูใ่ นระหว่างการปรับปรูงระบบการจัดการงบประมาณแบบนุ่งเน้น
ผลงานให้แก่ลว่ นราชการ ชึ่งจะด้องมอบความรับผิดชอบให้แก่ล่วนราชการด้วยกัน สํานักงบประมาณ

นําเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรืหลายมาตรการ ตั้งระยะลันและระยะยาว เป็นทีม่ า
ของการมอบอํานาจ
ในการตรวจลอบและอนุมัตใิ ห้ล่วนราชการ
หรับสัญญาที่มรี ายการค่างาน
ใน การตรวจสอบ และอนุมัตอ
4.2 การมอบอํานาจ
ิ ํา
ตํ่ากว่า 50 ล้าน บาท ให้อวํ นราชการ (1 ตุลาคม 2544 เป็น ต้นไป)
ี ติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 อนุมัตใิ ห้ปรับปรูงมติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีใด้มม

แจ้งตามหนังสิอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

โดยมอบอํานาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างมีอํานาจในการพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด
และอนุมัตจ
ิ ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ สําหรับ

่ ํานักงบประมาณ
สัญญาจ้างที่มวี งเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ลัานบาท โดยใช้ค่มีอและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ทีส

จัดทํา
ขึ้น ตั้งนี้ ให้ลว่ นราชการปฏิบัตติ ามประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตริ าชการเพื่อประชาซน
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ของหน่วยงานของรัฐ เรื่องการกําหนด
มาตรฐานการปฎํบติ ราซ การในการเบิกจ่ายเงนซดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ {ค่า K) ให้แล้วเสร็จใน 20

0701/3517 ลงวันที่ 18

วันทํา
การ ตามหนังสีอ ที่ นร (ปปร)

ตุลาคม 2543 ด้วย

4.3 มาตรการการใช้สัญญาแบบปร้บราคาได้ (ค่า K) ในอนาคต

มต็ คณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2544 แจ้ง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

่ ุด
ด่วนทีส

ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 ได้มอบให้สํานักงบประมาณ

งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกํจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานปลัดสํานัก
ร่วมกับสํานัก
นายก

รัฐมนตรีพิจารณากําหนดมาตรการระยะกลางและระยะยาว เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งการพิจารณา
อาจมิผลต่อมาตรการการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ในลักษณะอึ่น ๆ อีก
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บทที่ 2

การนํส
าัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้
เจตนารมย์ของการทํสัาญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมตคณะรัฐมนตรี ว 109 เพื่อเป็น
การช่วยเหลือผูร้ ับจ้างไทย ทีไ่ ด้รับความเดือดร้อนไม่ลามารถประกอบกจการต่อไปได้ในช่วงทีเ่ กดวิกฤต
การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างและมีราคาสูงขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยลดความเที่ยงของผูร้ ับจ้างและป้องกัน

มีให้ผรู้ ับจ้างบวกราคาเผี่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไวัลว่ งหน้าสูงเกนควร รวมทั้งเพื่อให้๓ดความเป็น

ธรรมต่อคูส่ ัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีเงื่อนไข หสักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตร และวิธกี ารคํานวณ
ทีใ่ ช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธการคํานวณ
ทื่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้
ก. เงื่อนไขและ หลักเกณฑ์
1. สัญญาแบบปรับราคาได้นใี้ ห้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประ๓ท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุกัณฑ์ที่ดืนและสิงก่อสร้าง หมวด เงินอุดหนุนและหมวด

นี้
รายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าที่ดินและที่งก่อสร้าง ทีอ่ ยูใ่ นเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามทีไ่ ด้กําหนด
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นใี้ ห้ใช้ทั้งในกรณีเพื่มหรีอลดค่างานจากค่างานเดิมตาม

ขึ้นโดยกระทรวงพาณีชย์ มี การเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรีอลดลงจากเดิม
สัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทํา
หรับกรณีทจี่ ัดจ้างโดยวิธอี ื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา ลํา
3. การนํา
สัญญาแบบปรับราคาได้ใปใช้นั้น ผูว้ ่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผรู้ ับจ้าง

ทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญา

ทีใ่ ห้มกี ารปรัน เพิ่มหรือ
แบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนด
ประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธกี ารคํานวณ

ลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มงี านก่อสร้างหลายประ๓ทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน
ก่อ สร้าง แต่ละ ประเภทให้ชัดเจน ตามลักษณะ ของงาน ก่อ สร้างนั้น

ๆ และ ให้ ลอด คล้องกับ สูตรที่

กําหนดไว้
4. การขอ เงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของ

ผู้รับจ้างที่จะ ต้อง เรียกร้องภายในกําหนด90 วัน นับ ตั้งแต่วันที่ผู้ รับจ้างได้ส่ง มอบงาน งวด ลดท้าย

หากพ้นกําหนด
นไี้ ปแล้ว ผูร้ ับล้างไม่มสี ิทธิทจี่ ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าล้างไล้อีกต่อไป
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และในกรณีที,ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้าง ให้ ผู้ ว่าจ้างที่เป็นคูส
่ ัญญารีบเรียกเงินคืนจาก
ผูร้ บจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคํานวณเงินเพมหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ ับ
จ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับ การตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณ

และให้ถือการพิจารณาวํนิจฉ้ยของสํานักงบประมาณเป็นที่,สินสุด
ข. ประเภทงาน ก่อสร้างและสูตรทีใช้
่ กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คํานวณตามสูตรดังนี้
p = (Po)x(K)

กําหนดให้

่ ะต้องจ่ายให้ผรู้ ับจ้าง
P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดทีจ
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผรู้ ับจ้างประ:งูลได้

หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ

ไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

่ ักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
K = ESCALATION FACTOR ทีห
4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่ง แบ่งตามประ๓ทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถืง ดัวอาคาร

เซ่น

ทีท
่ ํา
่ ักอาดัย
การ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ทีพ

หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายนํ้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถืง
1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน่ายแต่ไม่รวมถืงหห้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบรืเวณ
1.2

ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่ายแต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง

ๆ ที่ติดหรือฝืงอยูใ่ นส่วนของอาคาร

ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า

1.4

เซ่น ท่อปรับอากาศ

ฯลฯ

ทางระบายนํ้าฃองอาคารจนถึงทางระบายนํ้าภายนอก

่ ําเป็นสําหรับอาคาร เฉพาะส่วนทีต่ ิด กับอาคารโดย ต้องสร้างหรือ
1.5 ส่วนประกอบทีจ
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ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม,รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลทีน
่ ่ามาประ;กอบหรือดีดตั้ง
เซ่น ลีฟท์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องลูบนํ้า

เครื่องปรับอากาศ ฟัดลม ฯลฯ

1.6 ทาง เท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่าง จากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

ใช้สูตร

หมวดที่ 2 งานดิน
2.1 งานดิน หมายถืง การขุด ดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย

บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง ตันคลอง ตันกั้น'นํ้า ตันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือ
กลปฎิป้ ตงาน

สําหรับการถม ดินให้หมาย ความถึง การถม ดินหรือทรายหรือ วัสดุอื่น ที่มื การควบ คุม
คุณลมบ้ดขิ องวัสดุนั้น และมืข้อกําหนดวิธการถม รวมทั้งมืการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล
่ ําหนดไว้
เพื่อให้ไต้มาตรฐานตามทีก

เซ่นเดียวกับงานก่อ สร้าง ถนนหรือ เขื่อนชล ประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประ๓ท

EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED

MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร

K =

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

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่น่ามาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบยบจนได้

ความหนาที่ต้องการ โดยในซ่องว่างระหว่างหินใหญ่จะ แซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาด ต่าง ๆ และทราย

วิธปี ฎิบ้ ต โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล
ให้เต็มซ่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมืข้อกําหนด
หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทั้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มลื ักษณะคล้าย

นํ้า
คลีงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลํา

ใช้สูตร

K =

0.40 + 0.20 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว

ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ
ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึงต้องใช้เทคนิคชั้นสูง
ใช้สูตร

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
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 ผิวถนนคอนกรีตที,ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบ
ด้วยตะแกรงเหล็ก เล็นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อม ตด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย

(DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง

ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความ

รวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.c. BRIDGE APPROACH)
ใช้สูตร

ด้วย

K = 0.30 + 0.10 It/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
3.5 งานท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลํา
หรับงานระบายนํ้า (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายนี้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายนํ้าและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อ
พักคอนกรีต เสริมเหล็กและ งานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มรี ูปแบบและ ถักษณะงานคล้าย คลึงกัน เซ่น
งานปอพัก (MANHOLE) ท่อร้อยลายโทรถัพท์ ท่อร้อยลายไฟฟ้า เป็นต้น
ใช้สูตร

K

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

3.6 งานโครง สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อ นกันตลิ่ง หมายถึง

ละพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING UNIT) ท่อเหลิย่ มคอนกรีต
เสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอถังนํ้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อ นกันตลิ่งคอนกรีต
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เสริมเหล็ก
ใช้สูตร

ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิงก่อสร้างอื่นที่มล
ี ักษณะคล้ายคลึงกัน

K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So
3.7 งานโครงสร้าง เหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับ
คนเดิมข้ามถนน โครงเหล็กสําหรับ

ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มลี ักษณะ
คล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติด ตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย

ใช้สูตร

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 อาคารคอนกรีตเสริม เหล็กชนิด

ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรือคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่
่ ม่มบี าน
ท่อระบายนํ้า นํ้าตก รางเท สะพานนํ้า ท่อลอด ไช ฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ทีไ
ระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เซ่น ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคาร
ต่าง

ชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใช้สูตร

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

ี าน
เข้านา ท่อระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า อาคารอัดนํ้า ท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิด ต่าง ๆ ที่มบ
ระบาย'พา

แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชล ประทานขนาดใหญ่ เซ่น

ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคาร

ชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใช้สูตร

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

ใช้สูตร

K

และงานท่อเหล็ก

0.35 + 0.20 lt/lo + 0.45 Gt/Go
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คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายนํ้าล็น หรีออาคารชลประทานประกอบของ
เขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น
K = 0.25 + 0.15 H/IO + 0.60 St/So

ใช้สูตร

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีต ดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ต่างหากของงานฝาย ทางระบายนํ้าล้นหรืออาคารชลประทาน
หักล่วนของเหล็กออกมาแยกคํานวณ

ประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น
ใช้สูตร

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

4,6

งานเจาะ หมายถึง การเจาะ พร้อมทงฝืงท่อ กรุขนาด รูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร

ในชั้นดิน หินผุหรือหินทีแ่ ตกหัก เพื่ออัดฉีดนํ้าปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชล ประทาน
ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดนํ้าปูน
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.20 It/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
4.7 งานอัดฉีดนํ้าปูน ค่าอัดฉีดนั้าปูนจะเพื่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ทีเ่ ปลี่ยนแปลง

ขื่น ในเดือนทีล่ ่งงานแต่ละงวด
ตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทํา

ก้บเดือนที่เปิดซอง

ประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
5,1

งานวางท่อ AC และ PVC
5.1.1 ในกรณิที่ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร

K

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

5.1.2 ในกรณีที่ผรู้ ับ จ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

K

0.40 + 0.10 It/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo
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้ ัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

K

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

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1
ใช้สูตร

ในกรณีที่ผวู้ ่าจ้างเป็นผูจ้ ัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
K

5.2.2

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

ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูจ้ ัดหาท่อเหล็กเหนียว และหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

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 ในกรณีที,ผูร้ ับจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรือ
อุปกรณ์
ใช้สูตร

K

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

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งนํ้าและงาน SECONDARY LINING
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GlPo
5.4

ใช้สูตร

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

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

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

ใช้สูตร

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสื
ใช้สูตร

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

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะ งาน ก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย
เท่านี้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย
5.7.1 งานติด ตั้ง เสา โครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าย่อย
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คือ PRELIMINARY WORK

(ยกเว้น BOUNDARY POST). TOWERS. INSULATOR STRING AND

OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE

STRINGING. LINE ACCESSORIES. GROUNDING MATERIALS

สําหรับงานตดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟ
ฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร

K

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

5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเลาไฟฟ้า (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 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานไฟฟ้าย่อย
ใช้สูตร

K

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

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ใช้สูตร

K

= 0.35 + 0.15 Mo + 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

ประเภทงานและสูตรต่อไปนีใ๋ ช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมภาคเท่านั้น
5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงด้น 69 - 1 15 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาวัสดุและหรีออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร

K

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

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รบ
้ จ้างเปินผูจ้ ัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

K

0.45 + 0.05 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo
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ดัชนีราคาทีใช้
่ คํานวณ
ตามสูตรทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ดัดทํา
ฃี้นโดย
กระทรวงพาณิชย
K

= ESCALATION FACTOR

It

= ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

lo

= ดัชนีราคาผูบ
้ ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา

Ct

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนทีส

Co

= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

Mt

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีส

Mo

= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

St

= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So

= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

Gt

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนทีส

Go

่ ลิตในประเทศ ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา
= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ

At

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนทีส

Ao

= ดัชนีราคาแอสฟัลทํ ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา

Et

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาเครื่องดักรกลและบริกัณฑ์ ใน.เดือนทีส

Eo

= ดัชนีราคาเครื่องดักรกลและปริกัณฑ์ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

Ft

=

Fo

= ดัชนีราคานํ้ามันดืเชลหมุนเร็ว ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา

Act

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนทีส

ACo

= ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

PVCt

=

PVCo =

GIPt

ดัชนีราคานํ้าม้นดืเชลหมุนเร็ว ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีส

GlPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

PET

=

PEo

= ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

wt

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีส

Wo

= ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

www.yotathai.com

-16-

ี ารคํานวณ
ทึ๋ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ค. วํธก
ค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น
1. การคํานวณ

ๆ ให้ใช้ ตัวเลข ดัชนีราคาวัสดุ
ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเก ณฑํในการคํานวณ
ค่า Kaาหรับกรณีทม
ี่ งี านก่อสร้างหลายประเภทรวมอยูใ่ นสัญญาเดียว
2. การคํานวณ

กัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประ๓ทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตร

ทีไ่ ต้กําหนดไว้
หาค่า K
3. การคํานวณ

กําหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตําแหน่ทงุกขั้นตอนโดยไม่มกี าร

ผลลัพธ์ไป คูณกับ
ขลัมพันธ์ (เปรยบเทียบ) ให้เป็นผลสําเร็จ
ก่อน แล้วจึงนํา
ปัดเศษ และกําหนดให้ทําเล

่ น้าเลขลัมพันธ์นั้น
ตัวเลขคงทีห
4. ให้พจารณาเงินเพิ่มหรือ ลดราคาค่างานจากราคาที่ผร
สัญญาตกลงกับ
ู้ ับจ้างทํา

เมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนทีส่ ่งมอบงานมีค่าเปลยนแปลงไปจาก
ปรับเพิ่มหรือลด
ค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะส่วนทีเ่ กิน 4% มาคํานวณ

ผู้ว่าจ้าง

ค่างานแล้วแต่กรณี

(โดยไม่ดีด 4% แรกให้)

5. ในกรณีที่ผู้รบ
ั จ้างไม่สามารถทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในลัญญา

โดยเป็นความผิดของผูร้ ับจ้าง ค่า «ต'ามสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ะนํา
มาใช้ในการคํานวณ
ค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือน

สุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนทีส่ ่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทําไต้แต่ละงวดตามสัญญาไป
ก่อน ส่วน ค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงชื่งจะคํานวณ
ได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ซึ่งนํา
มา

คํานวณค่า K ของเดือนทีส่ ่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นทีแ่ น่นอนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดให้ขอทําความ
ตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ
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บทท 3
้ ิ ค่า K
การตรวจสอบและอนุมต

การพิจารณาตรวจสอบการชด เชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

ตรวจสอบ และให้ความเห็น
ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 โดยกําหนดให้สํานักงบประมาณเป็นผู้มอ
ี ํานาจ

ี ติ
ชอบการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนของหน่วยงานภาครัฐทุกสัญญา แต่ในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มม

มิชุนายน 2544 มอบให้หน่วยงานภาครัฐมีอํานาจในการตรวจสอบ และอนุมัติเงินเพิ่มหรือ
เรียกเงินคืน สําหรัสบัญญาจ้างที1มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามคูม่ ือของสํานักงบประมาณ

เมื่อวันที่

4

ี งเงินค่าจ้างเกิน 50 ล้านบาท ให้สํานักงบประมาณเป็นผู้มอ
พิจารณาตรวจสอบและ
ส่วนสัญญาที่มว
ี ํานาจ
ให้ความเห็นชอบเหมือนเดิม

สํานักงบประมาณ จึงได้จ้ดทํา
คู่มีอ ชั้นตอน การตรวจสอบ และ อนุมัติ ค่า K โดย แบ่ง

ชั้นตอนการปฏิบัติเป็น สัญญาวงเงินไม่เกิน
50 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 2

50 ล้านบาท ตามแผนภาพที่ 1 และสัญญาวงเงินเกิน
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- 18แผนภาพที 1

ขน ตอนการตรวจสอบและอนุมต
้ ิ ค่า K

กิจกรรม

ฟ้าหรับล้ญญาวงเงินไม,เกิน 50 ล้าน บาท

หน่วยงาน

ปฎิบ้ ต
1. รับจ้างขอค่า K

2. ลงทะเบียนและประทบตรารับ
3. ตรวจลอบเอกสาร
ค่า K
4. คํานวณ

5. อนุ}โตค่า K
6. ขออนุ}โตเงินประจํา
งวด

7. วางฎีกาเบิกเงิน
8. จ่ายเงินผูร้ ับจ้าง

9. รายงานเพื่อทราบ

ผู้บรั หาร

กรมบัญ?
กลาง

ค.ต.ง.

ส.ง.ป.
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- 19แผนภาพท 2
ขน ตอน การตรวจสอบและอนุม้ต ค่า K ฟ้าหร้บฟ้ญญาวงเงิน เกิน 50 ลานบาท
กจกรรม

1. ผูร
้ ับจ้างขอ ค่า K

2. ลงทะเบียนและประทับตรารับ
3. ตรวจสอบเอกลาร

4.

คํานวณค่า K

5.

อนุม้ติค่า K

6.

อนุม้ติเงินประจํางวด

7. วางฎีกาเบิกเงิน
8. จ่ายเงินผูร้ ับจ้าง

หน่วยงาน

กรมบัญชี

ปฎิบิต

กลาง

ค.ต.ง.

ส.ง.ป.
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จากแผนภาพท 1 และ 2 สรุปได้เป็น 4 ขนตอน ด้งนี้
1. การตรวจสอบเอกสาร

2. การคํานวณเงินเพิ่มหรอ เรียกเงินคืน
3. การอนุมัตจ
ิ ่ายเงินเพิ่มหรือ เรียกเงินคืน
4. การเบิกจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน

โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนตามตารางท, 1

www.yotathai.com
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ตารางที่ 1
รายละเอียดขน ตอน การตรวจสอบและอนุ มติ ค่า K

ขน ตอน การปฏิบต
้ งิ าน

หัวข้อ
1. การตรวจสอบ

เอกสา?

อ้างอิง

แอคําขอค่า K

1) การรับหนัง

- เมื่อผูร้ ับจ้างคูส่ ัญญา ได้ยื่นหนังแอขอรับเงิน
ซด เชย ค่างานก่อสร้าง

-

ส่วนราชการ ลงทะเบียนรับเอกสารพร้อมกับ

ประทับ ตรารับ ตาม ระเบียบ ฯ โดยลงวัน

เดือน บี กํากับเพี่อใช้ประกอบการนับระยะ
เวลา 90 วันในภายหลัง
2) ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์

แอสํานักงบประมาณ

ของเอกสาร ตามหนัง

ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541

หนัา 82-84
3) ตรวจสอบประกาศประกวดราคาว่าได้ระบุว่า ภาคผนวกที่ ง

จะ มีการทํสัาญญา แบบปรับราคาได้ กรณี

ดําเนินการจัดจ้างด้วยวิธกี ารอื่น เซ่น การสอบ

ี ิเศษ ก็สามารถใช้
ราคา การจัดจ้างด้วยวิธพ
เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าจะ มีการทํสัาญญา

แบบปรับราคาได้มาใช้ประกอบได้
ให้
4) ตรวจสอบสัญญาจ้าง ว่าได้ มีการกําหนด

นี้
เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งการกําหนด

อาจเป็นการกําหนดในตัวสัญญา หรือ เป็น
เอกสารแนบท้ายสัญญา หรือ อ้าง ประกาศ
สัญญาแบบปรับ
ประกวดราคาทีร่ ะบุว่า จะทํา
ราคาได้ เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หรือ
อ้างใบ เสนอ ราคา ที่ อ้าง เงื่อนไข ประกาศ

สัญญา เป็น
ประกวด ราคา ที่ ระบุ ว่า จะ ทํา

สัญญาแบบปรับราคาได้เป็นเอกสารแนบท้าย
สัญญา

ภาคผนวกที่ จ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

หัวข้อ

ขนตอน การปฎิบต
้ งาน
5) ตรวจสอบ การขอรับเงินซด เชยของผูร้ ับจ้างว่า
ได้ มี การขอ ภาย ใน 90 วัน นับ จาก วัน
ส่งงานงวดสุดท้าย

ทั้งนี้ ให้ดูวันที,หนังสือของ

ผู้รับ จ้าง ว่า ส่ง งาน งวด สุด ท้าย วัน ที่ เท่าไร

เปรียบเทียบกับวันที่ที่ส่วนราชการประท้บตรา
รับหนังสือขอ รับเงินซดเชย ค่างานก่อลร้างของ
ผูร้ ับจ้าง โดยให้นับจากวันกัดจากวันส่งมอบ

งานงวดสุดท้ายไปจนกึงวันที'ประทับตรารับว่า

เกิน 90 วัน หรือไม่

- กรณีที’ยังมิได้มกี ารส่งมอบงาน งวด สุดท้าย
จะไม่กําหนดระยะ เวลาการขอเงินซด เชย

อ้างอิง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

หัวข้อ

ฃั๋นตอนการปฎิบ้ตงาน

2. การคํานวณเงิน

เพมเรียกเงิน คิน

เมื่อได้ตรวจ เอกสารเพื่อ ตรวจสอบสิทธิของผูร้ ับ หนังสือสํานักเลขาธิการ
จ้างตามข้อ 6.1 แล้ว ให้เริ่มคํานวณเงินชดเชยตาม

คณะ รัฐมนตรี ที่ นร

ขั้นตอนดังนี้

0203/ว 109 ล ว. 24

1) ตรวจสอบลักษณะงานทีส
่ ่งแต่ละงวดว่า ควร

ส.ค. 2532 ค. วิธีการ

จะใช้สูตรค่า K สูตรใด เพื่อให้สอดคล้องกับ คํานวณฯ

(1)

ลักษณะงานที,กําหนดไว้ในมต้ ค.ร.ม. ว 109

ตรวจสอบลักษณะงาน

2) กรอกแบบฟอร์มลงใน Worksheet ตามลําดับ

+ สูตรทีจ
่ ะใช้

I

งานจริง (Unit Price Contract)

- แบบ ฟอร์มที่

(3)

คํานวณค่า K

1

(4)

3)

(5)

-

กําหนดไว้ตามมตํคณะรัฐมนตรี ว 109 หรือ
คํานวณโดยใช้โปรแกรมคอมพ๊วเตอร์ ตามที่ ภาคผนวกที่ ช
คณะวิศวกรรม ศาสตร์

+ 4%

ขึ้น
มหาวิทยาลัย จัดทํา

(6)

คูณด้วยค่างาน

จุฬาลงกรณ์

4) แทนค่าในสูตร โดยใช้ดัชนีราคาของกระทรวง

ทีส่ ่งมอบแต่ละงวด

ขั้

คํานวณค่า K
- โดยใช้เครื่องคํานวณเลข คํานวณตามสูตรที่

นํา
ค่า K ทีไ่ ด้

1

2 สัญญา แบบเหมารวม

(Lump Sum)

แทนค่าในสูตร

1

ภาคผนวกที่ ฉ

- แบบฟอร์มที่ 1 ลัญญ าแบบจ่ายตาม เนื้อ

(2)

กรอกแบบฟอร์ม

i

อ้างอง

พาณิชย์

- คํานวณโดยการหารให้เสร็จก่อน แล้วจ้งนํา

(7)

ผลลัพธีคูณ

รวมค่า K ทุกงวด

- แต่ละขั้นตอนใช้ทศนิยม 3 ตําแหน่งโดยไม่

ปัดเศษ
5)

นําค่า K ทีไ่ ด้จะต้องหักด้วย 4% หรือเพื่ม 4%
่ ้องจ่ายเงินเพื่มหรือเรียก
ส่วนทีเ่ กิน คือส่วนทีต
เงิน คืน (หาก ค่า K มีค่าอยูร่ ะหว่าง +/-4%
(1.040-0.960)

กิไม่ต้องจ่ายเงินซด เชยค่า

ก่อสร้างหรือเรียก เงินคืน)
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ตารางที 1 (ต่อ)

ขนตอนการปฎบ้ตงาน

หัวข้อ
6)

นําต่า K ต่วนทีเ่ หลือคูณด้วยค่างานแต่ละงวด

ทีส่งงาน

- หัก ค่างานส่วน ทีไฝอยู่ใน ข่ายได้ รับ การ
ซดเชยแต่ละงวดงาน
-

กรณีทสี ่งงานเกินกําหนด
สัญญา ค่า K ต้อง
เปรยบเทียบระหว่างเสือนทีส่งงานจริงกับ
เสือนทีสินสุดสัญญา ค่าใดน้อยกว่าใหัใช้
ค่านั้น

ทุกงวดทีคํานวณได้จากข้อ 6) แล้ว
พิจารณาอนุม้ตโดยวงเงินทีอนุม้ตจิ ะต้องไม่สูง
กว่าวงเงินทีผร
ู้ ับจ้างขอเงินซดเชย

7) รวมค่า K

ข้างอิง
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ขนตอน การปฎบ้ตงิ าน

หัวข้อ
3. การอ นมัต จ่าย

เงินเพิมหรอเรียก
เงินตีน

1)

การอนม้ตจ
ิ ่ายเงินเพม

1.1

กรณีสัณฌาจ้างที่มวี งเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

กรณีจ่ายจากเงินงบประมาณ
งบกลาง

• เสนอขออนุมัตคิ ่า K ทีค่ ํานวณได้
• ผูบ้ ริหารอนุมัตคิ ่า K
• ทําหนังแอ ขออนุมัติเงินงบกลางมาสํานัก
งบประมาณ

งบประมาณเหลึอจ่ายของฟวนราชการ

• ตรวจสอบและอนุมัตจิ ่ายเงินตามหลักเกณฑ์
ทีส
่ ํานักงบประมาณกําหนด

• ผูบ้ ริหารอนุมัตคิ ่า K
• ทําหนังสือ ขอ อนุมัติโอนเปลี่ยน แปลง
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ

กรณีจ่ายจากเงินรายได้/เงินนอกงบประมาณ

• เสนอขออนุมัตเิ งินค่า K ทีค่ ํานวณได้
• ผูบ้ ริหารอนุมัตคิ ่า K
• รายงานสํานักงบประมาณทราบภายใน
15 วัน

1.2

กรณีสัฌฌาล้างที่มวี งเงินเกิน 50 ล้านบาท

• ตรวจสอบและลงนามหนังสือ ส่งให้สํานัก
งบประมาณพิจารณาตรวจ สอบและอนุมัติ

เงินซด เชย ค่างานก่อสร้าง

อ้างอิง

ภาคผนวกที่ ข
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
อ้างอิง

ขน ตอนการปฏิบัตงิ าน

หัวข้อ
2)

การเรียกเงินคืน

2.1 กรณีสัณณาวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

• ขออนุมติเรียกเงินค่า K ทีค่ ํานวณได้คืน

จาก ผู้รับจ้างโดย เร็ว โดยให้หัก ค่า งาน

ของงวด ต่อ ไป หรอให้ หัก เงินจาก หลัก
ประกินลัญญาแล้วแต่กรณี

• รายงานสํานักงบ ประมาณเพี่อ ทราบ
ภายใน 15 ว้'น

2.2

กรณีสัณณาวงเงินเกิน 50 ล้านบาท

• ตรวจ สอบ และลง นามหนังสือ ส่ง ให้
สํานักงบประมาณ พิจารณา ตรวจ สอบ
และอนุมัติ

4. การเบิก จ่ายเงิน

1)

กรณีการเบิกจ่ายเงินเพี่ม

เที่มหรีอการเรียก

เมื่อได้รับอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม ตามข้อ

เงินคืน

ให้ดําเนันการด้งนี้

3. แล้ว

- วางฎีกาทีก่ รมบัญชี กลาง
- กรมบัญชี กลางอนุมัตเิ บิกจ่ายฎีกา
- หน่วยงานภาค รัฐ เบิก จ่าย เงิน เพิ่มให้ แก่

ผูร้ ับจ้างค่ลัญญา
2)

กรณีการเรียกเงินคืน
เมื่อได้รับอนุมัติเรียกเงิน คืน ตามข้อ 3.

แล้ว

การด้งนี้
ให้ดําเนิน

-

หน่วยงานภาครัฐ รียกผู้ รับจ้างให้ชําระเงิน

ซด เชยค่างานก่อสร้างให้แก่หน่วยงาน เพี่อ

นําเงินส่งคืน คลัง เป็นรายได้แผ่น ดินตาม
ระเปียบต่อไป
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บทที่ 4

แนวทางปฏป้ ต และข้อวินิจฉัย
ี่ ํานักงบประมาณได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้มอ
นับตั้งแต่ทส
ี ํานาจ
หน้าทีใ่ นการ
ตรวจ สอบ และ อนุมัติเงินเพิ่ม หรีอ เรียก เงิน คืน ตามสัญญา แบบปรับราคาได้ มาจนถึง ปัจจุบัน

สํานักงบประมาณได้ประมวลแนวทางปฏิบัติ

ข้อวินิจฉัย และปัญหาอุปสรรค

ซึ่ง คาด ว่าน่าจะ เป็น

ประโยซนัแก,หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องที,จะใช้ประกอบ การพิจารณาตรวจสอบ และ

อนุมัติค่า K โดยมีสาระสําคัญ
สรุปได้ ดังนี้
1. การตรวจสอบว่าผู้ร้บจ้างต้องเรียกร้องผิน เพิ่มค่างาน ก่อ สร้างตามสัญญาแบบ

่ ่งมอบงาน งวดสุดท้าย หรีอไม่
ปรับราคาไต้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันทีส
1 . การส่งมอบงานงวดสุดท้าย หมายถึง

ของสัญญาจ้าง

การทีผ่ ู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นครั้งสุดท้าย

ซึ่งบางครั้งการส่งงานที่มใิ ช่ งวดสุดท้ายตามสัญญา

แต่เป็นการส่งงานครั้งสุดท้าย

ก็ถึอว่าเป็นการส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้
2. การนับระยะ เวลา 90 วัน ให้ เริ่มนับ ทัดจากวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน

งวดสุดท้าย จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างประทับตรารับหนังสือที,ผูร้ ับจ้างขอเงินเพิ่มค่างานก่อ สร้างตามสัญญา

แบบปรับราคาได้
3. การนับระยะเวลา 90 วัน ให้ใช้นับเฉพาะกรณีส่งงานงวดสุดท้ายเท่านั้น

กรณี

ๆ ที่มใิ ช่งานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างมีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่ม ค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ หากไม่เกินระยะเวลา 90 วัน ของการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามข้อ 1
การส่งมอบงานงวดอื่น

กรณีที่มีการยกเลกสัญญาจ้างเกิดขึ้นก่อนที่ผู้รฆั จ้างจะส่ง มอบงานงวดสุดท้าย
่ กเลิกสัญญาจ้าง เป็นวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย และการนับระยะเวลา 90 วัน ให้เริ่มนับ
ให้ถือวันทีย
ทัดจากวันยกเลิกสัญญาจ้าง มิใช่นับวันที่ผู้รบ
้ จ้างส่งมอบงานครั้งสุดท้ายก่อนยกเลิกสัญญาจ้าง
4.

กรณีที่ผรู้ ับจ้างได้ยื่นหนังสือ ขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปร้บราคาได้
่ ่วนราชการ
หากผูว้ ่าจ้างส่งเริอ่ งคืนให้แก้ไขหรีอผูร้ ับจ้างขอ แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือวันทีส

5.
ต่อผูว
้ ่าจ้างแล้ว

ประทับตรารับหนังสือของผูร้ ับจ้างฉบับแรกเป็นเกณฑ์ในการนับระยะเวลา 90 วัน

่ รบ 90 วัน ตรงทับวันเสาร์-อาทิตย์
6. การนับระยะเวลา 90 วัน หากวันทีค
วันหยุดราชการอื่น ๆ ให้หักวันหยุดราชการนั้นออก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หรีอ
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7. ผูร้ ับจ้างจะสงวนสิทธํเรืยกร้องในการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ

ปรับราคา'ได้ (ค่า K) เกินกว่าระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันทีส่ ่งมอบงานงวด«5 ดท้ายไม่ได้

2. การตรวจสอบว่าเป็นสัญญาแบบปร้บราคาไดตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของมติ

คณะรัฐมนตรีหรีอไม่

ี ิเศษ
2.1 การตรวจสอบกรณีการจัดจ้างโดยวิธพ
(1)

กรณีการจัดจ้างโดยวิธพเศษ โดยเหตุผลความจําเป็นและเร่งด่วน จะต้อง

พจารณาว่าในหนังสือเชิญชวนให้ผรู้ ับจ้างเสนอราคา ได้กําหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ หรือไม่

ี ิเศษ เนื่องจากมีการยกเลกการประกวดราคาให้
กรณีการจัดจ้างโดยวิธพ
พิจารณาจากหลักฐานการประชุมของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษว่า เป็นเรื่อง ต่อเนื่องจากการ
่ ําหนดไว้
ประกวดราคาแล้วไม่มีผเู้ สนอราคาหรือมีผเู้ สนอราคา แต่ไม,เช้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามทีก
(2)

หรือไม่ หากเป็นเรื่องต่อเนื่องกิให้ตรวจสอบว่าในประกาศประกวดราคาได้กําหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับ
ทคาได้หรือไม่
2.2 การตรวจสอบกรณีทใี่ นสัญญาจ้างไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
ให้พิจารณาจากเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างว่า มีฃ้อใดบ้างทีแ
่ สดงถึงเจตนารมย์
ว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ เซ่น กรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างได้แนบใบเสนองาน

ซ,ง ผูร้ ับจ้าง

ได้แสดงเจตจํานง
ค์ทจี่ ะปฏิบ้ ตตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวน

หากในประกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญชวนดังกล่าว ได้กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ว่าจะใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ กิถึอว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
2.3

ปรับราคาได้

กรณีทปี่ ระกาศประกวดราคาหรือหนังสือเชิญซวนได้กําหนดว่าจะใช้สัญญาแบบ

แต่ในการทํสั
าญญาไม่ไต้ระบุว่า เป็นสัญญาแบน ปรับราคาได้

ประสงค์จะขอ แก ไขสัญญาดังกล่าวให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

หากผู้รับจ้าง มีความ

กิให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง

ทีจ่ ะพิจารณาดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
2.4

กรณีทปี่ ระกาศประกวดราคา หรือหนังสือเชิญชวนไม่ได้กําหนดว่าจะใช้สัญญา

ถึงแบ้ว่าในสัญญาได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ กิไม่ถือว่าสัญญาดังกล่าว
เป็นสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้

แบบปรับราคาได้
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3. การตรวจสอบและคํานวณเงนซดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้
3,1

การคํานวณเงินเพิ่มหรือลด จะต้องแยกคํานวณตามประ๓ทของงานให้ตรงกับ

่ ําหนดไว้ในสัญญาจ้าง หากงานประ๓ทใดทีมได้กําหนด
สูตรทีก
มาคํานวณเงิน
สูตรไว้ ก็ไม่สามารถนํา

เพิ่มหรือลดได้

3.2 การใช้ดัชนีราคาในการคํานวณจะต้องใช้ดัชนีราคาในเดือนที,เปิดซองราคา

เปรียบเทียบกับ ดัชนีในเดือนที,ผูร้ ับจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน โดยหนังสือส่งมอบงานของผูร้ ับจ้างนั้น
อาจเป็นหนังสือถึงผูค
้ วบคุมงาน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจผูว้ ่าจ้าง

ก็ได้ ซื่งมีการประทับตรารับตามระเบียบฯ
3.3 ในงานก่อสร้างบางประ๓ทที่ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูว
้ ัดหาวัสดุ
้ ่าจ้างเป็นผูจ

ในการก่อสร้างบางชนิดให้แก่ผรู้ ับจ้าง ผู้รัปจ้างจะนํา
ค่าวัสดุในการก่อสร้างในส่วนทีผู้ว่าจ้าง จัดหามา
รวมกับค่างานก่อสร้างในการคํานวณค่า K ไม่ได้
ค่า K ให้รวม ค่าอํานวย
่ ะนํา
มาคํานวณ
การ
3.4 ค่างานก่อสร้างทีจ

กําไรและภาษี

(FACTOR F) ด้วย โดยหักค่างานทีไ่ ม,อยูใ่ นข่ายออกก่อนการคํานวณและไม่ต้องหัก เงินล่วงหน้าออก

จากค่างานก่อนการคํานวณ

กรณีที่ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่ากําหนดในสัญญา ให้เปรียบเทียบค่า K ในเดือน
ที่ครบกําหนด
่ ้อยกว่ากรณีที่
สินสุดสัญญากับ ค่า K ในเดือนที,ผู้รัปจ้างส่งงานจริง และให้ใช้ค่า K ทีน
3.5

ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ผร
ู้ ับจ้าง และให้ใช้ ค่า K

ทีม่ ากกว่ากรณีที่ต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้าง

ค่า K
4. ด้วอย่างรายการก่อสร้างทีไ่ ม่อยูใน
่ ข่ายน่ามาคํานวณ

งานอาคาร
-

งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ ระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า คู้ MDB ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ไฟฉุกเฉิน งานประสานการไฟฟ้า เป็นต้น
- งานระบบประปาภายในบริเวณ มิเตอร์'นา เครื่องสูบนั้า อุปกรณ์ที1ใช้ กับ งาน
ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น
- รายการครุภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ ส่วนประกอบของตัวอาคาร (Built เท) สามารถยกหรือ

เคลื่อนย้ายได้

เซ่น โต๊ะ

-

เก้าอี้ เตียงนอน คู้ เป็นต้น

่ ํางาน
รายการครุภัณฑ์ของงานระบบต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือกล ทีท

ด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือกลไกต่าง

ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสืยง ลําโพงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
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เครื่องโทรสัพท์ พัดลม ถังก๊าช ดู้ดับเพลิง ถังดับเพลิง เครื่องเตํมอากาศ เครื่องตรวจอาจุธ
ปันไดเลื่อน คอมพิวเตอร์ แทงค์นํ้า ถังบํา
ปัดลิงปฏิกูลทีเ่ ป็นลักษณะสําเร็จรูปเป็นต้น

- งานรื้อถอนอาคารต่าง ๆ

ปักผัง

สํานักงาน'iวคราว

บ้านพักคนงาน

เป็นต้น

- งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทดสอบสภาพดน ทดสอบเสาเข็ม เป็นต้น
- งานกูมสํ ถาปัตยกรรม

เช่น

ปลูกหญ้า จัดสวน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น

- งานรั้วลวดหนามทีไ่ ม่มคี านคอนกรต
-

งานในหมวดค่าวัสดุใช้สอยอึ่นๅ

-

EARTH FILL IN MEDIAM & ISLAND

งานดิน
- 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)

-

STREET LIGHTING

-

NON RECTANGULAR PAVING BLOCK

KILOMETER STONE

- BEARING PAD

-

NON RECTANGULAR INTERLOCKING CONCRETE

SIGNPOSTS

- ROAD SIGNS

-

TRAFFIC SIGNALS

ลิฟท์

นั่งร้าน
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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 และงานระบบบําบัด
ป้าเสิย
- 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.

่ บใน การพิจารณาและ ตรวจสอบ ค่า K
ปัญหาทีพ
1. ประกาศ ประกวดราคา หรือสัญญาจ้าง

ไม่ได้ระบุเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบ

ปรับราคาได้
2.

กรณีที่มีการกําหนดสูตรที่ไช้ในการคํานวณค่า K จะพบสูตรไม่ ครบ ถ้วนหรือ

ไม่สอดคล้องกับประ๓ทของงานก่อสร้างตามสัญญา

3. เอกสารของสัญญาไม่ครบถ้วน และขาด ความชัดเจนในสาระสําคัญโดย เฉพาะ

เอกสารทีเ่ ป็นเงื่อนไขการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
4.

การกําหนด
สูตรในใบประกาศประกวดราคา และใบสัญญาจ้างไม่ตรงกัน

่ ําหนดไว้
5. การแยกประ๓ทของงานก่อสร้างไม่สอด คล้องกับสูตรทีก
6,

นํารายการทีไ่ ม่อยูใ่ นข่ายมาคํานวณค่า K

่ ํา
7. ไม,ได้หักค่าอาคารทีท
การชั่วคราว โรงเก็บพัสดุ บ้านพักคนงาน วางผังก่อสร้าง
เจาะสําหรับ
ดิน

ค่าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ฯลฯ

ซึ่งได้รวมอยูใ่ น Factor F แล้ว ออกจากค่างานในงวดแรก

มาคํานวณค่า K
ก่อนนํา
8.

พิจารณาค่างานทีส่ ่งมอบ โดยหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ก่อนนํา
มาคํานวณค่า K ซึ่ง

ทําให้ค่างานทีไ่ ด้ตํ่ากว่าข้อเท็จจริง
9. ใช้ดัชนีราคาในการคํานวณ

9.1 ใช้ดัชนีราคาในเดือนตรวจรับงานแทนดัชนีราคาเดือนส่งมอบงาน
9.2 ใช้ดัชนีราคาเดือนที่เช้ นสัญญาแทนการใช้ดัชนีในเดือนเปิดชองประกวดราคา
9.3 ใช้ดัชนีราคาของเดือนทีย
การปรับปเงแกไขให้ถูกต้อง
่ ังมิได้ทํา
1 0.

ขอรับเงินชดเขยเกิน 90 วัน ซึ่งตามหลักการนับวันจะต้องน้บวันกัดจากวันที่ผรู้ ับจ้าง

ที1

ส่งมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวัน ส่วนราชการประทับตรารับตามระเบียบฯ

11. การคํานวณ
ค่า K โดยไม่ไต้หัก 4% ออก
1 2. การหักค่างานฑยการทีไ่ ม่อยูใ่ นข่าย ไม่ได้พิจารณาจากประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ)

ที่ผรู้ ับจ้างเสนอราคา
่ ําหนดไว้ในสัญญา
13, ไม่ได้เปรียบเทียบค่า K กรณีส่งงานเกินระยะเวลาทีก
14. ในการหักค่างานรายการคเกัณ'ท็ไม่ได้ปรัน ค่า Factor F ของแต่ละรายการให้ถูกต้อง

ก่อนการคํานวณ
ค่างาน

ให้
15. การลงทะเบียนรับหนังสือขอรับเงินชดเชยของผูร้ ับจ้างล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ทํา

ผูร้ ับจ้างไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาเงินซดเชย
16. เอกสารส่งไม่ครบถ้วนตาม ว 85
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6.

ถามและคํา
คํา
ตอบ

ข้อหารือแนวทางปฏบัติ

ใน การชดเชยคํางาน ก่อสร้าง

ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คำ K)

ถาม
สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขโดยจังหวด น่าน
อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราซปัว

ญญาว่าจ้าง
ทําลั

ตามสัญญา เลขที่ 41/2539

ก่อ สร้าง

ลงวันที่ 30

สิงหาคม 2539

สินสุดสัญญาวันที่ 13 กันยายน 2540

กันยายน 2540

จังหวัดน่านได้รับหนังสือขอ เงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้

ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 8
จ้านวน

บาท (ลองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสองบาทสี,สิบสตางค์) วันที่ 25 มิอุ'นายน 2541

232,502.40

สํานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขโดยจังหวัดน่านถือปฏิบัติ ตาม เงื่อนไข และหลัก เกณฑ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เนื่องจากผูร้ ับจ้างขอรับเงินชด เซยเกินกําหนดเวลา

290 วัน (นับถึงวันที่ 25

มิถุนายน

2541) ต่อมาผูร้ ับ จ้างได้ มห
ี นังสือลงวันที่ 3

สิงหาคม

2541 และ

งานปลัดกระทรวง
ร้องขอ เงิน ค่างานเพิ่ม สํานัก
วันที่ 13 สิงหาคม 2541 ขอให้จังหวัดน่านทบทวนคํา
สาธารณสุขโดยจังหวัดน่านขอให้พิจารณากรณีดังกล่าว

ตอบ
ผู้ รับจ้างไม่ มีสิทธิ ขอ เงิน เพิ่มค่า งานตามสัญญา แบบ ปรับ ราคาได้ เนื่องจาก ผู้รับจ้าง
ได้มห
ี นังสือเรียกร้องล่วงเลยเป็นระยะเวลา 290 วัน
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ซึ่งเกินกําหนด90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้

สัญญาแบบปรับราคาได้
จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการนํา

มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี 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
การประกวดราคาโครงการจ้ดชื้อพร้อม ตดตั้ง สะพานข้าม แยกถนนพระรามที่ 4 ของ

สูตรปรับราคากับสัญญา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประกวดราคาในลักษณะจัดชื้อ จีงมิได้กําหนด

ิ ูตรปรับราคาสําหรับ
การชื้อขาย
ดังกล่าว โดยทีก่ รุงเทพมหานครเห็นว่าจะต้องรอมติคณะรัฐมนตรีอนุมต
้ ส
งบประมาณร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและล่วนราชการ
ครุภัณฑ์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สํานัก

ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เรื่องผลกระทบจากการ
ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราก่อน แต่ผรู้ ับจ้างมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าว แม้ว่าจะเป็น
การประกวดราคาในลักษณะการจัดชื้อมีใช่ จ้างเหมาก่อสร้าง
เช่นเดียวกับการก่อสร้าง

การต่าง
แต่การดําเนิน

จีงมีความประสงค์จะขอใช้สูตรปรับราคา

ๆ กีมลี ักษณะ

สําหรับ
การก่อสร้างที่

(ค่า K)

สํานักงบประมาณประกาศใช้อยูใ่ นปัจจุบันเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว
ตอบ

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลอ

ผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร 0203/ว 109 ลงวันที,
24 สิงหาคม 2532

กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง

และประกาศให้ผรู้ ับจ้างทราบ

เช่น

ในประกาศประกวดราคาฯ และ ตองระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างาน

จ้างเหมานั้น

ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ และได้มมี ติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541
แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส
่ ุด ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541
ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 โดยให้ถือปฏิบติตามมาตรการช่วยเหลือผูป
้ ระกอบ
อาชีพงานก่อสร้างและผูป้ ระกอบอาชีพงานอื่นตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541

ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับ การใช้ค่า K

ได้กําหนดไว้ในข้อ 8 ว่า

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณ

ทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไห้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ดังที่
กล่าวแล้วข้างต้น

ดังนั้น การที่กรุงเทพมหานครไม่ใต้ระบุไว้ในประกาศประกวดราคาว่าจะใช้สัญญา

่ ะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
แบบปรับราคาได้ กรณีนจี้ ึงไม่อยูใ่ นข่ายทีจ

ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรี

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

ลํา
นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ ได้ขอหารือกรณีที่ได้ว่าจ้างบริษัท ทํา
การ
ก่อสร้างอาคารหออัครติลปิน ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 38/2539 ลงวันที่ 30 กันยายน 2539 โดย ทีส
่ ัญญา
ด้งกล่าวไม'ได้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอรับเงินขดเชย ค่างาน ก่อสร้างลํา
หรับงาน

งวดที, 5-7 โดยอ้างถึงมติคณะรัฐมนตริ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เพื่อขอใช้สิทธิแบบปรับราคาได้

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงขอให้สํานักงบประมาณวินิจฉัยปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ

กําหนดเป็นแนวทางทีเ่ หมาะสมในการปฏิบ้ ต ตามมติคณะรัฐมนตริด้งกล่าว เพื่อจะได้ถึอ เป็นทีส่ ิ้นสุด
ใน'ทางปฎิปตั ิต่อ1ไป
ตอบ

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตริ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือ
ผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง แจ้งตามหนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2532

กําหนดเงื่อนไข หสักเกณฑ์ที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

แจ้งและประกาศให้ผร
ู้ ับจ้างทราบ เช่น

ให้ผู้ว่าจ้างต้อง

ในประกาศประกวดราคาฯ และ ต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่า

ี ติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541
งานจ้างเหมานั้น ๆ จะใข้สัญญาแบบปรับราคาได้ และได้มม
่ ุด
แจ้ง ตามหนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส

ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541

ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 โดยให้ถึอปฏิปติตามมาตรการช่วยเหลือผูป
้ ระกอบ

อาชีพงานก่อสร้างและผูป้ ระกอบอาชีพอื่นตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
ชื่งในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ค่า

7 เมษายน 2541

ิ ารคํานวณ
K ไต้กําหนดไว้ในข้อ 8 ว่าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธก

ที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ด้งทีก่ ล่าว
ข้างต้น ด้งนั้น

การที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้างว่าจะใช้

่ ะใช้สัญญาแบบปรับราคาไต้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
สัญญาแบบปรับราคาได้ กรณีนจี้ ึงไม่อผูใ้ นข่ายทีจ
ด้งกล่าว

(หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่นร 0407/8566 ลงวันทึ๋ 18 พฤษภาคม 2541)
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ถาม
สํานักงานอัยการสูงสุดขอหารือกรณีสํานักงานอัยการเขต รได้ทํา
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร
สํานักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมบ้านพักและสิงก่อสร้างประกอบ วงเงํนทั้งสิน 25,520,000
บาท ตาม สัญญา เลขที่ 1/2539 ลง วันที่
สัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาปรับราคา

ค่า K

25 กันยายน 2539 ต่อ มา ผู้ รับ จ้าง ได้ ขอ ปรับ

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540

เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงํนตรา

อาชีพก่อสร้าง)

(มาตรการในการช่วยเหลือผูป
้ ระกอบ

ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
ข้อ 1.3 แต่เนื่องจากในการประกวดราคานั้นมิได้กําหนด

สํานักงานอัยการสูงสุดจึงขอให้สํานักงบประมาณวินัจอัยว่า กรณีตามข้อหารือใน เรื่องนี้ สํานักงาน

ื ารคํานวณทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
'อัยการสูงสุดจะสามารทนําเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธก
หรือไม่
ตอบ

เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม

2532

เรื่อง การพจารณาช่วยเหลือ

ผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2532

กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ทใี่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้ผวู้ ่าจ้างต้องแจ้งและ

ประกาศให้ผรู้ ับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น

ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ และได้มมี ติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 แจ้งตามหนังลือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0205/ว 70 ลงวันที่ 10 เมษายน 2541 ให้ยกเสิกมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 โดยให้ถือปฎบ้ติตามมาตรการช่วยเหลือผูป
้ ระกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างและผูป
้ ระกอบอาชีพอื่นตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ 7 เมษายน 2541 ซึ่งในเรื่อง
เกี่ยวกับการใช้ค่า K ได้กําหนดไว้ในข้อ 8 ว่าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณทีใ่ ช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ดังทีก่ ล่าวข้างต้น ดังนั้น
การทีส
่ ํานักงานอัยการสูงสุดไม่ได้ระบุไว้ไนประกาศประกวดราคาว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ กรณีนี้
จึงไม่อยูใน
่ ะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
่ ข่ายทีจ
(หนังสิอสํานักงบประมาณ ด่วนทีส
่ ุด ที่ นร 0407/8670 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2541)
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ถาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอทราบ แนวทางการปฏิบัติ ขอ เงินชด เชย ตาม สัญญาแบบ

ปรับราคาได้

(ค่า K) ก่อนสินสุดสัญญางวดสุดท้าย

กรณีผู้รับจ้างฯ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้ขอ เงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ดามงวดงานก่อนงานเสเจสินงวดสุดท้าย

ตอบ
แนวทางปฏิบัติการพจาร โนาเงินซด เชย ค่า งาน ก่อ สร้าง ตาม สัญญาแบบปรับ ราคาได้
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 16 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541 เรื่อง ชักด้อมความ
เด้าใจในทางปฏิบต
ิ ับการขอค่าซดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ได้กําหนดไว้
้ ก

ในข้อ 2 ว่า “ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างนั้น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ทีเ่ ป็นคูส่ ัญญา

ความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยเร็ว และเม1อผูร้ ับจ้างส่งมอบงาน
ควรรีบดําเนินการตรวจลอบและขอทํา

งวดใดงวดหนึ่งแล้ว

ส่วนราชการหรีอรัฐวิสาหกิจ

ฯลฯ สามารถขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างสําหรับ

งวดนั้น ๆ ได้ทันที หรือทยอยขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามทีเ่ หมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องรอจนถึง
ระยะเวลาที่ผรู้ ับจ้างส่งงานงวดสุดท้าย,' ดังนั้น กรณีดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการ
ขอรับเงินชดเชย ค่าก่อสร้างตามทีเ่ หมาะสม
(หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/7681 ลงวันที่ 3 ๆมภาพันธ์ 2542)
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ถาม
ขอหารือและขอความอนุเคราะห์ในกรณีขอเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)

ส่วนของครุภัณฑ์

การพร้อมติด ตั้ง เครื่องปรับอากาศ ทีไ่ ด้ทําไว้
่ ํา
เครื่องปรับอากาศ ตามลัญญาจ้างปรับปรุงอาคารทีท

กับสํานักงานการสี'อสารไปรษณีย์ เขต 2 ของการสี'อสารแห่งประเทศไทย

ตอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 (ว 70) ได้กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์การ
ซดเชยค่าก่อสร้างไนลัญญาแบบปรับราคาได้ไว้ว่าต้องเป็นไปตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้กําหนด
หลักเกณฑ์ในการ
่ ํา
มา
ซดเชยค่าก่อสร้างงานอาคารไว้ในหมวดที่ 1 ข้อ 1.5 ไม่รวมถงเครื่องจักร หรือเครื่องมือกลทีน
ประกอบ หรือติดตั้ง เซ่น ลิฟฑ์ เครื่องคอมพิวเตอ f เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ดังนั้น

กรณีข้อหารือของท่านจึงไม่อาจจะชดเชยช่วยเหลือได้ กอปรกับขณะนีย้ ังไม่มืมติคณะรัฐมนตรีฉนับใด
ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่อง ดังกล่าวได้

จึงไม่อาจ ดําเนินการได้

แต่หากมืมติคณะรัฐมนตรีลังการ

ในเรื่องดังกล่าว หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจะได้เวียนและประกาศให้ทราบต่อไป
(หนังสิอสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/0576 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2541)
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ถาม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทยขอให้ ตรวจลอบ การคํานวณเงินซด เชย ค่าก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ราบทๆรก่อสร้างถมดินบริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงและงานก่อสร้างเบ็ดเตลิด

จํานวน3 รายการ บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี 2 อํ๓
าอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตามสัญญา
เลขที่ 46 N 28906 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2540 ในงานงวดที่ 1-6 (งวดสุดท้าย) รวม 6 งวดงาน เป็นเงิน
269,881.52 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคูส่ ัญญาด้งกล่าว

ตอบ

สํานักงบประมาณพิจารณาตามเงื่อนไขและ หลัก เกณฑ์ของ การนํา
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้มาใช้ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ลิงหา คม 2532 แจ้ง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 ลิงหาคม 2532 แล้วขอเรียนว่า การคํานวณเงินซดเชย
ค่าก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทยมีข้อ คลาด เคลื่อน

1.

เนื่องจาก

นํารายการค่างานรื้อรั้วลวดหนามของเดิมที่ไม่อปูในข่ายได้รับการพิจารณาค่า

K

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

ในสัญญา และหากเป็นความผิดของผูร้ ับจ้างจะต้องมีการคํานวณโดยเปรียบเทียบค่า K ของเดือน

ี ่านัอยกว่า
สุดท้าย ตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนทีล่ ่งมอบงานจริง แล้วใช้ค่า K ด้วที่มค
(หนังสิอสํานัก
งบประมาณ

ที นร 0407/1310

ลงวัน ที 30 ตุลาคม 2541)

www.yotathai.com

-40-

ถาม
สัญญาจ้าง
กรมการศาสนา ได้ขอหารือสํานักงบประมาณในกรณีที่กรมการศาสนาได้ทํา

tlกอบรมพระสังฆาธการและบุคลากรด้านศาลนา จังหวัดราชบุรื โดยสัญญา

ก่อสร้างสถาบันพัฒนาและ

ดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรบราคาได้ แต่ในประกาศประกวดราคาได้ระบุหสักเกณฑ์ดังกล่าวไว้
ต่อมาผู้รบ
้ จ้างได้ขอให้กรมการศาสนานําเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การปรับฑคามาต่อท้ายสัญญา และขอจ่าย

เงินซดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) กรมการศาสนาจึงขอหารือว่าจะสามารถนํา
สูตฟรับราคามาเพิ่มเติมต่อท้าย
สัญญาและจ่ายเงินซดเชยค่าก่อสร้างได้หรือไม่ เพียงใด

ตอบ

สํานักงบ ประมาณพิจารณาข้อหารือ ดัง กล่าวแล้ว ขอ เรียนว่า ตาม มติ คณะ รัฐมนตรี

ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่

24

สิงหาคม 2532 การจ่ายเงินซดเขยค่าก่อสร้าง (ค่า K) จะ ต้องประกอบ

ด้วยประกาศประกวดราคา ต้องระบุว่าจะทํา
สัญญาแบบปรับราคาได้และในสัญญาจะต้องระบุว่าเป็น

สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งก่าหนดสูตรการปรับราคาให้ตรงตามประ๓ทรองงานก่อสร้างในสัญญา

ในกรณีสัญญาข้างต้นไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ หากกรมศาลนาจะแก้ไขสัญญาให้เป็น
แบบปรับราคาได้ ก็อยูใ่ นดุลยพินิจของกรมการศาสนาว่าเป็นไปตามระเบยบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2532 ข้อ 136

ว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้น จะทํา
ให้ราชการเสียประโยชนัหรือไม่

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

บทสรุป
การนํา
สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในการทํสัาญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐนั้น มีเจตนารมณ์

เพื่อช่วยเหลือผูร้ ับจ้างทีป่ ระสบปัญหาในช่วงภาวะวิกชุ ตทางเศรษฐกิจ เกิดปัญหาวัสดุก่อสร้างขาดแคลน
และมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความเลี่ยงของผู้ร้บจ้างและป้องกันมิให้ผรู้ ับจ้างบวกราคาเผื่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้สูง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคูส่ ัญญาทั้งสองฝ่าย
การดําเนินงานที่ผ่านมาแม้ว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาของผูป
้ ระกอบอาชีพก่อสร้างใน

ภาวะวิก q ตทางเศรษฐกิจไปได้ในระดับหนึ่ง

การดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐต้องประสบ
แต่การดําเนิน

าี่ทเี่ กี่ยวช้องในบางหน่วยงานยังมีความรูค้ วามเข้าใจในหลัก
ปัญหาบางประการ โดยเฉพาะการที่เจ้าหนํท
เกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการปฏิบต
้ ิตามมดคณะรัฐมนตรีไม่ชัดเจน

ทําให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัยแนวทาง

ในการ
่ ัญญามีอํานาจ
ปฏิบต
้ ิต่าง ๆ ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มอบให้หน่วยงาV๓าครัฐที่เป็นคูส

บัญญาจ้างที่มวี งเงินค่างานไม่เกิน 50 ล้านบาท
ตรวจสอบและอนุมิติเงินเพิ่ม หรือเรียกเงินคืน สําหรัส
โดยจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2545 สํานักงบประมาณจีงได้จ้ดทํา
คู่มีอการตรวจสอบเงินซด เชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K)

ทห
ี่ น่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวช้อง
้ ึ้น โดยมีวัตชุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริหารและเจ้าหนํา
ฉบับนีข

ิ ่า K ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้เป็นคู่มีอในการตรวจลอบและอนุมิตค

ทําจึงคาดหวังว่าจะมีช้อเสนอ

ค่อนช้างจํากัด
คณะผู้จ้ด
แต่เนื่องจากมีระยะเวลาในการจ้ดทํา

ี วามสมนุรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาส ต่อไป
่ ะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคูม
แนะทีจ
่ ือฉบับนี้ ให้มค
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(สําเนา)

ที่ นร 0203/ว 109

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

‘

ทําเนียบ
รัฐบาล กทม. 10300
24

สิงหาคม 2532

เรื่อง

การพิจารณาช่วยเหลือผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

อ้างถึง

หนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532

สิงทีส่ ่งมาด้วย สําเนา
หนังลือสํานักงบประมาณ ที่ กพส 7/2532 ลงวันที่

4

สิงหาคม 2532

และเอกสารประกอบ
ตามที่ไอ้ยีนยันมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป
้ ระกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างมาเพี่อถือปฏิบัตต
ิ ่อไป นั้น

นัดนี้

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้างได้เสนอเงื่อนไข

หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง

ทีไ่ ซ้กับสัญญาแบบปรับราคาไอ้ รวม
สูตร และวิธีการคํานวณ

6 ข้อ มาเพี่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมต
้ ิ ความละเอียดปรากฏ ตามสิงที1ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีไอ้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ลงมติอนุมัตต
ิ ามที่

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง เสนอ ทั้ง 6
“ก่อนหรอ"
ส่วนท้อง

ออก และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

ถ1น

ข้อ

โดยข้อ 1 ให้ตัดคํา
ว่า

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรีหารราชการ

ิ ห้มฐี านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัตใ

และ

หน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนยีนยันมา และขอไอ้โปรดแจ้งไห้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ี ฎหมายบัญญัติไห้มฐี านะเป็น
หน่วยงานอื่นที่มก

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัตต
ิ ่อไปด้วย
ซอแสดงความนับถือ

อนันต์

อนัน ตกูล

(นายอนันต์ อนัน'นกูล)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม

โทร. 2828149

หน่วยงานตาม
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(สําเนา)

ที่ กพส 7/2532

สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
4

สิงหาคม 2532

เรื่อง

การพิจารณารเวยเหลือผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน

เลขาธีการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังลือสํานักเลขาธการคณะรัฐมนตรี

สิงพี(ง
่ มาด้วย 1. เอกลารผนวก ก
2. เอกสารผนวก ข

ที่ นร 0203/ว 81 ลงวันที่ 30 มธุนายน 2532

จาน'วน 13 แผ่น

จํานวน11

แผ่น

ี ติวันที่ 27 มีธุ,นายน 2532 เห็นชอบดาม
ตามหนังลือทีอ่ ้างถึง คณะรัฐมนตรีมม
ข้อเลนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ในรือ
่ งสัญญาแบบปรับราคา

ได้ (ค่า K) ดัง นี้

่ ะให้นํา
สัญญาแบบปรับราคาได้มาไข้กับสัญญาทีล
1. เห็นชอบไนหสักการทีจ
่ งนาม
หลังวันที่ 28 มีธุนายน 2531 ในการพิจารณาจ่ายเงินซดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผรู้ ับเหมาก่อสร้าง

ของทางราชการ
สัญญาแบบปรับราคาได้มาไข้เป็นการถาวร
2. เห็นควรนํา
3. ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพี่อพิจารณากําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน
ก่อสร้าง

สูตรและวิธกี ารคํานวณในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยให้ลอดคล้องกับวิกฤตการณ์และ

ลักษณะงานก่อสร้าง แล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง
หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง

พิจารณาเงื่อนไข

ที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามที่
สูตรและวิธีการคํานวณ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการไข้สัญญาแบบปรับราคาได้นําเสนอตามมติคณะรัฐมนตรี
แล้วเห็นว่า

การนํา
สัญญาแบบปรับราคาได้มาไข้เพี่อเป็นการรเวยเหลือผู้ร้บจ้างไทยทีไ่ ด้รับความ

เดือดร้อน
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เดอดร้อนและสามารถทีจ่ ะประกอบกิจการต่อไปได้ในๆเวงที่เกิดภาวะวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและ:ขึ้น
ราคา

ตลอดจนเป็นการว้วยลดความเลี่ยงของผูร้ ับจ้างและป้องกันมิให้ผรู้ ับจ้างบวกราคาเผื่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุไว้ล่วงหน้ามาก ๆ รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคูส่ ัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย

จ้ง

ที,ใช้กับสัญญาแบบ
เห็นควรนําเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณ
ปรับราคา1ได้

ตลอดจนตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม

มาใช้เพี่อช้วยเหลือผูป
้ ระกอบอาชีพ

งานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีตังกล่าว และเห็นควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพี่อขออนุมัตต
ิ ังนี้
1. ให้นํา
สัญญาแบบปรับราคาได้มาไว้กับสัญญาทีล
่ งนาม หลังวันที่ 28

มิถุนายน

2531 โดยมิเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธก
ี ารคํานวณที่ใว้กับสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ตังเอกสารผนวก ก)
2. ให้นํา
สัญญาแบบปรับราคาได้มาไว้เป็นการถาวร

โดยมิเงื่อนไข หลักเกณฑ์

ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกี า?คํานวณ
ที่ใว้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ตังเอกสารผนวก ข)
3. งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ

บริหารราชการล่วนท้องถิ่น

่ กิ ฎหมายบ้ญญ้ตเ ิ'ไห้มฐิ านะเป็นราชการบริหารล่วน
หน่วยงาน1อื่นทีม

ท้องถิ่นหรีอหน่วยงานอื่นของรัฐ ก็ให้นําเงื่อนไข

หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูต?และวิธก
ี าร

คํานวณที่ใว้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ด้วย

ประมาณของรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ี่ ําเป็นต้องเพิ่มเงิน ให้ใช้เงินจากงบ
ในกรณีทจ

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการล่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

อื่นที่มกิ ฎหมายบัญญ้ตใิ ห้มฐิ านะเป็นราชการบริหารล่วนท้องถิ่น หรีอหน่วยงนอืน่ ของรัฐนั้นเองหรือ
จ่ายตามสัดล่วนแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างนั้น

หรือตามที่สํานักงบประมาณพิจารณาวินิจลัยแล้ว

แต่กรณี

4.

สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้แล้ว
เมื่อให้มกิ ารนํา

มิผลทําให้ผวู้ ่าจ้างต้องจ่าย

เงินชด เชยเพิ่ม จนทําให้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัตจิ ากคณะรัฐมนตรี
ิ ่าด้วยการงบประมาณ
ให้ก่อหนี้ ผูกพันเกินกว่างบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราช บัญญ้ตว
และให้ลว่ นราชการเจ้าของสัญญานั้นๆ ขอทํา
ความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ
5. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจาก
ผูร้ ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้

ต้องได้รับการตรวจ สอบและเห็นชอบจากสํานัก

งบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจลัยของสํานักงบประมาณเป็นที่สินสุด

/6.

เพี่อความ
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6.

เพี่อความรวด เร็วในการดําเนินงาน และเพี่อให้การปฎินัตเกี่ยวกับการใช้สัญญา

จ้างแบบปรับราคาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

จ้งมอบอํานาจ
งบประมาณทํา
การ่วินิจฉัย
ให้สํานัก

แนวทางปฎปัติทเี่ หมาะสมได้ตาม ความจําเป็นด้วย
ปัญหาช้อห ารีอและกําหนด

จึงเรียนมาเพี่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
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

ตัวอย่างการแด้ไขเพิ่มเติมสัญญา

จํานวน

1 หน้า

2. เอกสารหมายเลข 2

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

จํานวน

2 หน้า

ข. ประ๓ทงานก่อสร้างและสูตร

จํานวน

9 หน้า

ี ารคํานวณ
ค. วิธก

จํานวน

1 หน้า

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
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เอกสารหมายเลข 1

(ตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม)

.....

ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

ทําที่

เลขที่

วันที่

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
’’ผูว้ ่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ได้ทํา

ตามที่

กับ

’’ผูร้ ับจ้าง’’ อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อวันที่

นั้น ผูว้ ่าจ้าง

และผูร้ ับจ้างได้ตกลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างตังกล่าวตังต่อไปนี้

ี ารใช้ สัญญาแบบปรับราคาได้สําหรับราคา
ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงกันให้มก

'งานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหมาตังกล่าว โดยการนํา
สูตร Escalation Factor (K) มาไข้คํานวณ

ราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป

่ ะจ่ายเพิ่มหรอลดเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง มีตังนี้
ค่างานทีจ
ข้อ 2. สูตรในการคํานวณ

กําหนดให้

p

= (Po) X (K)

P

่ ะต้องจ่ายให้ผรู้ ับจ้าง
= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดทีจ

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผรู้ ับจ้างประบุลได้หรอราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K

่ ักด้วย 4% เมื่อด้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4%
= Escalation Factor ทีห
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ข้อ 3.

สูตรในการคํานวณค่า K สําหรับงานก่อสร้างประ๓ทต่าง ๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์

เงื่อนไขและวิธีการคํานวณโดยละเอียดนั้น
ว่าเป็นล่วนหนึ่งของสัญญานี้ ด้วย

ให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 2

ทําขึ้นเป็นสองฉบับ

้ ัด
ข้อตกลงเพิ่มเติมนีจ

รับจ้างได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงเพิ่มเติมนี้

ที่แนบมานี้ และให้ถือ

มีข้อความตรงกันทุกประการ ผูว้ ่าจ้างและผู้
โดยละเอียดตลอดแล้ว

จึงลงลายมือซื่อ

พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลาย มือซื่อ
(

ลาย มือซื่อ
(

ลายมือซื่อ

ผ้ว่าจ้าง

)
ผ้รบ
ั 'จ้าง

)

พยาน

(.

ลายมือซื่อ.

.พยาน
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เอกสารหมาซเลข 2

ี ารคํานวณ
เงื่อนไซ หลักเกณฑ์ ประ:เภททบก่อสร้าง สูดรและวิธก
ทึ๋ไช้กับลัญญาเเ
บบปร้บ
ราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1. งานก่อลร้างVI กประ๓ททีท
่ ํา
สัญญาก่บทางราชการตลอดจนผู้ทจ
ี่ ะได้รับการคัด

เสือกให้ทํา
สัญญากับทางราชการ

กําหนดนี้

หากอยูใ่ นเงื่อนไขหสักเกณฑ์ตามที่

มีสิทธิทจี่ ะได้รับเงน

ซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรัยราคาได้
2. เป็นงานก่อสร้างที่ได้ดําเนิน
การตามระเบยบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการ

พัสดุฯ

ี ติอนุมต
ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีได้มม
้ เิ งื่อนไข

คํานวณทีใ่ ช้กับ

หสักเกณฑ์ สูต?และวิธก
ี าร

สัญญาแบน ปรับราคาได้ มาใช้ในการพิจารณาชีวยเหลือผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง และงวดงานที่
จะได้รับการพิจารณาปรัน เพิ่มหรือลดค่างานตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์นี้
การส่งมอบงานกายหลังวนที่

ต้องเป็นงวดงานทีไ่ ด้มี

24 เมษายน 2532 เป็นต้นไป

่ ัญญาเติมระบุให้ใช้หรือไม่ไห้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้อยู่
3. งานก่อ สร้างใดทีส
แล้ว ให้ปฏิบติตามเงื่อนไขของสัญญาเติมทีไ่ ด้ระบุไว้

ในกรณีทงี่ านก่อสร้างใดทีไ่ ด้แก่ไขเพิ่มเติมสัญญาเติมเป็นสัญญาแบบปรับราคา
ได้

ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทีไ่ ด้กําหนดไว้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร

0203/ว 156 ลงวันที่ 7

ตุลาคม 2531

ประสงค์ที่จะขอรับความ,!เวยเหลือตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์นี้

ซึ่งแจ้งตามหนังสือสํานัก

อยูแ
่ ล้ว หากผูร้ ับจ้างมีความ

ต้องยื่นขอทํา
ความตกลงกับผูว้ ่าจ้าง

เพื่อขอแก่ไขเพิ่มเติมสัญญาใหม่อีกครั้งหนึ่ง และงวดงานทีจ่ ะได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดค่า

ี ารส่งมอบงานภายหลัง วันที่ 24 เมษายน
งานตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์นี้ ต้องเป็นงวดงานทีไ่ ด้มก
2532 เป็นต้นไป

่ ื่นซอทํา
.4. ผูร
่ ัญญาตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ต้องเป็นผูร้ ับจ้างทีย
้ ับจ้างที่เป็นคูส
ความตกลงกับส่วนราชการคูส
่ ัญญา เพี่อขอแก่ไขสัญญาก่อสร้างเติมให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

ี ติอนุมํติหลักเกณฑ์และวิธชี ดเชยค่างานก่อสร้างตามที่
ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมม
คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก่ไขปัญหาการก่อสร้างเสนอ

และให้คสู่ ัญญาดําเนินการแก่ใฃ

สัญญา ดังกล่าวให้เสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งขอแก่ไขสัญญาจ้างเหมาเติมจากผูร้ ับ
จ้าง {ตามตัวอย่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมายเลข 1)

5. สัญญา แบบปรับราคาได้นใี้ ห้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเติมตาม

ขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเติม
สัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทํา
กรณีทจี่ ัดจ้างโดยวิธอี ื่น ให้ใช้วันเปีดซองราคาแทน
ขณะเมื่อวันเปิดชองประกวดราคาสําหรับ
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่ องผูร้ ับจ้างทีจ่ ะ
6. การซอเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าทีข
ต้องเรียกร้องภายในกําหนด60

วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเป็นสัญญาเด้มแบบ

ปรับราคาได้หรีอภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รบ
ั จ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

กําหนดนไี้ ปแล้วผูร้ ับจ้างไม่มสี ิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างได้อกต่อไป

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รํบจ้าง

และ

ให้ผว
่ ัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูร้ ับ
ู้ ่าจ้างที่เป็นคูส

จ้างโดยเร็ว หรีอให้หักค่างานของงวดต่อไป หรีอหักเงินจากหสักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

7. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรีอลดและการจ่ายเงินเพิ่มหรีอเรียกเงินคืนจาก

ผูร้ ับจ้าง

ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ต้องได้รับกา?ตรวจลอบและเห็นชอบจากสํานัก

งบประมาณ และให้ทอการพิจารณาของสํานักงบประมาณเป็นทีส
่ ินสุด

ข. ประเภทงาน ก่อสรางนละสูตรทีใสั กบสัญญานบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรีอลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คํานวณตามสูตรดังนี้

กําหนดให้

p

=

(Po)

P

ะะ

ราคาค่างานต่อหน่วยหรีอราคาค่างานเป็นงวดทีจ่ ะต้องจ่ายให้ผู้รัมจ้าง

X

(K)

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รบ
้ จ้างประมูลได้ หรีอราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ
ไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K

่ ักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรีอบวกเพิ่ม
= ESCALATION FACTOR ทีห
4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งดามประ๓ทและลักษณะงานก่อสร้างดังนี้

หมวดที 1 งานอาคาร

่ ักอาดัย
่ ํา
การ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ทีพ
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เจ่น ทีท
หอประชุม

อัฒจ้นทร์ ยมเ1นเชยม สระว่ายนํ้า

โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว กําแพง
กันดิน เป็นต้น

และให้หมายความรวมถึง
1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน่ายแต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบ
ไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่ายแต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายใน

บริเวณ
1.3 ระบบท่อหรีอระบบลายต่าง

ๆ ทีต่ ิดหรือฝังอยูใ่ นส่วนของอาคาร เฯเน

อากาศ ท่อก๊าซ ลายไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศ ลาย ล่อฟ้า ฯลฯ

ท่อปรับ
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1.5 ส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับ
อาคาร เฉพาะส่วนทีต
่ ิดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร

แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่อง มือกลทีน
่ ํา
มาประกอบหรือ

ติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดิน ตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
ใช้สูตร

K

=

0.35 + 0.1OCt/Co + 0.45Mt/Mo + 0.10 St/So

หมวดที่ 2 งาน ดิน
2.1 งานดิน หมายถึง การชุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การชุดเปิดหน้าดิน การ

เกลี่ยบดอัดดิน การชุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นนํ้า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกลปฎิบต
้ งิ าน
สําหรับ
การถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น

ที่มืการควบคุม

วิธกี ารถม รวมทั้งมืการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่อง
คุณสมบ้ติของวัสดุนั้น ๆ และมีช้อกําหนด
มือกลเพื่อให้ใต้มาตรฐานตามทีก
่ ําหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน
ทั้งนี้

ให้รวมถึงงานประ๓ท

EMBANKMENT,

EXCAVATION,

SUBBASE,

SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER
ใช้สูตร

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

มาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนไต้
2.2 งานหิน เรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นํา
ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแช มด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และ

ี ฏิบต
ิ องวัสดุและมืช้อกําหนดวิธป
ทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบ้ตข
้ ิ โดยใช้เครื่องจักร

เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ ที่

นํ้า
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเชาะพังทลายของ ลาดตลิ่งและท้องลํา

ใช้สูตร

K = 0.60 + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว

ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป

กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโล เมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง
ใช้สูตร

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
ใช้สูตร

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

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

ใช้สูตร

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

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

ใช้สูตร

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมายถึง

ประกอบ ด้วยตะแกรงเหล็กเล็นหรือตะแกรง ลวดเหล็กกล้าเซึ่อมติด

ผิวถนนคอนกรีตท,ใช้เหล็กเสริมซึ่ง
(WELDED

STEEL

WIRE

FABRIC) เหล็กเดอย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง
(JOINT)

ทั้งนี้

ๆ

ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอละพาน (R.c. BRIDGE

APPROACH) ด้วย
ใช้สูตร

K = 0.38 + 0.35 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.1 2 St/So

3.5 งานท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริม

เหล็ก สําหรับงานระบายนี้า (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานราง

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายนํ้าและบริเวณลาดคอสะพาน

รวมทั้งงานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและ งาน คอนกรีตเสริม เหล็กอื่นทีมรูปแบบและลักษณะงาน
คล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรดัพท์ ท่อร้อยลายไฟฟ้า
ใช้สูตร

เป็นต้น

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)

คอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C. BOX CULVERT) หอถังนํ้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อเหลี่ยม

เขื่อนกันตลิ่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิงก่อสร้างอื่นที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกัน
ใช้สูตร

K = 0.37 + 0.14 Ct/Co + 0.25 Mt/Mo + 0.24 St/So
3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง

ละพานเหล็กสําหรับ
คนเดินช้ามถนน โครงเหล็ก

ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เลาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เลาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่
สําหรับ

มีลักษณะคล้าย คลึงกัน

แต่ไม่รวมถึงงานติด ตั้งเลาโครงเหล็กลายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย
ใช้สูตร

K = 0.35 + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

หมวดที่ 4

งาน'ชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ต่าง

ๆ ทีก่ ่อสร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรีอคลองระบายนํ้าเพี่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่

www.yotathai.com

-53-

ตก
ท่อระบายนํานํา

รางIท ละพานนําท่อลอด ไช ฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่'ไม่มบ
ี าน

ระบายIหลีกแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่

;

ชล ประทานประกอบของ เชือน เป็นต้น

;

ใต้สูตร

เช่น

ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรออาคาร

K = 0.53 + 0.11 Ct/Co + 0.12 Mt/Mo + 0.24 St/So
4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเส รมเหล็กชนิดต่าง

ๆ ทีก่ ่อลร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรีอคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า
ส่งนํ้าเข้านา ท่อระบายนํ้า

มีบานระบายนํ้า

ได้แก่ ท่อ

ประดูระบายนํ้า อาคารอัดนํ้า ท่อลอดและอาคารชล ประทานชนิดอื่น ๆ ที่

แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น

ฝายทางระบายนํ้าล้น หรือ

อาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใต้สูตร

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
ใต้สูตร

K = 0.56 + 0.44 Gt/Go
4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเล้นทีใ่ ต้เสริมในงาน

คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบ
ของเขื่อนขื่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น
ใต้สูต?

K = 0.26 + 0.74 St/So

4.5 งานคอนกรีตไม,รวมเหล็กและคอนกรีตดาด คลอง

เหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคํานวณ
ต่างหากชองงานฝาย

หมายถึง

งานคอนกรีตเสริม

ทางระบายนํ้าล้นหรืออาคาร

ชล ประทานประกอบของเขื่อน ขื่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น
ใต้สูตร

K = 0.53 + 0.27 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo
4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48

ในชั้นดิน

หินผุหรือหนทีแ่ ตกหัก

มิลลิเมตร

และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคาร

เพื่ออัดฉีดนํ้าปูน

ชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดนํ้าปูน
ใต้สูตร

K = 0.60 + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo
4,7

งานอัดฉีดนํ้าปูน

ค่าอัดฉีดนํ้า ปูนจะเพิ่มหรือลด

ทํา

ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่ เปลี่ยน

แปลง ตาม ดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัด ขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่

เปิดซองประกวดราคา
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หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC
5.1.1 ในกรณีที่ผู้'ว่าจ้าง เป็นผูจ
้ ัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
ให้สูตร

K

= 0.75 + 0.25 Mt/Mo
5.1.2 ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์
0.50 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 Act/ACo

ให้สูตร

5.1.3
ให้สูตร

K

ในกรณีทผู้รบั จ้าง เป็นผูจ้ ัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์
สุ

!

= 0.50 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผวู้ ่าจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
ให้สูตร

K

= 0.50 + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo
5.2.2 ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมกง

งาน TRANSMISSION CONDUIT
ให้สูตร

K

= 0.50 + 0.10 Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GlPo
5.2.3 ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรือ

อุปกรณ์
ให้สูตร

K

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

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งนํ้าและงาน SECONDARY LINING
ให้สูตร

K

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

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วย คอนกรืต
ให้สูตร

K

= 0.40 + 0.20 Ct/Co + 0.05 Mt/Mo + 0.05 St/So + 0.30 PVCt/PVCo

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย
ให้สูตร

K

= 0.30 + 0.05 Mt/Mo + 0.65 PVCt/PVCo

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบจังกะสื
ให้สูตร

K

= 0.50 + 0.50 GIPT/GIPO

ประเภทงาน และสูตรต่อไปนั้ไช้เฉพาะงาน ก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผล ตนห่งประเทศไทย
เท่านั้น

5.7 งานก่อลร้างระบบลายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติด ตั้งเลาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าย่อย
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สําหรับงานตดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ลักษณะงาน ด้งนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยก เว้น BOUNDARY
POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND

WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND

WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING
MATERIALS

สําหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีใฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะ การ

ร

ใ, 'สูตร

ติดตั้งอุปกรณ์ใฟฟ้าเท่านั้น
K

= 0.85 + 0,15 Ft/Fo
5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเลาใฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST
ใช้สูตร

K

= 0.55 + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo
5.7.3 งาน ก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ใฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูต?

K

= 0.70 + 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
5.8.1 งานเลาเข็ม คอนกรีตอัดแรง
ใช้สูตร

K

= 0.50 + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So
5.8.2 งานเลาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร

K

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

ประเภทงานและสูตรต่อไปนั้ไชํ เฉพาะงาน ก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเท่านั้น
5.9 งานก่อสร้างลายส่งแรงสูงระบบแรงด้น 69 - 115 KV.
5.9.1 ในกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาว้ส ดุและหรีออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร

K

= 0.85 + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo
5.9.2 ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาวัสดุหรีออุปกรณ์

ใช้สูตร

K

= 0.50 + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo
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ขนโดย
ดัชนีราคาทใช คานวณตามสูตรที่ใจักับฟ้ญญาแบบปรับราคาได้ จัดทํา

กระทรวงพาฌชอ์
K

= ESCALATION FACTOR

ct

= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที,ส่งงานแต่ละงวด

Co

=

Mt

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาวัลดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีส

Mo

= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ใม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวด

ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

ราคา

ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

St

=

So

= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

Gt

่ ลิตในประเทศ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ

Go

=

ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ ลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

At

=

ดัชนีราคาแอลฟัลท์ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

Ao

= ดัชนีราคาแอลฟัลท์ ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา

Et

= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบรีภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo

=

Ft

= ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมุน

Fo

=

ดัชนีราคา เครื่องจักรกลและบรีภัณฑ์ ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา

เเวในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

ดัชนีราคานํ้ามันดืเชลหมุนเร็ว ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

่ ่งงานแต่ละงวด
Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนทีส
ACo =

ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

่ ่งงานแต่ละงวด
PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนทีส
PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา
GIPt =

ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสิ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

GlPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสื ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

่ ่งงานแต่ละงวด
PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนทีส
PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวด

ราคา
wt

= ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

พ0

=

ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา
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ทีใช้
่ กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ค. วิธก
ี ารคํานวณ
1. การคํานวณ
ค่า K จากสูตรตามสักษณะงานนั้น

ๆ ให้ใช้ตัวเลขตัซนีราคา1วัสดุ
ก่อสร้าง'ของกระทรวงพาณิชย์ โดย'ใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
2. การคํานวณ
ค่า K

เดียวกัน

สําหรับกรณีที่มงี านก่อสร้างหลายประ๓ทรวมอยูใ่ นสัญญา

จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประ๓ทให้ชัดเจนตามลักษณะของ งานนั้นและให้สอด

คล้องกับสูตรทีไ่ ต้กําหนดไว้

หาค่า K
3. การคํานวณ

กําหนดให้ใช้ เลขทศนิยม 3 ตําแหน่ทงุกขั้นตอนโดยไม่มกี าร

ปัดเศษ และกําหนดให้ทําเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสําเร็จ
ก่อน แล้วจึงนํา
ผลลัพธ์ไป คูณ

่ น้าเลขสัมพันธ์ นั้น
กับตัวเลข คงทีห
สัญญาตกลงกับ
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือ ลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทํา
ผู้ว่าจ้าง
ค่า K

เมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนทีล่ ่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก

ปรับเพิ่มหรือ
ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะล่วนที่เกิน 4% มาคํานวณ

ลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
การก่อสร้างให้ แล้วเสร็จ ตาม ระยะ เวลาใน
5. ใน กรณีที่ผู้ รับ จ้าง ไม, สามารถทํา

สัญญา โดยเป็นความผิดของผูร้ ับจ้าง
ค่า K

ค่า K

มาใช้ในการคํานวณค่างานให้ใช้
ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนํา

ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนทีล่ ่งมอบงานจริง

แล้วแต่ว่าค่า K

ตัวใด

จะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผรู้ ับจ้างทําได้แต่ละงวด ตาม สัญญาไป
ก่อน

มา
ล่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคํานวณได้ต่อเมื่อทราบตัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนํา

คํานวณหาค่า K ของเดือนทีล่ ่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทํา
ความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ
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เอกสารผนวก ฃ (รวมทั้งสิน 1 1 หน้า)

ประกอบด้วย
ก. เงอนไขและหลักเกณฑ์

จํานวน

1 หน้า

ข. ประ๓ทงานก่อสร้างและสูตร

จํานวน

9 หน้า

ค. วิธีการคํานวณ

จํานวน

1 หน้า
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธก
ี ารคํานวณ
ทีใช้
่ กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1. สัญญาแบบปรับราคาได้นใี้ ห้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท

รวมถึงงานปรับปรุง

และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจ่ายอื่นทีเ่ บิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นี้
ตามทีไ่ ด้กําหนด

ที่อปูในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นใี้ ห้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตาม

สัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม

กรณีทจี่ ัดจ้างโดยวิธอี ื่น ให้ใช้วันเปิดชองราคาแทน
ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สําหรับ
3. การนํา
สัญญาแบบปรับราคาไดิใปใช้นั้น

ผูว้ ่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้

ผูร้ ับจ้างทราบ เซ่น ในประกาศ ประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น

ๆ

ี ารคํานวณทีใ่ ห้
จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนด
ประ๓ทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธก

มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
ในกรณีที่มงี านก่อลร้างหลายประ๓ทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะ ต้องแยกประ๓ท
งานก่อลร้างแต่ละประ๓ทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๅ และให้สอดคล้องกับสูตรที่

กําหนดไว้
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อลร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้

่ อง
เป็นหน้าทีข

่ ะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย
ผูร้ ับจ้างทีจ
นไี้ ปแล้ว
หากพ้นกําหนด
ต่อไป

ี ิทธิทจี่ ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างได้อีก
ผูร้ ับจ้างไม่มส

และในกรณีที่ผวู้ ่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างทีเ่ ป็นคูส
่ ัญญารีบเรียกเงินคืน

จากผูร้ ับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวด ต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่

กรณี
5. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้

รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบ

่ ินสุด
ประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส
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่ กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรทีใช้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อ สร้างให้คํานวณตามสูตรดังนี้

กําหนดให้

p

= (Po) X (K)

P

่ ะ ต้องจ่ายให้ผรู้ ับจ้าง
= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคา ค่างานเป็นงวดทีจ

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผรู้ ับ จ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุ
ไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K

่ ักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่ม ค่างานหรือบวกเพิ่ม
= ESCALATION FACTOR ทีห
4% เมื่อต้อง เรียก ค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาไต้จากสูตร ซึ่ง แบ่งตามประ๓ทและสักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

่ ักอาดัย
่ ํา
การ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ทีพ
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ทีท
หอประชุม

อัฒจันทร์

ยมเนเชียม สระ ว่ายนํ้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้

หมายความรวมถึง
1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงลายเมนจําหน่ายแต่ไม,รวมถึงหม้อแปลงและระบบ
ไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่ายแต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายใน

บริเวณ
1.3 ระบบท่อหรือระบบลายต่าง

ๆ ที่ติดหรือฝังอยูใ่ นส่วนของอาคาร

เช่น ท่อปรับ

อากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายส่อฟ้า ฯลฯ
1.4 ทางระบายนี้าของอาคารจนถึงทางระบายนี้าภายนอก

่ ําเป็นสําหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ
1.5 ส่วนประกอบทีจ
ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร

แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลทีน
่ ํา
มาประกอบหรือ

ติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดิน ดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
ใช้ลตร

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 งาน ดิน
2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตัก ดิน การบดอัด ดิน การขุดเปิด หน้า ดิน การ

เกลี่ยบดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นนํ้า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกลปฏิปติงาน
สําหรับ
การถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น

ที่มกี ารควบคุม

คุณสมปติของวัสดุนั้น และมีข้อกําหนดวิธีการถม รวมทั้ง มีการบดอัดแน่นโดยใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ
่ ําหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน
กล เพื่อให้ได้มาตรฐานตามทีก
ให้รวมถึงงานประ๓ท

ทั้งนี้
'

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 งานหินขนาดใหญ่นํา
มาเรียงกันเป็นซนให้เป็นระเบียบจนไต้

ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาด ต่าง

ทรายให้เติมช่องว่าง

ๆ และ

มีการควบคุมคุณสมปติของวัสดุและมีข้อกําหนดวิธปี ฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร

เครื่องมือกล หรือ แรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียง ยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่

นํ้า
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องสํา
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 ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้ เทคนิคชั้นสูง
ใช้สูตร

K

= 0.45 + 0.15 It/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

หมวดที่ 3 งาน ทาง
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 งานผิวถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก

หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตทีใ่ ช้เหล็กเสริม ซึ่ง

ประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเล้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด
FARRIC)

(WELDED

STEEL

เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และ รอย ต่อต่าง ๆ

WIRE
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(JOINT)

ทั้งนี้

ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.c. BRIDGE

APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร

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
งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายนํ้าและบริเวณลาดคอละพาน

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

รวมทั้งงานบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีต เสริมเหล็กอื่นที่ มรี ูป แบบ และลักษณะ งาน
คล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยลายโทรดัพทั ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นด้น
ใช้สูตร

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)

คอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C. BOX CULVERT) หอกังนํ้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อเหลี่ยม

เขื่อนกันตลิ่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและลิ่งก่อสร้างอื่นที' มีลักษณะคล้ายคลึง กัน
ใช้สูตร

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

สําหรับ
ติดตั้งป้ายจราจรชนิด แขวนสูง เลาใฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่

มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

แต่ไม่รวมถึงงานติด ตั้งเสาโครง เหล็กลายส่งของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่ง

ประเทศ ไทย
ใช้สูตร

K

= 0.25 + 0.10 It/I๐ + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

หมวดที 4 งานชลประทาน
4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด

ต่าง

ๆ

ที' ก่อสร้างในแนวคลองส่งนี้าหรือคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า ได้แก่

ท่อระบายนํ้า

ี าน
นํ้าตก ราง เท สะพานนํ้า ท่อลอด ไช ฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ทีไ่ ม่มบ

ระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่

เช่น

ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคาร

ชลประทานประกอบของ เขื่อน เป็นต้น
ใช้สูตร

K

= 0.40 + 0.20 MO + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก
ต่าง

หมายถึง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด

ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรือคลองระบายนํ้า เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้า

ท่อส่งนํ้าเช้านา ท่อระบายนํ้า ประดูระบายนํ้า

ได้แก่

อาคารอัดนํ้า ท่อลอดและอาคารชลประทาน ชนิด
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ต่าง

ๆ ที่มีบานระบายนํ้า

แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เซ่น

ฝาย ทางระบายนํ้าล้น

หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใช้สูตร

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
ใช้สูตร

K

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

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเล้นทีใ่ ช้เสริมในงาน

คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรืออาคารชลประทานประกอบ
ของเขื่อน ขื่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น
ใช้สูตร

K

= 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.60 St/So

4.5 งาน คอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีต ดาด คลอง

เหล็กที่ห้กส่วนของเหล็กออกมาแยกคํานวณต่างหากของงานฝาย

หมายถึง

งานคอนกรีตเสริม

ทางระบายนั้าล้นหรืออาคาร

ชลประทานประกอบของเขื่อน ชึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น
ใช้สูตร

K

= 0.40 + 0.15 lt/lo + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร

ในชั้นดิน

หินผุหรือหินที1แตกหัก

เพื่ออ้ดฉีดนํ้าปูน

และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคาร

ชล ประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดนั้าปูน
ใช้สูตร

K

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

4.7 งานอัดฉีดนํ้าปูน

ค่าอัดฉีดนํ้าปูนจะเพิ่มหรือ ลด

ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยน

ขึ้น ในเดือน ทีส่ ่ง งานแต่ละงวด กับ เดือนที่
่ ระทรวงพาณิชย์ดัดทํา
แปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ทีก
เปิด ชองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค
5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผวู้ ่าจ้างเป็นผูด
้ ัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร

K

= 0.50 + 0.25 lt/lo + 0.25 Mt/Mo

5.1.2 ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูด
้ ัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

K

= 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.40 ACt/ACo

5.1.3 ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูด
้ ัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

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 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร

K

= 0.40 + 0.10 lt/lo + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo
5.2.2 ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูจ้ ัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมทง

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 ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรือ

อุปกรณ์
ใช้สูตร

K

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

รง

5.3 งานปรับป ระบบอุโมงค์ส่งนํ้าและงาน SECONDARY LINING
ใช้สูตร

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
ใช้สูตร

K

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

ประเภทงานและสูตรต่อไปนีใ๋ ช้เฉพาะงาน ก่อสร'างฃองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบลายส่ง แรงสูงและ สถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้ง เลา โครงเหล็กลายส่งและอุปกรณ์ รวมตั้งงานติด ตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ลํา
หรับ งานติดตั้ง เลา โครงเหล็กลายส่งและ อุปกรณ์ ประกอบด้วย
สัก ษณะ งาน ดัง นี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยก เว้น BOUNDARY
POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND

WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND
WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING

MATERIALS
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สําหรับงานติด ตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เฉพาะ
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น
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 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร

K

= 0.50 + 0.20 It/lo-H 0.15 CT/Co + 0.15 St/So

5.8 งานหล่อและ ตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
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

ประเภทงานและสูตรต่อไปนีใ๋ ช้'เฉพาะงาน ก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคเท่านั้น
5.9 งานก่อสร้างสายล่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 - 115 KV.
5.9.1 ในกรณีที,ผู้ว่าจ้างเป็นผูจ
้ ัดหาวัสดุและหรีออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร

K

= 0.80 + 0.05 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo
5.9.2

ใช้สูตร

K

ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างเป็นผูจ้ ัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

= 0.45 + 0.05 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo
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ดัชนีราคาทีใช้
ตามสูตรทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้' จัดทํา
่ คํานวณ
ชนโดย
กระทรวงพาณิชย์
K

= EXCALATION FACTOR

It

=

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

เ0

=

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

ct

=

ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

Co

= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา

Mt

่ ่งงานแต่ละงว่ด
= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนทีส

Mo

= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนทีส

So

=

Gt

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผล็ ตในประเทศ ในเดือนทีส

Go

=

At

= ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao

= ดัชนีราคาแอลฟัลท์ ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

Et

=

ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

Eo

=

ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา

Ft

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนทีส

Fo

=

ACt

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนทีล

ACo

= ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

PVCt

=

ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบทีผ่ ลิตในประเทศ ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา

ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที'ล่งงานแต่ละงวด

PVCo = .ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคา
GIPt

่ ่งงานแต่ละงวด
= ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนทีส

GlPo

=

PET

= ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo

= ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

wt

=

พ0

= ดัชนีราคาลายไฟฟ้า ในเดือนทีเ่ ปิดชองประกวดราคา

ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที'เปิดซองประกวดราคา

ดัชนีราคาลายไฟฟ้า ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

www.yotathai.com

-67-

ค. วิธการคํานวณ
ที่ใซ้กํบส้ญญาแบบปรบราคาได้
1. การคํานวณ
ค่า K

จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ

ก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานชองปี 2530

ให้ใ,!ตัวเลข ดัชนีราคาวัสดุ

เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ

2. การคํานวณ
ค่า K สําหรับ
กรณีที่มงี านก่อสร้างหลายประ๓ทรวมอยูใ่ นลัญญา

เดียวกัน

จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ช้ดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอด

ใว้
คล้องกับสูตรทีไ่ ด้กําหนด

3. การคํานวณ
หาค่า K

กําหนดให้ใช้เลขทศนียม 3 ตําแหน่ทงุกขั้นตอนโดยใม่มี การ

ปัดเศษ และกําหนดให้ทําเลฃลัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสําเร็จ
ก่อน แล้วจงนํา
ผลลัพธ์ไป คูณ
กับตัวเลขคงทีห
่ น้าเลขลัมพันธ์ นั้น

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผร
สัญญาตกลงกับ
ู้ ับจ้างทํา

่ ่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงใปจาก
ผูว้ ่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนทีส
ค่า K

ปรับเพิ่มหรือ
ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะส่วนที่เกํน 4% มาคํานวณ

ลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม,คิด 4% แรกให้)
การก่อสร้างให้แล้ว เสร็จ ตามระยะเวลาใน
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทํา

มาใช้ในการคํานวณ
่ ะนํา
ค่างานให้ใช้
สัญญา โดยเป็นความผิดของผูร้ ับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ทีจ
ค่า K ชองเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา

หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง

แล้วแต่ว่าค่า K

ตัวใด

จะมีค่าน้อยกว่า
ได้แต่ละงวดตามสัญญาไป
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผรู้ ับจ้างทํา
ก่อน

มา
ไต้ต่อเมื่อทราบ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างขึ้งนํา
ส่วน ค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคํานวณ

คํานวณหาค่า K ของเดือนทีส่ ่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทํา
ความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ

www.yotathai.com

-68-

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0205/ว 70

ทําเนียบรัฐบาล กท

10300

10 เมษายน 2541

เรื่อง

มาตรการช่วยเหลือผูเ้ หลือประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผูป
้ ระกอบอาชีพงานอื่น

เรียน

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย
หนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

่ ุด
ด่วนทีส

ที่ นร 0205/ว 176

่ ุด
2. หนังลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส

ที่ นร 0205/ว 200

อ้างถง 1.

ลงวันที่ 1 กันยายน 2540
ลงวันที่ 19 กันยายน 2540
ตามทีไ่ ด้ยีนยันมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ผลกระทบจากการปรับปเงระบบการแลก

เปลี่ยนเงินตรามาเพี่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 คณะรัฐมนตรีพิจารณา
แล้วเห็นว่า

1. การขยายระยะเวลาล้ญญาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีที่คณะกรรมการ

พิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับ
ทางราช การทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการปรบปเงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้มอ
อนุมัตน
ิ ั้น
ี ํานาจ

เห็นควรให้เป็นอํานาจ

ให้คงไว้เป็นอํานาจ
ของรัฐ-

มนตรีเจ้าลังกัดเช่นเดิม โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผูพ
ิ ากรัฐมนตรีเจ้า
้ ิจารณานําเสนอขออนุมัตจ
ลังกัด

ี ติ (16 กันยายน 2540) ให้
2. การขยายเวลาสัญญาก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีมม
เป็นดุลพินิจของผู้มอ
ว่าให้ขยาย เวลาได้อีกไม่ เกิน 180 วัน หรีอไม่เกิน 120 วัน แล้วแต่กรณี นั้น
ี ํานาจ
ว่า “ไม่เกิน"
ให้ตัดคํา

ออก ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ

ผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้างฯ

/ชึ่งคณะรัฐมนตรี
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อื่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นขอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที1 26 ลิงหา คม 2540
เรอง ผลกระทบจากการปรันปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ข้อ 2 และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
16 กันยายน 2540

เรื่อง

ผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

เวยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพก่อสร้าง) และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตาม

(มาตรการใน การฯ

และหน่วยงานอื่นชึ่งมีกฎหมายบัญญ้ตใิ ห้มี
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรีหารราชการส่วนท้องถิ่น
ก่อ
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นถึอปฏิบ้ตติ ามมาตรการฯเวยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงาน

่ ัฐมนตรีข้วยว่าการกระทรวง
สร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอึ่นทีใ่ ด้รับปรับปรุงแกิใข ตามทีร

การคลัง

(นายพิเซษฐ พันธุ่วช
ิ าติกุล) ประธานคณะกรรมกรพิจารณาหลักเกณฑ์ในการว่วยเหลือผูป
้ ระกอบ

อาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพงานอื่นกับทางราช การที่ได้รับผล กระทบจากการปรับปรุง
ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราเสนอ และตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1. ทา?ขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง

ให้มีการขยายระยะเวลาออกไปได้อีก

เป็น 3 กรณี ดังนี้
1.1 สัญญาก่อสร้างทีเ่ สนอราคาและลงนามไว้กับทางราชการภายในวันที่ 2

กรกฎาคม 2540 โดยสัญญาก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีผลบังดับไข้ หรีอยังมีนิตสิ ัมพันธ์กันอยูใ่ นวัน
ที่ 2 กรกฎาคม

2540 ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก 180 วัน

ในกรณีอายุสัญญาก่อ

สร้างน้อยกว่า 180 วัน ก็ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม เว้นแต่ในกรณีทงี่ านแล้วเสร็จก่อน

่ ่อสร้างจริง
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายระยะเวลาได้ตามทีก
1.2 สัญญา ก่อสร้างที่เสนอราคาไว้กับทางราชการภายในวันที่ 2
2540 และลงนามหลังวันที่ 2

กรกฎาคม 2540

กรกฎาคม

ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก 180 วัน

ใน

กรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า 180 วัน ก็ให้ขยายเวลาได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม เว้นแต่ในกรณีที่
งานแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาดังกล่าว

ให้ขยายระยะเวลาได้ตามที่ก่อสร้างจริง

1.3 สัญญาก่อสร้างทีเ่ สนอราคาไว้กับทางราชการหลังวันที่

2540 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2540 ล้าลงนามในสัญญาแล้ว

2

กรกฎาคม

หรือจะลงนามในโอกาส ต่อไป

ไห้

ขยายระยะ เวลาสัญญาออกไปได้อีก 120 วัน ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า 120 วัน ก็ให้

่ ่อสร้างจริง
ขยายเวลาได้ ตามทีก
ให้มีเงื่อนไขประกอบการพิจารณา ดังนี้

/(1)

การเสนอ
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(2) สัญญาที่เสร็จสินไปก่อนวันที่ 2

ระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

กรกฎาคม 2540 จะไม่ไต้รับการขยาย

ยกเว้นสัญญายังคงมีนิตสิ ัมพันธ์ตามสัญญาก่อสร้างกัน

อยู่
(3) การขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีให้เป็นอํานาจ

ของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

โดยให้หัวหน้าส่วนราขการเป็นผูพ
้ ิจารณานําเสนอขออนุฟ้ตจากรัฐมนตรีเจ้า

ี ติ กรณีทไี่ ด้มี
การนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมม
สังกัด โดยให้ดําเนินการให้เสร็จสินภายใน 45 วันทํา
ี ติกรณีทยี่ ื่นเรื่องใหม่ โดย
การ นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมม
การยื่นเรื่องไว้แล้ว และภายใน 60 วันทํา
เรื่องใหม่ผรู้ ับจ้างจะต้องยื่นขอขยายระยะเวลาเป็นหนังสิอภายใน 30 วันทําการนับจากวันที่คณะรัฐ
ิ ากผู้มอ
มนตรีมมี ติ และให้มผี ลเมื่อได้รับอนุมต
แล้ว
้ จ
ี ํานาจ

กําหนดอื่น

(4) หากมีการต่ออายุสัญญาก่อสร้างด้วยเหตุตามระเปียบ หรีอข้อ
ด้วย ให้พิจารณาตามระเบียบ

หรือข้อกําหนดได้ โดยไม,ถือว่ามีเวลาทับข้อนกับการขยายเวลาดาม

มติคณะรัฐมนตรีนี้
(5)

กรณีทเี่ ข้าหสักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อ

(1) และ (2) แล้ว หากมีการ

ปรับในข้วงที่ต้องขยายเวลาสัญญาก่อสร้าง ให้คืนเงินค่าปรับ หรือลด หรืองดค่าปรับ
การคืนเงินค่าปรับ หรือลด หรืองด ค่าปรับ จะต้องเป็นไปตามหสักเกณฑ์’ กรณี

ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(5.1) สัญญาที่ครบกําหนด
อายุสัญญาก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 แต่

ผูร้ ับจ้างยังคงปฎิบตงานต่อไป

โดยระยะเวลาปฎิบ้ ตงานคาบเกี่ยวไปถืงวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ผู้

ว่าจ้างจะต้องขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง โดยเรื่มนับระยะเวลายกเว้นตั้งแต่วันที่ 2

กรกฎาคม
วันทีไ่ ต้รับการขยาย และมีสิทธิปรับผูร้ ับจ้างได้ตั้งแต่วันกัดจากวันที่
2540 เป็น ต้นไป ตามจํานวน
สัญญาสินสุดถืงวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 หลังจากนั้น ผูว้ ่าจ้างจะต้องคืนเงินค่าปรับ หรือลด หรือ
งดค่าปรับแก,ผูร้ ับจ้างจนถืงวันสุดท้ายทีไ่ ด้รับการขยายระยะเวลา
(5.2) สัญญาที่ครบกําหนด
อายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 2

กรกฎาคม 2540

วันทีไ่ ด้รับการขยาย
เป็นต้นไป ให้คืนเงนค่าปรับ หรือลด หรืองดค่าปรับ ตามจํานวน
(6) การขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง ให้เริ่มขยายตั้งแต่วันกัดจากวันที่

สัญญาสินสุด เว้นแต่สัญญาสินสุดก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ให้ขยายเวลาให้ตั้งแต่วันที่

กรกฎาคม 2540
/(7)

กรณีที่

2
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กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างทีป่ รกษา ให้ผรู้ ับจ้างเป็นผูร้ ับภาระ

่ รกษา
ค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างทีป

ลํา
หรับระยะเวลาที่ซยายออกไปโดยผูร้ ับจ้างจะต้องรน

ยอมให้ผู้ว่าจ้างหักค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรืกษา ในลํวนทีอ่ นุมัตใิ ห้ขยายเวลาด้วย
(8)

เวยเหลือเฉพาะผูป้ ระกอบการคนไทย

มติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้

ให้การฯ

หรือกิจการร่วมค้านิติบุคคลสัญชาติไทย และให้มผี ลบังคับใข้ตั้งแต่วันสัดจากวันทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ
ี ลย้อนหลัง
เป็นต้นไป โดยไม่ให้มผ
2. การนิรโทษผู้เสนอราคาทีไ่ ม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา หรือข้อตกลง
ก่อสร้างทีเ่ สนอราคาไวัสับทางราชการภายในวันที่ 2

เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา

ทํางาน

งาน

กรกฎาคม 2540 หากยังไม่ได้ลงนาม และผู้

หรือลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว

ล้าได้รับผลกระทบจากการปรับป?งระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา

แต่ยังไม่ได้

ก็ให้ถอนการเสนอราคา

หรือยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงสันได้ โดยไม่ถือว่าเป็นผูท้ ิ้งงานและไมรืบหลักประสันซองเสนอราคา

หรือเรียกร้องจากผู้คํ้าประสันตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวสับการพัสดุของหน่วยงานนั้น ทั้งนี้
แจ้งความประสงค์ต่อคูส
่ ัญญาทราบเป็นหนังลือภายใน 60

การ
วันทํา

ให้

นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรืมี

มติ และ'ไนกรณี,ที่ผเู้ สนอราคา หรือผูร้ ับจ้างรายใดได้รับเงินล่วงหน้า ก็ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขให้คน
เงินคังกล่าวสับทางราชการก่อนด้วย

เมื่อผูร้ ับจ้างได้แสดงความประสงค์ทีจ่ ะขอเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
การได้พิจารณาแล้ว

เห้นว่าการเลิกสัญญา

อย่างร้ายแรงต่อทางราชการ

หรือข้อตกลง ดังกล่าว

และล่วนราช

จะไม่ก่อให้เกิดความเสิยหาย

ก็ให้ลว่ นราชการนั้นพิจารณาตกลงเลิกสัญญา หรือข้อ ตกลงได้ โดยถือ

ิ นุโลมตามระเบียบพัสดุของหน่วยงานนั้น
ปฎิบต
้ อ

โดยไม่มกี ารเรียกร้องค่าเลืยหายตามสัญญาสันทั้ง

สองฝ่าย
3. สัญญาที่ไม่ได้รับสิทธใน การขอขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้างตามข้อ 1 และ

การเลนอราคา หรือสัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ ม่ได้รับสิทธนิรโทษตามข้อ 2 ได้แก่ งานกีฬาเอเซียน
เกมสั ณ ดูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สันยายน 2540

รืที่มก
ี ําหนดการแน่นอน
งานเกี่ยวสับโครงการพระราชดํา
4. หากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องนีข
้ ัด หรือแย้งสับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หรือข้อ

ิ ามมติคณะรัฐมนตรีนี้ และให้ลํา
บังคับที่ใข้บังคับอยู่ ก็ให้ถือปฎิบต
นักงบประมาณมีอํานาจ
วินิจฉัย
้ ต
ปัญหาข้อขัดข้องในทางปฎิปติเกี่ยว สับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้
/5. ผู้ที1จะ
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5.

ผู้ทจี่ ะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ คือ ผู้ที่ได้ร้องขอเข้ามาภายในกําหนดเวลา

ทีท่ างคณะกรรมการฯ ได้กําหนดไห้
6.

ผู้ทไี่ ด้ร้องขอและได้รับประโยชน์จากมาตรการนีแ้ ล้ว หากไปยื่นหรือร่วมยื่นข้อ

่ ําหนดไว้นี้
เรียกร้องอื่นไดต่อรัฐบาลทีข่ ัดหรือมากกว่ามาตรการช่วยเหลือตามทีก

ไห้ถือว่าสละสิทธิไน

การรับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวนี้ทั้งสิน
กับทางราช กๆ?ไว้นอกเหน์อจากสัญญาก่อสร้าง หาก
่ ํา
7. กรณีสัญญาอื่น ๆ ทีท
ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงนตรา ก็ให้อนุโลมไข้หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้าง
ต้น เช่นเดียวกับสัญญาก่อสร้าง

8.

เงื่อนไช หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้

ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22

สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบ

อาชีพงานก่อสร้าง ตามหน์งลือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร

0203/ว

สิงหาคม 2532
จงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ เพี่อถือปฎิฟต้ ิต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วิษณุ เครืองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บรีหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
สํานัก
โทร. 2800391

โทรสาร 2810627

109 ลงวันที่ 24
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0205/ว 114

ทําเนียบรัฐบาล กท 10300
15

เรื่อง

มิถุนายน

2544

การพิจารณาแก้!.ช ปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน
่ ุด ที่ นร 0407/15791
หนังสีอสํานักงบประมาณ ด่วนทีส
สิงทีส่ ่งมา ด้วย สําเนา
ลงวันที่ 21 พถุษภาคม 2544

งบประมาณได้เสนอเรื่อง
ด้วยสํานัก
ก่อลร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

การพิจารณาแกไขปัญหาการซด เชย ค่างาน

มาเพี่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฎ

หนังสือทีส่ ่งมาด้วยนี้
ตามสําเนา
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมป!กษาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 ลงมติอนุมัติตามทีส่ ํานัก
งบประมาณเสนอ ทั้ง 3 ข้อ และไห้ดําเนินการต่อไปได้ โดยให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี

ไปพิจารณา ดําเนินการ ดังนี้
1. แนวทาง การแก้ไขปัญหา การชด เชย ค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า

K) ตามที่เสนอ เป็นกรณีเงินเพิ่มดามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยมีมาตรการรองรับการ

ใช้จ่ายเงิน แด่โดยข้อเท็จจริงแล้วในบางกรณีอาจมีเงินลด ตามสัญญาฯ ส่วนราชการควรดูแลเรื่องนี้
ด้วย

2.

เมื่องจากการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รัฐต้องจ่ายงบประมาณเป็นจํานวน

มากขึ้น และเป็น’!เองทางในการทุจริตประพถุตม
ิ ชิ อบ ดังนั้น มาตรการระยะยาวควรต้องเร่งดําเนิน

การ

และ ตามข้อเสนอ ก็ไม่มมี าตรการระยะกลาง

คณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรการระยะ กลางและระยะยาว
พิจารณากําหนด
ระยะ กลาง แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จึงมอบให้สํานักงบประมาณร่วมกับสํานักงาน
และสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี

โดยให้นํา
มาตรการระยะยาวมาเป็นมาตรการ

www.yotathai.com

-74-

จึงเรียนยืนยันมา และถือปฎิบติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
ไนสํงกัดทราบ เพึ่อถือปฎบ้ตติ ่อไป
ขอแสดงความนับถือ

วิษณุ เครองาม
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี
สํานัก
โทร. 2809000

ต่อ 324-5

โทรสาร 2809064

___
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บันทึกข้อความ

ส่วน?ๆชการ

ทึ๋

เรื่อง

สํานัก
มาต?!!านงบป?ะมาณ สํานักงบประมาณ โทร. 273-9921

น? 0407/15791

วันทึ๋

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2544

ทา?พิจารณาแกไชป้ณ หาทา?ซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบป?บ?าคาได้,(ค่า K)

กราบเรีซน นายกรํฐมนตรี ผ่านร'องนายก ริฐมนตรี (นายสุวิทช์ คุณกิตติ) นละ
า ํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแลง)
รัฐมนตรีประจํส
1รองIดม

สํานักงบประมาณได้รับมอบหมายจากคณะ รัฐมนตรีตามหนังสิอสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ให้เป็นผูพ
้ ิจารณาคํานวณเงินเพิ่ม

หรือลด

และการจ่ายเงินเพิ่มหรือ เรียก เงินคืนจากผูร้ ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

่ ินสุด ซึ่งสํานักงบประมาณได้ดําเนินการ
โดยให้ถือคํา
วินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส

ตามมติคณะรัฐมนตรีมาด้วยดีตลอด

แต่เนื่องจากในปัจจุปันภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผูป
้ ระกอบการ

อาชีพงานก่อสร้างทีท
สัญญาแบบปรับราคาได้กับทางราชการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทาง
่ ํา
การเงิน

อีกทั้งในระยะหลังราคาวัสดุก่อสร้างและราคานํ้ามันมความผันผวนสูงเป็นผลให้มปริมาณ

คําขอเป็นจํานวนมาก เฉลี่ย ประมาณ เดือนละ

400 - 500

่ ํานักงบประมาณ
เรื่อง ในขณะทีส

ไม,สามารถเพิ่มอัตรากําลังได้เพราะการถูกจํากัด
ด้วยมติคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ประกอบ

กับคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตริ าชการเพื่อประซาซนของหน่วยงานของรัฐได้มม
ี าตรการเร่งรัด

กําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาอนุม้ตจิ ่ายเงินเพิ่มค่าก่อสร้าง

(ค่า

K)

โดยสํานัก

งบประมาณให้เสร็จภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันที่รับคํา
ขอ รายละเอียดตามหนังสือสํานักเลขานุการ

คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิปั ตราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ ที่ นร(ปปร)0701/3517
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543 อันทํา
ให้การพิจารณาต้องเร่งรัดและรวดเร็วกว่าเติมอีกหลายเท่าตัว
หากไม่รีบแก้ไขจะเป็นปัญหาการอนุมัตล
ิ ่าช้ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้
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ข้าง ต้น เพี่อให้เกิดความคล่องตัว
เพี่อเป็นการแต้ไขปัญหาความล่าข้าเนื่องจากข้อจํากัด
การตรวจสอบและอนุม้ติเงินชดเชยเงินเพี่มตามสัญญาแบบปรับราคาไต้

(ค่า K)

เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ี วามคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
และสอดคล้อง กับนโยบายปฎรุประบบบริหารราชการแผ่นตินทีใ่ ห้มค

จืงเห็นลม ควรที่คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีอํานาจในการพิจารณาคํานวณเงิน
เพิ่มหรือลดและอนุมัตใิ ห้จ่ายเงินเพี่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับ
บัญญาจ้างที่มวี งเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยการปรับปรุงมาตรการตามมติ
ราคาไต้ สําหรัส
คณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ง 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2543 หรือไม่

ความเห็นสัานักงบประมาณ

สํานักงบประมาณพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเพี่อไห้สามารถบรรเทาภาวะความ เดือด
ร้อนเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของผูร
้ ับจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นการล่งเสริม

มาตรการ

และความรับรดชอบของสํานักงบประมาณให้แก่ลว่ นราชการตามมาตรการการปรับ
กระจายอํานาจ

ปรุงระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สํานักงบประมาณเห็นควรนําเสนอคณะรัฐ

มนตรีเพี่อขออนุมัติ ดังนี้
1. ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร

ให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้าง
0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 โดยมอบอํานาจ
ก่อสร้างแบบปรับราคาไต้ (ค่า K)

มีอํานาจในการพิจารณาคํานวณเงินเพี่มหรือลด และอนุมติจ่าย

เงินเพี่มหรือเรียกเงินคืนจากผูร้ ันจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาไต้ ไนชั้นต้นเห็นควรมอบ

อํานาจให้สําหรัสบัญญาจ้างที่มวี งเงินค่าจ้างไม,เกิน 50 ล้านบาท โดยใช้คู่มึอและเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ทีส
่ ํานักงบประมาณจัดทํา
ขึ้น ตามเอกสารแนบ

ทุกหน่วยงาน

1

เพี่อไห้การตรวจลอบเป็นมาตรฐานเดืย วกัน

แต้ไขปัญหาในการปฏิบัตแ
และไห้สํานักงบประมาณมีอํานาจ
แนวทาง
ิ ละกําหนด

ปฏิบัตไิ ต้ตามความจําเป็น โดยให้ถือคําวนิ ัจจัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ ิ้นสุด ทั้งนี้ งานจ้าง
เหมาก่อสร้างของทางราข การทุกประ๓ทที่ตอ้ งนํา
สัญญาแบบปรับราคาไต้มาไข้

หากจะมีการ

กําหนด
ข้อ ตกลง กรณี พิพาท เกี่ยว กับการปฏิบัติ ตามสัญญาให้เสนอ ต่อ อนุ ญาโต ตุลาการเพี่อ

เขาดไว้ในสัญญา

พิจารณา1

ด้วย

เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาไต้

ขอให้ระบุข้อยกเว้นไห้ชัดเจนว่าไม่รวมถืงเรื่องการพิจารณาตาม

โดยไห้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นที่

สิ้นสุดตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
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ทั้งนี้ เมื่อ1ได้'อนุมัตติ ามข้อ 1

แล้วให้รายงานสํานัก
งบประมาณเพี่อทราบภายใน

15 วัน นับแต่วันอนุมัติ

ในการดําเนินงานตามข้อ 1 ให้มมี าตรการรองรับการใช้จ่ายเงิน ดังนี้
(1) เรื่องการอนุมัติ'จ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากได้มร
ี ะเบียบบรีหารงบ

ประมาณ กําหนด
แนวทางเรื่องการอนุมัตจิ ่ายเงินงบประมาณรายการเงินงบกลาง และเงินงบ
ประมาณ

เหลือจ่ายของส่วนราชการ จึงต้องมีมาตรการมอบหมายในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

เงินเหลีอจ่ายซองส่วน ราชการ
โดยปกติการใช้จ่ายเงินซดเชยต่าง ๆ จะต้องเจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายของส่วน
ราชการเป็นอันดับแรก โดยอนุมัตจิ ากเงินประจํางวดเหลือจ่ายของส่วนราชการรายการสิ่งก่อลร้าง ซึ่ง

สํานักงบประมาณจะมอบอํานาจให้ส่วนราชการมีอํานาจในการอนุนัติจ่ายเงินซด เชย ค่างานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K) ส่วนกรณีอนุม้?แงินงบประมาณเหลือจ่ายทั่วไป ให้'ขออนุมติ'จาก

สํานักงบประมาณตามปกติ ทั้งนี้ สํานักงบประมาณจะไม่อนุมัตใิ ห้โอนเงินเหลือจ่ายไปใช้ในรายการ
ใด ๆ จนกว่าส่วนราชการจะหมดภาระการจ่ายเงินซดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
แล้ว

เงินงบกลาง

กรณีส่วนราชการได้พิจารณาอนุมัตต
มช้อ
ิ ํา

1 แล้ว แต่ไม่มเี งินเหลือจ่ายของส่วน

ราชการโอนมาใช้ได้ จะต้องขอใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากเงิน

งบกลาง ขอให้ส่วนราชการเลนอขออนุมัตจิ ัดสรรต่อสํานักงบประมาณ
(2)

เรื่องการกําหนด
หสักเกณฑ์และแนวทางการตรวจลอบ

เพี่อให้การปฏิบัตงิ านของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก็มีความ

จําเป็นต้องมีการดําเนินการ ดังนี้
1) ให้ส่วนราชการดําเนิน
การเรื่องดังกล่าว

คํานวณเงินซดเชยเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า

โดยใซ้คม
ู่ ือการตรวจลอบ

และ

K) ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และสูตร

ขึ้น ตามเอกลารแนบ 1
ของมติคณะรัฐมนตรี ทีส
่ ํานักงบประมาณจัดทํา
2)

สํานักงบประมาณจะเตรียมความพร้อมของส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดการ

'รกอบรมในรูปของหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่

(Mobile Unit)

เพี่อความรวดเร็วและ คล่องตัว โดยจัด

ความเช้าใจให้กับส่วนราชการ
้ จง ถ่ายทอดและทํา
กลุ่ม หรือคณะวิทยากร ชีแ
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นาย ความรับผดชอบซองสํานักงบประมาณในการตรวจสอบนละ
2. การกระจ่ายอํา

อนุม้ตเิ งินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K) ให้แก,หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวช้างต้น

เพื่อมให้

เกิดความยุ่งยากและเป็นปัญหาในทางปฎํปติ รวมทั้งจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาค

ิ ปฎิปติตั้งแต่ปี งบประมาณรายจ่ายประจําปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
รัฐนําไปปฎ็ปต
้ ิ ลมควรให้กอ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้นั้น
3. มาตรการระยะยาว เนื่องจากการนํา
ก็เพื่อเป็นการฯเวยเหลอผูป
้ ระกอบอาชีพในภาวะสินด้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นหรืชลดลงผํดปกติ

งบประมาณจึงเห็นลมควรให้มการยกเลิกเงื่อนไขหลักเกณฑ์ การนํา
สัญญาแบบปรับราคาได้

สํานัก
(ค่า K)

เมื่อส ทานการณ์ทางเศรษฐกิจกลับสูภาวะปกติ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่งบประมาณประจําปีโดยขอให้
'สํานักงบประมาณสืกษากิงผลดี ผลเสืย และผลกระทบแสัวนําเลนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

ครั้งหนึ่ง
จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย ขอได้โปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป

พูลทรัพย์ ปียะอนันต์
(นายพูลทรัพย์

ปิยะอนันต์)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย
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(สําเนา)

ที่ นร 0401/ว 209

สํานักงบประมาณ
ทนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
22 กันยายน 2532

เรื่อง

การพิจารณาๆ!วยเหลีอผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง

เรียน
สิงทีส่ ่งมาด้วย

1.

หนังสือสํานักเลๆทธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2532

2.

หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ กพส. 7/2532 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2532

ี ติวันที่ 22 สิงหาคม 2532 อนุมิตต
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มม
ิ ามที่คณะกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาแก้ใฃปัญหาการก่อสร้างเสนอเงื่อนไข

หล้กเกณฑ์

ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตร และ

วิธการคํานวณที่ใซ้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ทั้ง 6 ข้อ โดยข้อ 1 ให้ตัดคําว่า “ก่อนหรือ’, ออก และ
ให้ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ

กิ'น หน่วยงานอื่น

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยราซ การบริหารส่วนท้อง

ที่มีกฎหมายบัญญํติให้มฐี านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฎิบติ
ํ ต่อ
ไป โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เวียนแจ้งให้ทราบแล้ว (ตามเอกสารสิงทีส่ ่งมาด้วย) นั้น
ิ ังนี้
สํานักงบประมาณขอเรียนชีแ้ จงและซักซ้อมความเข้าใจในทางปฎิบต
้ ด

่ งนามหลังวันที่ 28
สัญญาแบบปรับราคาได้มาใซ้เฉพาะงานก่อสร้างทีล
1. การนํา

มิถุนายน 2531 (ตามเอกสารผนวก

ก.) มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้

่ งนามหลังวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ยกเว้นสัญญาเดิม
1.1 เป็นงานก่อสร้างทีล

ที่ระบุให้ใช้หรือไม่ให้ใซัสัญญาแบบปรับราคาได้อยูแ่ ล้ว
1.2 งวดงานที่ จะได้รับการพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดค่างานตามหลักเกณฑ์

ี ารส่งมอบงานภายหลังวันที่ 24 เมษายน 2532 เป็นต้นไป
จะต้องเป็นงวดงานทีไ่ ด้มก
1.3 ให้ผรู้ ับจ้างที่เป็นคูส
่ ัญญาและมีสิทธิได้รับการชดเชย ตามหลักเกณฑ์ขอ

ทําความตกลงกับผู้ว่าจ้างเพี่อแก้ใฃ สัญญาเดิมให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ภายใน 45 วัน นับตั้ง
แต่วัน ที่ 22

สิงหาคม 2532 และให้ผู้ว่าจ้างดําเนินการแก้ไขสัญญา (ตามตัวอย่างการแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาเดิม เอกสารหมายเลข 1) ดังกล่าว ให้เสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งขอแก้ไข
สัญญาจ้างเหมาเดิมจากผูร้ ับจ้าง
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สัญญาแบบปรันราคาได้มาใช้กับงานก่อสร้างเป็นการถาวร

(ตาม

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

งานในลักษณะหมวดค่าค?กัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน

และหมวดรายจ่ายอึ่นที่

เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิงก่อสร้าง ทีอ่ ยูใ่ นเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี

่ ําเนํนการจัดจ้างภายหลังวันที่คณะรัฐมนตรีมม
ี ติ วันที่
2.2 เป็นงานก่อสร้างทีด
22 สิงหาคม 2532
2.3 ผูว
้ ่าจ้างจะด้องแจ้งและประกาศให้ผเู้ สนอราคาทุกรายทราบในประกาศแจ้ง

ี ารจัดจ้างโดยวิธอี ื่น พร้อมทั้งระบุในสัญญาจ้าง
หร้บกรณีที่มก
ความประกวดราคาหรือในเอกสารสํา
ประ๓ทของงานก่อสร้าง
ๆ จะใช้สัญญาแบบปรันราคาได้ ตลอดจนกําหนด
ี ารคํานวณทีใ่ ห้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้อย่างชัดเจน
สูตรและวิธก

ด้วย ว่างานก่อสร้างนั้น

3. ในการขอปรับเพิ่มหรือลด ค่างานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีด้งกล่าว

ตลอดจน

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 156 ลง

วันที่ 7 ตุลาคม 2531 ซึ่งต้องขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณนั้น ขอ,ให้ล่'วนราชการฯ ดําเนิน
การด้งนี้
3.1 พิจารณาตรวจสอบการปรับเพิ่มหรือลดค่างานตามเงื่อนไข

ประ๓ทงานก่อสร้าง

หลักเกณฑ์

ทีส
่ ํานักงบประมาณกําหนดให้ถูกต้องก่อนทีจ่ ะขอทํา
สูตรและวิธกี ารคํานวณ

ความตกลงกับสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ในกรณีที่มงี านก่อสร้างหลายประ๓ทรวมอยูใ่ นสัญญาเดียว

กัน ขอให้แยกค่างานแต่ละประ๓ทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้อง

กับสูตรทีไ่ ด้กําหนดไว้
การตามข้อ 3.1 แล้ว ให้ขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ
3.2 เมื่อดําเนิน

โดยระบุแหล่งทีม
่ าของเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาและแต่ละงวดทีซ่ อเงินซดเขยให้ชัดเจน

พร้อมจัด

ล่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาด้งต่อไปนี้

(1)

หนังสือที่ผรู้ ับจ้างขอแกํใขสัญญาเดิมให้เป็นสัญญาแบบปรันราคาได้

(2) สัญญาแกํใขเพิ่มเติมสัญญาเดิมให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

(3) ประกาศแจ้งความประกวดราคา
(4) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
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(5) หนังสีอการต่ออายุสัญญา (ถ้ามี)
(6)

หนังสือส่งมอบงานของผูร้ ับจ้าง

(7)

หนังสือที่ผรู้ ับจ้างขอเงินชดเชยพร้อมวิธกี ารคํานวณ

กรณีตามนัยข้อ 1 และตามนัยมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นร 0203/ว 156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
และกรณีตามนัยข้อ 2 ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาข้อ 3.2 (3) - (7)

จงเรียนมาเพี่อโปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัตต
ิ ่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

บด จุณฌานนท์
(นายบด

จุณณานนท์)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

กองกลาง

โทร. 2710092

ต่อ

245

รเ.
ะ

ข้อ 3.2 (1) - (7)
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ที่ นร 0407/ว 85

สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
13

เรื่อง

กรกฎาคม 2541

ชักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา

แบบปรับราคาได้

(ค่า K)

เรียน
'อ้างถืง 1.

2.

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0401/ว 209 ลงวันที่

22 กันยายน 2532

ี ารนํา
ตามหนังสือทีอ่ ้างถืงหมายเลข 1 คณะรัฐมนตรีได้อนุม้ตใิ ห้มก
สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ มาใข้กับสัญญาก่อลร้าง โดย'ให้สวั นราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

การบรีหารราชการส่วนห้องถิ่น

ี ฎหมายบัญญ้ตใิ ห้มฐี านะเป็นราซ การบรีหารส่วน
หน่วยงานอื่นที่มก

ห้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัตต
ิ ่อไป

และตามหนังสือทีอ่ ้างถึงหมายเลข 2 สํานักงบ

ประมาณได้ชี้แจงและชักซ้อม ความเข้าใจในทางปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนั้น จากผล

มากทีย่ ังไม่เข้าใจแนวทางและวิธีปฏิบัติ
การปฏิบัติงานทีผ่ ่านมาปรากฏว่า มีส่วนราชการเป็นจํานวน

ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทีก
่ ําหนดไว้

จํงทําให้การส่งเอกสารหลักฐานเที่อให้สํานักงบ

ประมาณตรวจสอบไม่ครบถ้วนสมนุรณ์ ต้องไซ้เวลาในการติดต่อประสานงานขอให้ส่งเอกสารหลัก

ฐานเพิ่มเติม ทําให้การพิจารณาต้องล่าข้าออกไป
เศรษฐกิจ

ประกอบกับขณะนี้เป็นระยะที่เกิดวิกฤตทาง

ซึ่งรัฐบาลได้มมี าตรการชัวยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อลร้างและผูป้ ระกอบอาชีพงาน

อื่นทีท
่ ํา
สัญญากับทางราชการในหลายกรณี รวมถืงการชด เชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ ด้วย ซึ่งทําให้ปริมาณงานเกี่ยวกับการขอค่าชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้เพิ่มขึ้นมาก
เป็นทวี คูณ

ฉะนั้น เพี่อให้การปฏิปติเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นไปโดยถูกต้องและรวดเร็ว
ประมาณจึงขอเรียนชีแ้ จงและชักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติดังนี้

/1. มติคณะรัฐมนตรี

สํานักงบ

www.yotathai.com

-83-

1.

สัญญาแบบปรับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กําหนดให้นํา

ราคาได้มาให้กับงานก่อสร้างเป็นการถาวร (ตามเอกสารผนวก ข.)

สําหรับงานก่อสร้างทีด่ ําเนิน

ี ติ วันที่ 22 สิงหาคม 2532 โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์
การจัดจ้างภายหลังวันที่คณะรัฐมนตรีมม
ดังนี้
1.1 ให้ทั้งในกรณีเที่มหรีอลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา

เมื่อค่า K

่ ่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดือนที่เปิดรองมาก
ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนทีส
กว่า 4%

ขึ้นไป
1.2 ให้ กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและห้อมแรม

จ่าย ค่างานในลักษณะค่าครุภัณฑ์

ซึ่งเบิก

ที่ดินและสิงก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอี่นที่

เบิกจ่ายในลักษณะค่าลี่งก่อสร้างทีอ่ ยูใ่ นเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี
1.3 ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผรู้ ับจ้างทราบ เซ่น ในประกาศประกวด

กรณีที่มีการจ้างโดยวิธอี ื่น
ราคาหรือในเอกสารสําหรับ

พร้อมทั้งระบุในสัญญาจ้างด้วยว่าการ'จ้าง

ประ๓ทงานก่อสร้าง
เหมานั้น ๆ จะให้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนกําหนด

คํานวณทีใ่ ห้มกี ารปรับเที่มหรือลดค่างานไว้ชัดเจน
1.4

ี าร
สูตรและวิธก

ในกรณีขอเพิ่มค่างานก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างต้องเรียกร้องภายใน 90 วัน นับ

จากวันกัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างมีหนังสิอส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรก

จนถึงวันที่ผรู้ ับจ้างแจ้ง

ขอเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาใด้ที่ส่วนราชการประท้บตรารับเป็นวันสุดท้าย
ความจํานง
2. ในการขอเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ซึ่งต้องขอ

ทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณนั้น ขอให้ส่วนราช การฯ ระบุแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้างตาม
่ อเงินชดเชยให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารเพี่อประกอบการพิจารณาดังนี้
สัญญาแต่ละงวดทีข
2.1 ประกาศแจ้ง ความประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

หรือ

ใบเสนอราคาโดยวิธอี ื่น
2.2 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง พร้อมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง

ี ารคํา
นวณที่,ให้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
สูตรและวิธก
2.3

หนังสือขอรับเงินชดเชยของผูร้ ับจ้างทีส่ ่วนราชการประทับตรารับตาม

ระเบียบฯ
/2.4 รายละเอียด
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2.4 รายละเอียดประมาณราคาของผู้รับจ้าง
2.5

หนังสือส่งมอบงานของผูร้ ับจ้างงวดทีข่ อเงนเพิ่ม

2.6 หนังสือต่ออายุสัญญา (ท้ามี)

หนังสือแจ้งให้ผรู้ ับจ้างเข้าปฏิบต
้ งิ าน (ท้ามี)
งบประมาณ
2.8 เอกลารที่เกี่ยวข้อง เๆเน หนังสือตอบข้อหารือจากสํานัก
2.7

(ท้า มี)

ิ ่อไป
จงเรียนมาเพิ่อถือเป็นแนวทางปฎิบต
้ ต
ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี สุขสถาพร)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2739027

ต่อ

1552.3500
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ที่ นร 0407/ว 16

สํานกงบ
, ประมาณ

ถนนพระราม 6 กทม. 10400
18

เรื่อง

พฤศจิกายน

2541

ช้กช้อมความเข้าใจในทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการรอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา

แบบปรับราคาได้

(ค่า K)

เรียน
อ้างถึง 1.

, เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
หนงสีอสํานก

งบประมาณ
2. หนังสิอสํานัก
3.

หนังสือสํานักงบประมาณ

ที่ นร 0401/ว 209 ลงวันที่ 22 กันยายน 2532
ด่วนที่สุด

ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่

13

กรกฎาคม 2541

่ ํานักงบประมาณได้เวียนหนังสือชักข้อมความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบั ตเกี่ยว
ตามทีส
กับการขอค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นไปโดยถูกต้องและรวดเร็ว ผลการ

ปฏิบัตใิ นระยะเวลาทีผ่ ่านมาพบว่าการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อให้สํานักงบประมาณตรวจสอบไม,
่ ้างถึงหมายเลข
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหนังสือทีอ

1

2 และ 3

ทําให้การพิจารณาล่าข้าและมี

ปริมาณงานเรื่องค่า K สะสมเป็นจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สํานักงบประมาณจึงขอ เรียนชี้แจงแนวทางปฏิบัตเิ พิ่มเติมเพื่อให้การพิจารณาเงิน
ซดเชยค่างานก่อสร้างดามสัญญาแบบปรับราคาไต้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นดังนี้
1.

ในกรณีทสี่ ่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

บริหารส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ี านะ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัตใิ ห้ มฐ

หน่วย งานอื่นของรัฐจัดส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาไม่ครบตามรายละเอียดในสิงที่ส่งมา

ด้วย

สํานักงบประมาณจะแจ้งให้ทราบเพื่อขอให้จัดส่ง เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 15 วันทํา

การนับแต่วันทีไ่ ด้แจ้ง

หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดส่งรายละเอียดให้ครบถ้วน

ลมบูรณ์กายในระยะเวลาดังกล่าว สํานักงบประมาณจะดําเนินการส่งเรื่องคืนต่อไป

/2.

ในกรณี
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2. ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างขอเงินชดเชยค่าก่อสร้างนั้น

ฯลฯ

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ทีเ่ ป็นคูส่ ัญญาควรัรีบดําเนํนการตรวจลอบและขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณโดยเร็ว

และเมื่อผูร้ ับจ้างสํงมอบงานงวดใดงวดหนึ่งแล้ว สํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ลามารถขอรับ

เงินชดเชยค่า ก่อสร้างสําหรับงวดนั้น ๆ

ได้ทันท

หรือทยอยขอรับเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามทีเ่ หมาะ

ลม โดยไมจาเป็นต้องรอจนถึงระยะเวลาที่ผรู้ ับจ้างส่งงานงวดสุดท้าย
จ้งเรืยนมาเพี่อถือเป็นแนวทางปฏํบต
ิ ่อไป
้ ต

ชอแสดงความนับถือ

(นายสวัลดภาพ กันทาธรรม)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร, 2739027 ต่อ 1552,3500

โทรสาร 2739240
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ที่ นร

สํานักงบประมาณ

0407/ว 23

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

4.

หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 16 ลงวันที่ 18 พฤศจึกาย่น

ด่วนทีส
่ ุด

ที่ นร 0407/ว 85 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2541

ด้วยปรากฏว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

บริหารส่วนท้องถิ่น

2541

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ี านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญ้ตใิ ห้มฐ

หน่วยงานอื่นของรัฐจัดส่งรายละเอียดเพี่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการขอเงิน

ค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

ซดเชย

ในลักษณะทีส
่ ับสนและไม่ชัดเจนโดยเฉพาะ

ลงลายมือซื่อ (ลายเซ็น) ไม่ตรงตามเรื่องเดิมอันจะก่อให้
การจัดส่ง เอกสารเพิ่มเติม ผูร้ ับรองสําเนา

เกิดผลเสียหายแก,ราชการได้

เซ่น

เอกสารประกาศประกวดราคาฯ และสัญญาอ้างซื่งด้องระบุว่าจะ

คํานวณที่

ี าร
ประ๓ทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธก
ต้องใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนด
ให้มี การปรับเพิ่มหรือลดค่างานโดยไม่ชัดเจน

โดยเฉพาะกรณีเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ

ประกวดราคาฯ และเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอ้าง

ฉะนั้น

เพื่อเป็นการแกิไขปัญหาดังกล่าวช้างต้น

ราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ฯลฯ

สํานักงบประมาณจึงขอให้ส่วน

โปรดพิจารณาจัดส่งรายซื่อพร้อมทั้งตําแหน่และ
ง

ลายมือซื่อ {ลายเซ็น) ของช้าราชการระดับ 5-7 ขึ้นไปอย่างน้อย จํานวน3 คน ที่ส่วนราชการมอบ
จาก ต้นฉบับจริง
หมายให้เป็นผูร้ ับผิดชอบในการรับรองว่าเอกสารดังกล่าวว่าได้ถ่ายสําเนา

กรณีรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ฯลฯ นั้น

สําหรับ

ให้พนักงานที่มต
ี ําแหน่งเทียบเท่าช้าราชการระดับ 5-7

ขึ้นไปเป็นผูร้ ับรองสําเนาเอกสาร
/จึงเรียน
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจา?ณาดําเนินการ และกรุณาแด้งในัสํานักงบประมาณทราบ
ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันพื่ได้รบหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้เพื่อยืดถือเป็นแนวทางในการตรวจลอบ

หลกฐานประกอบการฟ้จารณาต่อใป สํานักงบประมาณขอขอบคุณในความร่วมมอมา

ณ โอกาสนี้ ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายลวัสดิภาพ กันทาธรรม)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 2739027

ต่อ 3510

โทรสาร 2739240
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ที่ นร 0407/ว 24

ตํา
นักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
2

พฤศจิกายน

2543

เรื่อง

การเบิกจ่ายเงินซดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

เรียน

การตํา
นักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

อ้างถึง

หนังสือสํานักเลซาริการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

(ค่า K)

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ตําเนาประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบติ
ิ ราชการเพี่อประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 29

กันยายน พ.ศ. 2543 จํานวน6 หน้า

ี ติวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กําหนดให้นํา
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง คณะรัฐมนตรีมม
สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้กับงานก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานตามกฎหมาย

่ กี ฎหมายบัญญ้ตใิ ห้มฐี านะเป็นราชการ
หน่วยงานอึ่นทีม

บริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นซองรัฐถึอปฎิบ้ติต่อไป เนื่องจากการดําเนินงานชองส่วนราชการ
ที่เกี่ยวช้องในการพิจารณาเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K) ท้าให้

ผูป
้ ระกอบการซึ่งเป็นคูส
่ ัญญากับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับความเดือดร้อน

คณะกรรมการ

ว่าด้วยการปฏิบติ
ิ ราชการเพี่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ

จึงได้กําหนด
มาตรฐานการปฏิบัตริ าชการ

ในการเบิกจ่ายเงินซดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรันราคาได้
ส่งมาด้วย

(ค่า K)

ตามเอกสารสิ่งที่

นั้น
นักงบประมาณในฐานะหน่วยงานซึ่ง เป็นผู้ พิจารณาอนุมติและตรวจสอบให้
ตํา

ความเห็นชอบ ตามกระบวนการภายในระยะเวลา เรื่องละ 20 วันท้าการ จึงขอเรียนชีแ้ จงและซักช้อม
ความเช้าใจในทางปฏิบัติ ดังนี้
.

1. การขอเงินเพี่มเงินชด เชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

เป็นหน้าที่ของผูร้ ับจ้างทีจ่ ะด้องเรียกร้องภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแต่วันกัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างได้มี

ั จ้างมีหนังสือขอเงินเพิ่มค่างานทีส่ ่วนราชการ
หนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรก จนถึงวันที่ผู้รบ

นไี้ ปแล้ว
และรัฐวิสาหกิจประทับตรารับตามระเบียบฯ เป็นวันสุดท้าย หากพ้นกําหนด

ผูร้ ับจ้างไม่มี

/สิทริเรียกร้อง
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สิทธิเรียกร้องพนเพิ่มค่างานก่อลร้างจากผูว้ ่าจ้างได้อีกต่อไป

และในกรณีที่ผวู้ ่าจ้างจะต้องเรียกเงิน

คืนจากผูร้ ับจ้าง ให้ผวู้ ่าจ้างเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้างโดยเร็ว และการพจารณาเงินเพิ่มหรีอลดและการ
จ่ายเงินเพิ่มหรีอเรียก เงินคืนจากผูร
้ ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้

ต้อง1ได้รบ
ั การ

ตรวจลอบและเห็นขอบจากสํานักงบประมาณ และให้ ทอการพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณ

เป็นทีส่ ินสุด
2. การขอเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนค่างานก่อสร้าง ตามนัยมต้ คณะรัฐมนตรีด้งกล่าว

รวมทั้งแนวทางของคณะกรรมการว่าด้วยการปฎปติราชการเพื่อประชาซนของหน่วยงานของรัฐ
ต้องขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณนั้น

พื่ง

การ ด้งนี้
ขอให้ล่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนิน

2.1 พิจารณาตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ก่อนนําเลนอ

ิ ากสํานักงบประมาณ
ขออนุมต
้ จ
2.2

พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดประกอบการขอเงินเพิ่มหรือลดค่างานตาม

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อลร้าง สูตรและวิธกี ารคํานวณตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องรอให้สินสุดงานงวดสุดท้าย หรือ
ไม, ต้องรวมหลาย ๆ สัญญาในคราวเดียวกัน แสัวจึงขอทํา
ความตกลงกับ

สํานักงบประมาณ

ทั้งนี้ ในกรณีมงี านก่อลร้างหลายประ๓ทรวมอยูใ่ น

สัญญาเดียวกัน ขอให้แยกค่างานแต่ละประ๓ทให้ชัดเจนตามลักษณะของ

งานก่อลร้างนั้น

และให้สอดคล้องกับสูตรที่กําหนดไว้ในแต่ละงวดทีข
่ อ

เงินเพิ่ม
3.

ไม่ครบถ้วนถูก ต้อง

เมื่อล่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามชัอ 2 แล้ว หากผูร้ ับจ้างปฎิปติ

จําเป็นที่ล่วนราชการและรัฐวิลาหกจจะต้องล่งเรื่องด้งกล่าวคืนผู้รัขจ้าง

เพื่อ

ดําเนินการใหม่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อขจัดความล่าชัา ฉันเกิดจากความไม่ลมบุรณ์ของเอกลาร
เลนอขอ และหากผูร้ ับจ้างดําเนินการครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

ให้ล่วนราชการและรัฐวิลาหกัจขอทํา

การ สําหรับ
กรณีหน่วยงานของรับผูว้ ่าจ้างตั้งอยู่
ความตกลงกับสํานักงบประมาณภายใน 30 วันทํา
ในล่ วนกลาง

กรณีหน่วยงานของรัฐผูว้ ่าจ้างตั้งอยูใ่ นล่วนภูมภี าค
การ สําหรับ
และภายใน 40 วันทํา

นับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างมีหนังสือขอเงินเพิ่มที่ล่วนราซ การและรัฐวิสาหกิจประทับตรารับตามระเบียบฯ

่ งผ่านล่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดไปยัง
โดยให้ล่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจคูส
่ ัญญาล่งรือ
สํานักงบประมาณ

่ าของจํานวน
พร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาขอฺงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา และแหล่งทีม
/เงินทีข
่ อ
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เงินทีข่ อเพิ่มหรือลดค่างานที่ถูกต้องแต่ละงวด ตลอดจนระบุหน่วยฌํกจ่ายว่าจะจ่ายทีส่ ่วนกลางหรือ
สํานักงานคลังจังหวัดใดให้ชัดเจน
4. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจจัดส่งเอกสารและรับรองความถูกต้องเพื่อ

ประกอบการพิจารณาของสํานักงบประมาณ
(1)

ด้งนี้

สําเนา
ประกาศแจ้งความประกวดราคา พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
หรือใบเสนอรา คาโดยการว่าจ้างวิธอี ื่น

(2)

สําเนา
ลัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

(3)

หนังสือการต่ออายุสัญญา
สําเนา

(4)

หนังสือส่งมอบงานของผูร้ ับจ้าง (ทุกงวดทีข่ อเงินเพิ่ม)
สําเนา

(5)

ด้ชมีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนที่เปิดชองประกวดราคา หรือเสนอราคา
สําเนา

(ถ้ามี)

่ ่งมอบงานทุกเดือนที่ฃอเงินเพิ่ม
โดยวิธอี ื่น และเดือนทีส
(6)

บัญชี รายละเอียดการก่อสร้างของผูร้ ับจ้าง
สําเนา

(Bill of Quantities)

(7) ต้นฉบับหนังสือที่ผรู้ ับจ้างขอเงินเพิ่ม พร้อมวิธีการคํานวณ
(8) เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เๆเ น

หนังสือตอบข้อหารือจากสํานักงบประมาณ

(ถ้ามี)

(9)

กรณีทหี่ ลักฐานเอกสารไม่ชัดเจน ขอให้ส่งสําเนาคฉ
ู่ บับด้วจรืงเพิ่อประกอบ
การพิจารณา

รายละเอียดประกอบการ
5. หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถจัดทํา

พิจารณา เพื่อการเสนอซอตามนัยด้งกล่าวข้างต้น

สํานักงบประมาณจําเป็นต้องส่งเรื่องคึนให้ส่วน

ราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการใหม่อีกครั้งหนึ่ง

และไม่ถือเป็นเรื่องสิบเนึอ่ งในการปฏิบัตงิ าน

พิจารณาชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไต้

(ค่า K)

และจะเรื่มนับเวลาเรื่มต้น

โดยไข้วันทีไ่ ต้รับเอกสารเพิ่มเติมชึ่งถือว่าสมบุรณ์ครบถ้วนในรายละเอียดประกอบการพิจารณา

จึงเรืยนมาเพิอ่ โปรดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

ทูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
(นายทูลทรัพย์ ปิยะอนันต์)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 273-9027-28

ต่อ 3549

โทรสาร 273-9240
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สํานักงบประมาณ

ที่ นร 0407/ว 150

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
24 สิงหาคม 2544

เรื่อง การปฏิบัตต
ิ ามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรียน
อ้างถึง

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่
15 มีชุนายน 2544

ี ฏิบัตกิ ารอนุมัตจิ ่ายเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้าง หรีอ
สิงทีส่ ่งมาด้วย หสักเกณฑ์และวิธป
เรียกคืนเงินค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรันราคาได้ (ค่า K)

1 ชุด

ี ติอนุมัตแิ นวทางการแก้ไขปัญหาการชดเชย
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง คณะรัฐมนตรีมม
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

โดยมอบอํานาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้า

ของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอํานาจในการพจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือ

ลด และอนุมัตจิ ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผูร้ ับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา
ได้

สําหรัสบัญญาจ้างที่มวี งเงินค่าจ้างไม่เกิน 50

ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ตั้งแต่ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพิ่อให้การพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการอนุมัติ
จ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผูร
้ ับจ้าง

ของหน่วยงานภาครัฐคูส
่ ัญญา

เป็นไปด้วยความ

สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับเจตนารมย์ของมติคณะรัฐมนตรีด้งกล่าว

งบประมาณ

■

หสักเกณฑ์และวิธป
ี ฏิบัตเิ กี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่างาน
จึงกําหนด

สิงก่อสร้าง หรือ เรียกคืนเงินค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ส่งมาด้วย เพื่อให้

สํานัก

(ค่า K)

ตามสิงที่

ถือปฏิบัติตั้งแต่ปงี บประมาณพ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

/จึงเรียนมา.
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จงเรยนมาเพื่อโปรดพจารณาดําเนึนการต่อ1ไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลทร้พย์ ปิยะอนันต์)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 0 2273 9027 - 28 ต่อ 3510

โทรสาร 0 2273 9240

www.yotathai.com

-94-

ี ฏิบ้ต การอนุมัตจิ ่ายเงินชดเชยค่างานส์งก่อสราง
หลักเกณฑ์และวิธป

หรือเรืยกคีนเงิน ค่างานส์งก,อสรางตามลัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเมื่อวันที่ 5 มีอนุ ายน 2544 มอบอํานาจให้หน่วยงานภาครัฐ
ตามทีค
คู่สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

มีอํานาจในการพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และ

อนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผูร้ ับจ้างตามเงื่อนไขรองสัญญาแบบปรับราคาได้

สําหรับ

สัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของ
แรก
ส่วนราชการหรือรํฐวิสาหกิจเป็นลําดับ

และจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางในลําดับ
ต่อไป

นั้น

ี ฏิปติในการอนุมัติการจ่ายเงินชดเชย
สํานักงบประมาณจึงกําหนด
หลัก เกณฑ์และวิธป

ค่างานสิงก่อสร้างและการเรียกคืนเงินค่างานสิ,งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เพี่อให้

ให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐมีอํานาจ
สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดัง กล่าว โดยมอบอํานาจ
ในการ

บรีหารงบประมาณรายจ่ายบางประการตั้งแต่ปงี บประมาณ

พ, ศ. 2545

เป็นด้นไป ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไข ดังนี้
1. หน่วยงานภาครัฐจะอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินซดเชยค่างานสิ,งก่อสร้าง

ค่างานสิ,งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ไม่เกิน

หรือการเรียกคืนเงิน

เฉพาะสัญญาจ้างที,มีวงเงินค่าจ้างสัญญาละ

50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาท ทวน) โดยการตรวจลอบเอกสารประกอบการพิจารณาให้

ครบท้วนและถูกต้อง รวมทั้งการคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจาก

บัญญาจ้างดังกล่าว
ผูร้ ับจ้างสําหรัส

พิจารณาดําเนินการให้ครบท้วน
2.

เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทีจ
่ ะต้อง

สมบูรณ์ และถูกต้อง

เมื่อพิจารณาตรวจสอบความครบท้วนและถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณา

แล้ว การคํานวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้หน่วย งานภาครัฐ

ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในสัญญาทีล่ งนามกับผูร้ ับจ้าง ภายใต้ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประ๓ทงาน
ก่อสร้าง

่ ํานักงบประมาณ
ทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในหนังสือคูม
สูตรและวิธกี ารคํานวณ
่ ือทีส

กําหนดโดยเคร่งครัด

3. ใน กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มค่างานสิ,ง ก่อสร้างให้ผรู้ ับจ้างตามเงื่อนไข

รองสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า

K) ให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐมีอํานาจ
ดําเนินการ ดังนี้
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ก. กรผึงบประมาณของส่วนราชการหร็อร้ฐวสาหกจ
3.1 ให้ห้วหน้าหน่วยงานภาครัฐโอนเปลี่ยนแปลงรายกาทงํนประจํา
งๆดจาก

งานหรือโครงการในแผนงานใดไฝว่าจะเบิกจ่ายจากสํา
น้กเบกแห่งใดไปตั้งจ่ายา,น

หมวดรายจ่าย

หมวดค่าครุภัณฑ์

ทดนและลี่งก่อสร้าง

รายการเงินซดเชยค่างานลีง่ ก,ธสร้างตามสั’ญญา

แบบปรับราคาไดํในงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มีคๆามจําเป็น ต้องจ่ายเงิน เพิ่มภายใต้

แผนงานเดยวกัน เพิ่อเบิกจ่ายเงํนเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า

K) ตามจํานวนเงินที่

คํานวณและ ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผรู้ ับจ้าง สําหรับหมวดรายจ่าย ด้งนี้
1) หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ,งก,อลร้าง สําหรับ
รายการทีไ่ ด้ดําเนินการ
จ้ดซือ้ จัดจ้างแล้วมีเงินประจํางวดเหลือจ่าย หรือรายการทีห
่ มดความจําเป็นในการจัดหาแล้ว
2) หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ทีส่ ามารถเจ้ยดจ่ายได้

3) หมวดเงินอุด หนุนและหมวดรายจ่ายอึ่นที่ดําเนิน
การบรรลุวัตถุประสงค์

ตามทีไ่ ด้รับการจัดสรรเงินประจํางวดแล้วมีเงินเหลือจ่าย

หรือรายการทีห
่ มดความจําเป็นในการ

ใช้จ่ายแล้ว

สําหรับ
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวด ต่างแผนงานจะ ต้อง
ขออนุมัติต่อสํานักงบประมาณก่อน
3.2 ให้หน่วยงานภาครัฐขออนุมัตโิ อนเปลี่ยนแปลง เงินงบประมาณ ต่อสํานัก

งบประมาณ

ในกรณีทไี่ ด้ตรวจสอบสัญญาจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

ลงนามไวัแล้วปรากฎว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่ายเงินเพิ่มค่างาน

(ค่า K)

ทีไ่ ด้

ให้รออนุมัตโิ อนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณและขออนุมัตเิ งินประจํางวดจากหมวดรายจ่าย งานหรือโครงการ ในแผนงานและสํานัก

เบิกใดเพื่อไปตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนและลี่งก่อสร้าง รายการพนซดเชยค่างานลี่ง
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไดในงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มีความจําเป็น ต้องจ่าย

เงินเพิ่มค่างานภายในแผนงานเดียวกันหรือต่างแผนงานกันโดยเร็ว เพิ่อเบิกจ่ายให้กับผูร้ ับจ้าง ต่อไป
ข. กรผึงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
3.3 ให้หน่วยงานภาครัฐขออนุมัตจ
ิ ัดสรรเงินประจํางวดงบกลาง
ค่างานลี่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

งบประมาณ
ต้องจ่ายเงินค่างานเพิ่มต่อสํานัก
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกัจ

เพิ่อเบิกจ่าย

สัญญาจ้างก่อสร้างที่มีความจําเป็น
สําหรับ

ในกรณีทไี่ ม่สามารถเจียดจ่ายจากงบประมาณของ

ตามข้อ 3.1 - 3.2 แล้ว และสํานักงบประมาณจะพจารณาจัดสรรเงิน

งบกลางให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจในหมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิงก่อสร้าง

ในสักษณะ
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ค่าสิงก่อสร้าง

รายการเงิน'ชดเชย ค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบ,ปรับราคา1ได้ ตาม ความจําเป็น

และเหมาะสม

การขอเงินประจํางวดตามวรรคแรก

ให้หน่วยงานภาครัฐจัดส่งเอกสาร

ขออนุมัตเิ งินประจํางวด งบกลาง ตามแบบ ง. 222 และแบบ ง. 232 ที่
ราย ละเอียดประกอบคํา

สํานักงบประมาณกําหนดโดยให้แสดงรายละเอียดเลขทีส่ ัญญา รายการก่อสร้าง งวดงาน และ

จํานวนเงินชดเขยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับรา'คาไห้
ชดเชยค่างานสิงก่อสร้างที่ห้วหน้าหน่วยงานภาครัฐ

หนังสือการอนุมัตเิ งิน
พร้อมสําเนา

หรือผู้ทไี่ ห้รับมอบหมายให้ปฏิบติราชการแทน

การกองคลังหรือผูอ
การกองอื่น ๆ ที่มืหน้าทีร่ ับผดชอบเป็นผูร้ ับรอง
อนุมติแล้ว ทั้งนี้ ให้ผอ
ู้ ํานวย
้ ํานวย
ว่าเอกสารถูกต้องห้วย

4.

สําหรับงานจ้างเหมา ก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย งานบรืหารราช การส' วน

ท้องลี่น

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความจําเป็นต้องเพิ่มเงินค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาให้

(ค่า K)

ภายหลังจากทีใ่ ห้ให้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานแล้ว หรือไห้จ่าย ตามสัดส่วนแหล่งที่มา

รอง เงินค่าก่อสร้างนั้นแล้ว

มความจําเป็นต้องให้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดนเพิ่มเติมให้ดําเน้น

การ ตามห้อ 3 โดยอนุโลม
5. ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องลดเงินค่างาน และเรียกคืนเงินจากผูร้ ับจ้างตามเงื่อนใฃ

ของสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า

K)

ให้หน่วยงานภาครัฐคูส
่ ัญญาดําเน้นการตรวจลอบเอกสาร

เพี่อคํานวณเงินทีจ่ ะต้องเรียกคืนจากผูร้ ับจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน

สัญญาต่างๆ

แล้วรีบดําเน้นการ

เรียกคืนเงินตามแนวทางที่เคยถือปฏิบต
้ โิ ดยเร็ว
6.

กรณีหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ป็นหน่วยงานนําร่องตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดการ

งบประมาณ การจ่ายเงินเพี่มค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้

(ค่า K) ให้เจียดจ่าย

จากเงินประจํางวดในงบลงทุน หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดจากงบดําเนินงาน หรือ

งบเงินอุดหนุนของงานหรือโครงการในสํานักเบิกใด

ไปตั้งจ่ายในงบลงทุนรายการเงินซดเชยค่างาน

สิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้ (ค่า K) ของงานหรือโครงการและสํานักเบิกที่มความจําเป็น
ต้องจ่ายเงินเพิ่มภายใต้แผนงานเดียวกันเพี่อเบิกจ่ายให้ผรู้ ับจ้าง

กรณีเป็นงบประมาณเหลือจ่าย

หรือเงินงบกลางให้หน่วยงานนัาร่องขออนุมติโอน

เปลี่ยนแปลงรายการหรือขออนุมัติงบกลางแล้วแต่กรณี
ไปตั้งจ่ายในงบลงทุน

งบประมาณตามความจําเป็นเพี่อ
ต่อสํานัก

รายการเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้

(ค่า K)

ของงานหรือโครงการ และสํานักเบิกที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มภายใต้แผนงานเดียวกัน เพี่อ

เบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาไห้

(ค่า K) ให้ผร
ู้ ับจ้าง
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7,

กรณีหน่วยงานภาครัฐใดมีเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใด อาจพิจารณานําเงิน

ดังกล่าวมาใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ก็ได้
8.

เมื่อหน่วยงานภาครัฐ

เป็นค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้

ลังโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจํางวดเพื่อเบิกจ่าย

หรือเรียกคืนเงินจากผูร้ ับจ้างแล้ว

ให้รายงานให้สํานัก

งบประมาณทราบภายใน 15 วัน นับจากวันลังโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนิน
การเกี่ยวกับ
9. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐจะมอบอํานาจ

้ ายในจังหวัดเดียวกันก็ได้
การบริหารงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์นีภ
10.

กรณีที่มปี ัญหาเกี่ยวกับการปฎิบต
ิ ามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า
้ ต

งบประมาณเป็นผูว้ ินิจฉัย
ให้สํานัก

K)

และให้ถือคํา
วินิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีล่ ิ้นสุด

ความตกลงกับสํานักงบประมาณ
11. การปฏิบติ
ิ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์นีใ้ ห้ขอทํา
หลักเกณฑ์
12. สํานักงบประมาณอาจกําหนด

หรือแนวทางปฏิปต
ั เิ พิ่มเติมเกี่ยวกับการ

ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามความจําเป็นและเหมาะสม

www.yotathai.com
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THAI CONTRACTORS ASSOCIATION
110 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 2510697, 2522953
110 WIRELESS ROAD, BANGKOK 10500 TEL. 2510697, 2522953
ด่วนทีส
่ ุด

ที่

59/2532

15

เรอง

ขอทราบผลการพิจารณาช่วยเหลีอผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
อ้างถึง

พฤษภาคม 2532

หนังสือของสมาคมฯ

ผ่าน

ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงส์’ สารสิน)

ด่วนทีส
่ ุด ที่ 46/2532

ลงวันที่ 24 เมษายน 2532

ี นังสือกราบเรียน
ตามทีส
่ มาคมฯ ได้มห
ก่อสร้างขาดแคลนและมีราคาสูง

ขอให้รีบพิจารณาแก้ปัญหาวัสดุ

และขอความกรุณาให้ ฯพณฯ ได้พจิ ารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

ช่วย เหลอผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง

บัดนี้

ฯพณฯ

รวม 6 ประการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ระยะเวลาได้ล่วงเลยไปนานแล้ว

พิจาร้ณาให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลแต่ประการใด
ลัญญางานกับราชการอยูก
่ ่อนแล้ว

สมาคมฯ บังไม่ได้รับคํา
ตอบผลการ

ขณะนี้ผู้ประ กอบอาชีพงานก่อสร้างชึ่งมี

ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส

ราคา วัสดุก่อสร้างไม่

อยูใ่ นภาวะปกติเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมาย และมีปริมาณไม่เพียงพอ ขาดแคลนและขัดสน

เงินสดอยูใ่ นมีอก็มอิ าจหาซื้อได้

แม้จะมี

่ ําเนินการอยูล่ ่าช้า รวมทั้งผูข้ ายฉวยโอกาส กําหนด
ทําให้งานทีด

หลักเกณฑ์การซื้อขายทีไ่ ม่เป็นธรรม ผลกระทบทีเ่ กิดตามมาก็ดือความสูญเสืยอ้นเกิดจากค่าแรงงาน

ที่ต้องรอคอยอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น

ล่งผลให้ค่าบริหารงานและต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นเป็น

้ คี วามจําเป็นอย่างยฺงทีต่ ้องแกไขโดยรีบด่วน ก่อนที1บรรดาผูร้ ับ
เงา ตามตัว ปัญหาต่าง ๆ เหล่านีม
เหมาจะต้องทิ้งงาน

หากเกิดปัญหาเช่นนีจ้ ริง

ความเดือดร้อนกระทบกระเทือนจะต้องเกิดขึ้นใน

หมื่นจะถูกลอยแพ ภาวะการว่างงานจะ
วงการก่อสร้างอย่างหลีกไม่พ้น คนงานนับจํานวน
พ้นจํานวน
เกิดขึ้นโดยทั้วไป ชี่งจะล่งผลกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ ปัญหาทาง การเมืองและ
ลังคมก็จะตามมา ล่งผลถึงเสถึยรภาพของรัฐบาลอีกด้วย
/ ด้วยเหตุผล
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แก้ปัญหา ต่าง

ฯพณฯ ได้โปรดดําเนินการ

ๆ ดังกล่าวโดยรีบด่วน และใคร่ขอทราบผลการพิจารณาข้อเรียกร้องของสมาคมฯ ตาม

ที่สมาคมฯ เคยเสนอให้มกี ารพิจารณาคือ

.

1

หรับผูร้ ับเหมาที่มีสัญญางาน
ขอให้พิจารณาขยายเวลาสัญญาการก่อสร้างลํา

ผูกพันก้นข้ามปี พ.ศ. 2532 ออกไปอีก 180 วัน โดยไม่มเี งื่อนไข
2.

ลํา
หรับผูร้ ับเหมาที่ยึ่นชองประกวดราคางานทั้งที,ลงนามในสัญญางานไปแล้ว

และจะลงนามในโอกาส ต่อไป ขอให้ขยายเวลาในสัญญาออกไปอีก 180 วัน โดยไม,มีเงื่อนไข ฟนก้น

่ ําลังก่อสร้างหรือยังมิได้ลงมีอก่อสร้าง หรือยังมิได้ลงนามในสัญญางาน
หากผู้ทล
ี่ งนามไปแล้ว ทั้งทีก
แต่ประสงค์จะขอยกเลิกข้อผูกพัน

นายก
ก็ฃอให้กระทําได้โดยไม่ถือเป็นความผิดตามระเปียบสํานัก

รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2522

และไมรีบเงินประก้นชอง เงินประก้นสัญญา

่ งนามในสัญญางานก่อสร้างก่อนและหรือหลังวันที่ 28
3. ผูร้ ับเหมาทีล

มิอนุ ายน

2531 ให้มีลท
ิ ธิได้รับเงินชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2531 ทุกสัญญา
4.

ขอให้รัฐบาลพิจารณาผ่อนผันให้มกี ารนําเหล็กเสันและลวดแรงดึงสูงทุกชนิด

เข้ามาในราช อาณาจักรได้อย่างเสรี

โดยยกเว้นอ้ตราอากรนําเข้าทั้งหมดเป็นการชั่วคราวจนกว่า

สถานการณ์เหล็กเล้นในประเทศ จะเข้าล่ภาวะปกติ

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ด่า K)
5. ขอให้พิจารณานํา

มาใช้เป็นการถาวรต่อไป

โดยเร็ว โดยการปรับปรุงสูตรการคํานวณใหม่ให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อประก้นความเลี่ยงอ้น

เนื่องมาจากวกฤตการณ์ครั้งนี้

และเพื่อล่งเสรีมให้ระบบการจ้างงานอยูบ
่ นพื้นฐานความเป็นธรรม

อ้นจะมีผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยพัฒนาต่อไป

6. ขอให้พิจารณาดําเนิน
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ที่สํานักงบประมาณกําหนดโดยการดัด “หักด้วย
ต้องเรียกเงินด่างานคืน,’

4%

เมื่อต้องเพิ่มด่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อ

ออก

้ มาคมฯ ใคร่ขอ ฯพณฯ ได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือผูร้ ับเหมาอีก 4 ข้อ
นอกจากนีส

คือ
7. ขอให้พิจารณายกเว้นภาษการค้าและภาษีรายได้ให้แก่ผป
ู้ ระกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างเป็นการชั่ว คราว

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอ้นเกิดจากสถานการณ์วัสดุก่อสร้างขาดแคลน

และขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม
/8.

ขอให้

www.yotathai.com
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- 101 8. ขอให้พิจารณาผ่อนผันให้มการนําเข้ารถบรรทุกHแล้ว

และยกเว้นอากรการ

นําเข้ารถบรรทุกใข้แล้วเป็นการชวคราว เพื่อผ่อนคลายปัญหาการขาดแคลนรถบรรทุก
9. ขอให้พิจารณาสังการให้จังหวัดต่าง

ๆ

ใต้พิจารณาเกี่ยวกับอนุญาตให้มก
ี าร

ระเบิดและย่อยหินไต้ตามทีจ่ ังหวัดเห็นลมควรและเหมาะสม โดยผ่อนปรนเงื่อนไขทีว่ ่า

่ อ
“สถานทีข

อนุญาตควรอยูห
ให้เสีย
่ ่างไกลชุมซนและบริเวณที่ล้บตา ซึ่งไม่อาจมองเห็นไต้จากทางหลวงอันจะทํา

ทัศนียภาพธรรมชาติ” ทั้งนี้เพราะเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอุปสรรคอย่างมากในการจัดหาส ทานทีร่ ะเบิด
และย่อยหิน
10. ขอให้พิจารณาแก้ไขระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ล่วงหน้า

ข้อ 59

เรื่องการจ่ายเงิน

โดยขอให้ผวู้ ่าจัางจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผรู้ ับจ้าง จํานวนร้อยละ 25 ในวันลงนามในสัญญา

และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ขอให้เบิกตามผลงานเป็นงวดรายเดือน

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อ ฯพณฯ ใต้โปรดพิจารณาอย่างรีบด่วน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะไต้ข่าวผลการพิจารณาแก้ใฃในเวลาอันรวดเร็วทีส่ ุด
ใคร่ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา

ก่อนเหตุการณ์จะสายเกินแก้

ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ดุลยกร ภิญโญสินวัฒนํ
(นายดุลยกร

ภิญโญสินวัฒนั)

นายกสมาคมฯ

ทั้งนี้ สมาคมฯ
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110 ทนนวิทยุ

กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 2510697, 2522953

110 WIRELESS ROAD, BANGKOK 10500 TEL. 2510697, 2522953

ที่ 78/2532
22

เรื่อง

พฤษภาคม

2532

ร้องเรียน เกี่ยวกับความล่าร้าในการแก้ไขสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

กราบเรียน ฯพณ'ฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงสั สารสิน)
ด้วยสมาริกของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

และผูร้ ับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ

จํานวนมากทีร่ ันงานก่อสร้างกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหก้จ และหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
่ น่วยราชการ รัฐวิสาหกจ
บรีหารราชการล่วนท้องกี่น ได้ร้องเรียนมาถึงสมาคมฯ เกี่ยวกับการทีห
และหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรีหารราชการห่วนท้องถนบางแห่งไม่ได้ปฏิบ้ตตาม
มดคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 156 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2531 เรื่องการพจารณาช่วยเหลอ

อาชีพงานก่อสร้าง
ผูประกอบ
้

ข,งในเงื่อนไขและหลักเกณท้ ข้อ 3

ดําเนินการแก้ไขสัญญาดังกล่าวให้เสร็จภายใน
จ้างเหมาเดิมจากผูร้ ับจ้าง”

กําหนดไวิว่า

'‘ไห้คส
ู่ ัญญา

นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งขอแก้ไขสัญญา

45 วัน

โดยเฉพาะอย่างยงหน่วยงาน กรงเทพมหานคร ซึ่งผูร้ ับเหมาที่มี

สัญญาจ้างเหมาทีเ่ ร้าข่ายได้รับการช่วยเหลือได้มห
ี นังสือขอแก้ไขสัญญาเดิมเป็นสัญญาแบบปรับ

ราคาได้แสัว

แต่ผว
ู้ ่าจ้างไม่ปฏิบัตแิ ก้ไขสัญญาภายในกําหนด45

วัน นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งขอ

แก้ไขสัญญาจ้างเหมาเดิมจากผูร้ ับจ้าง และผูว
ี ํานาจลงนามแก้ไขสัญญาตามมดิ
้ ่าจ้างอ้างว่า ไม่มอ

คณะรัฐมนตรีได้ และขณะนี้ได้มห
ี นังสือขออนุม่ดใิ ห้ขยายเวลาลงนามเพี่อจะได้ปฏิบัดแิ ก้ไขสัญญา
ได้ จนกระทั่งบัดนีร
้ ะยะเวลาล่วงเลยมานาน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสัญญาเลย

ทําให้ผรู้ ับจ้างเหมา

ได้รับความเดิอดร้อนเป็นอย่างมาก

สมาคมฯ

จึงขอความกรุณามายัง ฯพณฯ

ข่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพี่อช่วย เหลือ

่ ึ่ง
ผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้างตามมดิคณะรัฐมนตรีด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฯพณฯ จะกรุณาเป็นทีพ
ของผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้างได้

ทั่งนี้สมาคมฯ ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ

โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดง ความนับถึออย่างสูง

ดุลยกร ภิญโญสินวัฒนั
(นายดุลยกร ภิญโญสินวัฒนั)

นายกสมาคมฯ

ล่วงหน้ามา

ณ
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ประกาคคณะกรรมการว่าด้วยการปฎิบั ตราชการเพี่อประซาซ,นของทน่วยท’นของรั5
เรอง การกําหนด
มาตรฐาน การปฏิบั ตราชการ!น การเบิกจ่ายเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ด้วยกระทรวงการคลัง ขอไห้คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพี่อประชาชน

ของหน่วยงานของรัฐ

พิจารณากําหนด
มาตรการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการเบิกจ่าย

เงินชดเชยค่างานก่อสรัางตามลัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

เพี่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้

ประกอบการ ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
ตามความในข้อ 8 วรรคลอง และข้อ 17 ทวิ
อาลัยอํานาจ

แห่งระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบติ
ิ ราชการเพี่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 และที,แก้ไข
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบติ
เพิ่มเติม โดยระเบียบสํานัก
ิ ราชการเพี่อประชาชนของหน่วยงานของ

มาตรฐานการปฎิบติิ ราชการในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างาน
รัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 จึงได้กําหนด
ก่อลร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

่ นบ
ดังรายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารทีแ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2543

อภสิทธ เวชซาดูวะ
(นายอภิสิทธี้ เวช ชาชีวะ)

า ํานัก
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจํส
ประธานคณะกรรมการ1ว่าด้วยการปฏิบต
ั ริ าชการ

เพี่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
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มาตรฐานการปฎิบ้ ตราชการในการเบิกจ่าอเงินชดเชอ
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปร้นราคาได้ (ค่า K)

เพื่อให้การปฎิบติิ งานซองหน่วยงานซองรัฐในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาไห้

(ค่า K) ให้กับผูป
้ ระกอบการเป็นระบบเปิด โปร่งใส

เสมอภาค เป็นธรรม

ขั้นตอน ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน ผูป้ ระกอบการมี
โดยมี การกําหนด
ความพิงพอใจและสามารทคาดหวังต่อการบรหารซองหน่วยงานรองรัฐไห้ คณะกรรมการว่าห้วยการ

มาตรฐานการปฎิบติิ ราชการใน การ
ปฏิบติ
ิ ราชการเพื่อประชาชนซองหน่วยงานซองรัฐจึงได้กําหนด
เบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้

(ค่า K)

ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานซองรัฐ

ิ ่อไป
ยืดถือเป็นแนวทางปฏิบต
้ ต

ขอบเขตและสักษณะงาน
ให้ใช้ มาตรฐานการปฎีบติ
ิ ราชการในการเบิก กจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตาม

สัญญาแบบปรันราคาไห้

(ค่า K)

่ ําหนดตามระเบิยบสํานัก
กับหน่วยงานซองรัฐ ตามทีก
นายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการปฎิบต
้ ริ าชการเพื่อประชาชนซองหน่วยงานของรัฐ

พ-ค. 2532 และทีแ่ ก้ไซ เพิ่มเติม ซึ่ง

หมายความถืง กระทรวง ทบวง กรม หรีอส่วนราช การทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ราชการส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นใดซองรัฐในต่างประเทศ

ราชการส่วนภูมภ
ี าค

รัฐวิสาหกิจเฉพาะที่ตั้งขึ้นโดยพระราช บัญญ้ตหิ รือพระราช กฤษฎีกา และ

หน่วยงานอื่นชองรัฐ

สําหรับกรณีที'เป็นการเบิกจ่ายเงินชดเชย ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไห้

(ค่า

K) ให้เป็นเงื่อนไข

หลักเกณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรอง

การพิจารณาช่วยเหลือผูป
้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสํานักเลซ าธิการคณะรัฐมนตรี
นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532

ที่
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ขั้นตอน ระยะเวลา นละเอกสารประกอบการดําเนินการ
ขั้น ตอนระยะเวลาดําเนิน
การ

เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างได้รับคํา
ขอเบิกจ่ายเงินชดเชย ค่างานก่อลรัาง ตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

จากผู้ประกอบการ ไห้หน่วยงานของรัฐผูว้ ่าจ้างและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาทีก
่ ําหนดดังนี้
ขั้นตอนดําเนิน
การ

ระยะ เวลา/วันทํา
การ

1 หน่วยงานของรัฐผูว
การก่อนส่งลํน้ากงบประมาณ
้ ่าจ้าง ดําเนิน
1

2.

ก. กรณีหน่วยงานของรัฐผูว้ ่าจ้างตั้งอยูใ่ นส่วนกลาง

30

ข. กรณีหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างตั้งอยูใ่ นส่วนภูมิภาค

40

น้กงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
ลํา

20

3. หน่วย งานของรัฐผูว
ิ ีกาจากกรมบัญชี กลาง
้ ่าจ้างขออนุมัตฎ

10

4. กรมบัญชี กลางพิจารณาอนุมัตฎ
ิ ีกา

3

5. หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างแจ้ง ผู้ประกอบการรับเงิน

7

รวม

ตั้งนี้

ระยะเวลาดําเนินการ
- 70 วันทํา
การ

สําหรับ
หน่วยงานของรัฐผูว
้ ่าจ้างตั้งอยูใ่ นส่วนกลาง

- 80 วันทํา
การ

สําหรับ
หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้าง ตั้งอยูใ่ นส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการเป็นผู้
ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาสําหรับ

ดําเนินการเอง และขั้นตอนที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องแจ้งให้ผป
ู้ ระกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสาร

หรือไม่สมบูรณ์ตาม

ขอใม่ถูกต้อง ครบถ้วน
การใด ๆ ในกรณีที่คํา
หลักฐานเพิ่มเติม หรือดําเนิน

หลักเกณฑ์ วิธี การ หรือเงื่อนไขที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับกําหนดจนถงวันที่ผู้ประกอบการได้

ดําเนินการถูกต้อง ครบถ้วนและลมบูรณ์แล้ว

่ ําหนด
ข้าง ต้น
หากหน่วยงานของรัฐหน่วยใด ดําเนินการแล้วเสร็จ ก่อนระยะเวลาทีก

กําหนดตั้งนี้

ระยะเวลาที่
ให้ล่งเรื่อง ดัง กล่าวไปตามขั้นตอนต่อไปโดยไม่ ต้องรอให้ ครบกําหนด
เป็นการอํานวย
ความสะดวกให้กับผูป
้ ระกอบการ

เพื่อ
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่ ําให้รั้นตอนการ
กรณีที่หน่วยงานรองรัฐหน่วยงานใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีท

่ ําหนดกใ็ ห้ปรบใช้ได้โดยอนุโลม แต่ทั้งนีก้ รอบระยะเวลาดําเนินการโดยรวมต้อง
ดําเนินการแตกต่างจากทีก
เป็นไปตามทีก่ ําหนด

ทั้งนี้

หากรัฐประลบปัญหาการจัดสรรเงินงบประมาณประจําปีเพื่อการนีไ้ ว้ใม่เพียงพอ

สํานักงบประมาณมีความจําเป็นทีจ่ ะต้องจัดหาเงินเพิ่มเติม โดยประสานงานกับหน่วยงานของรัฐใน
การใช้การบรหารงบประมาณเพื่อเจียดจ่ายเงินมาใช้เพื่อการน ก็จะมีผลทําให้การได้รับเงินซดเชยค่า
งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K) ล่าช้า กว่าทีก
่ ําหนดไว้ แต่ทั้งนี้ ผูป
้ ระกอบการจะ

ได้รับแจ้งถึงจํานวนเงินที่ ควรจะได้รับภายในระยะเวลาที่ใด้กําหนด
ไว้

้
เอกสารหลักฐานทึ๋ตองการ
ขอเบีกจ่ายเงินซด เชย ค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ใน การยื่นคํา
(ค่า K)

ผูป
้ ระกอบการจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานของรัฐผูว้ ่าจ้าง ด้งนี้
1.

สําเนา
ประกาศ แจ้งความประกวดราคา

พร้อมเอกสารประกอบราคาจ้าง หรือใบ

เสนอราคาโดยวัธยื่น
2.

สําเนา
ภาพถ่ายจากคูฉ
่ บบสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

3.

สําเนา
หนังสิอการต่ออายุสัญญา

4.

หนังสือล่งมอบงานของผูร้ ับจ้าง (ทุกงวดทีข่ อซดเชย)
สําเนา

(ถ้า มี)

5. ต้นฉบับหนังสือที่ผรู้ ับจ้างเสนอขอเงินขดเชย พร้อมวัเ คํานวณเงินชดเชย ค่า K

6. ต้นฉบับหนังสือการคํานวณรายละเอยดประมาณราคาของผูป
้ ระกอบการ

ทั้งค่างานล่วนทีเ่ พิ่มขึ้นและล่วนทีล่ ดลงเพื่อเรียกเงินคืน
7.

สําเนา
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดอนที่เปิดซองประกวดราคาและเดือนที่
ล่งมอบงาน

8.

(รับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูป้ ระกอบการ)

สําเนา
หนังสือแจ้งให้ผรู้ ับจ้างเช้าปฏิบัตงิ าน

(ถ้า มี)

หนังสือคําขอ
ให้หน่วยงานของรัฐผูว้ ่าจ้างมอบสําเนา

ขอเบกจ่ายเงินชดเขยค่า K

พร้อมกับประทับตราหนังสือรับให้ผป
ู้ ระกอบการไว้เป็นหลักฐาน

กรณีที่หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวช้องเห็นว่าคําขอไม,ถูกต้อง
ครบถ้วน

หรือสมนุรณ์

ให้หน่วยงานของรัฐผูว
้ ่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐทีเ่ กี่ยวช้องแจ้งให้ผู้

การ
ประกอบการทราบทั้งหมดในคราวเดืยวกัน ภายใน 10 วันทํา
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คํา
หน่วยงานของรัฐมีหน้าทีใ่ ห้บริการแก,ประชาซน

โดยมุ่งหวังให้ประชาซนได้รับ

บริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและพอใจ เพี่อสร้างความมั่นใจกับผูป้ ระกอบการ ไม่ว่าจะใปติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐหน่วยใด เพี่อขอเบิกจ่ายเงินชดเขยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K)

ก็จะได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ตามมาตรฐาน ดังนี้

•
•
•
•
•

จะได้รับบริการตามขั้นตอนและพิจารณาแห้วเสร็จตามระยะเวลาทีก
่ ําหนด

ข้าง ต้นอย่างเคร่ง ครัด

จะติดประกาศเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการให้ทราบอย่างเปิดเผย

ี บบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม และเอกสารต่าง ๆ เพี่อเป็น
จะจัดให้มแ

แนวทางการกรอกรายละเอียดและการคิกษา ค้นคว้า ในเรื่องดังกล่าวได้
จะจัดให้มีการรับฟัง

มาปรับป?งการปฎิบต
สํารวจความคิดเห็นเพี่อนํา
้ งิ านให้

ลอดคห้องกับความต้องการของผูป้ ระกอบกา?เป็นประจํา
จะให้บริการอย่างเท่าเทียม

เป็นธรรม

และเสมอภาค โดยจัดให้บริการตาม

สํา
ดับก่อนหลังของการยื่นคํา
ขอ และพร้อมทีจ
่ ะชี้แจงและเปิดโอกาสให้ผป
ู้ ระกอบการเข้า ตรวจลอบ
ได้

•
•

จะให้บริการด้วยความเห็นอกเห็นใจ

ี่ ่านการอบรมและ
จัดให้มเี จัาหน้าที่ทผ

ความ! ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดไว้บริการผูป้ ระกอบการ
จะชี้ แจงเหตุผลให้ทราบโดยชัดเจน

หรือไม่สามารถบริการให้แห้วเสร็จ

ขอ
ในกรณีทไี่ ม่ลามารถบริการได้ตามคํา

่ ําหนดและจะแจ้งกําหนดการขยายเวลา
ตามระยะเวลาทีก

พิจารณาในเรื่องนั้น ให้ทราบพร้อมกันด้วย

•
•

จะปรับป?งประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่องเพี่อให้ผู้

ประกอบการได้รับบริการที่ดียงื่ ชี้น

จะกําหนด
สูตรการคํานวณค่า K

ไว้ในสัญญาแต่ละงวดในการทํสัาญญา

ความสะดวกให้กับผูป
ก่อสร้างของ หน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมเพี่ออํานวย
้ ระกอบการ
ขยายให้ครบทุกหน่วยงานในโอกาสต่อไป

•

และจะ

่ ะบริการ และอํานวย
ความ
จะจัดเตรืยมสถานที่และสิ,งแวดห้อมที่ดใี ห้พร้อมทีจ

สะดวกให้กับผูป
้ ระกอบการ
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รายละเอียดอื่น ๆ

•
ฐาน

เอกสารหลัก

ความเข้าใจกับเรื่องดังกล่าวนี้
ผูป
้ ระกอบการจะต้องสืกษาทํา

และเตรียม

รอให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ประกอบการยึ่นคํา

•
•

ขอ เงินซด เชยค่า K ในแต่ละงวดเป็นระยะๆ โดย
ผูป
้ ระกอบการควรจะยื่นคํา

ี ัญหาในการค้นหาเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
ให้มป
ไม่ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานเกินควร จนทํา
หากผูป
้ ระกอบการต้องการทราบรายละเอียดนอกเหนือจากนี้

คําชี้แจงไต้

ท,ของ

เจ้าหน้า

หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะให้

•

่ ําหนดอาจลอบถาม
หากผูป
้ ระกอบการเห็นว่าไม่ได้รับบริการตามมาตรฐานทีก

เพื่อขอคํา
ชี้แจงจากเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับคําขอได้โดยตรง

คําชี้แจงในเวลาอันสมควรหรือไต้

ถ้ายังไม่ไต้รับ

ขอนั้น ซึ่งหน่วยงาน
่ อใจ อาจเข้าพบผูบ้ ังดับบัญชาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูร้ ับคํา
รับคํา
ชี้แจงไม่เป็นทีพ
ของรัฐจะประกาศชื่อ

ตําแหน่งและหมายเลขโทรดัพท์ของผูบ
้ ังคับบัญชาดังกล่าวให้ทราบอย่าง

ชัดเจน ณ สถานทีท
่ ํางาน นั้น

•

เมื่อไต้ดําเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว หากยังไม่เป็นทีพ
่ อใจ ผูป้ ระกอบการ

สามารถล่งหนังสือร้องเรียน หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการได้ที่

สํานักงานเลขานุการคณะ กรรมการว่าต้วยการปฎิบตราชการ

เพื่อประซาซนของหน่วยงานของรัฐ (ปปร)
สํานักงาน ก.พ. ถนนพิษโนุโลก กท.10300
โทรคัพท์ 281-5606 หรือ โทรคัพท์ลายด่วน 1598
โทรสาร 628-6220

www.yotathai.com

ภาคผนวก ง

ประกาศประกวดราคา

www.yotathai.com

-109-

ครุฑ
ประกาศกรมการบินพาณิชย์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทีพ
่ ักผูโ้ ดยสาร ขนาดพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร

ทีท
่ ่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลข 75/2540

ด้วยกรมการบินพาณิชย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทีพ
่ ัก

่ ่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผูโ้ ดยสาร ขนาดพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร ทีท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มอี าชีพรับเหมาก่อสร้าง และต้องไม่เป็นผูถ
้ ูก
แจ้งเวียนซี่อผูท
้ ิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรมและต้องมีผลงาน

ดังนี้
1.

มีผลงานก่อสร้างหรือปรับป5ง

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

หรือขยายต่อเติมอาคารทีพ
่ ัก ผูโ้ ดยสารการบินที่มี

พร้อมระบบปรับอากาศ

และระบบสายพานลําเลียก
งระเป๋า ของ

ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ชื่งมีราคาค่างานก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 110 ล้านบาทต่อหนึ่งสัญญา
จ้าง (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า K)

่ ล้วเสร็จไม่ก่อนปี พ.ศ. 2534 (ไห้รวมผลงาน
2. ผลงานตามข้อ 1 จะต้องเป็นผลงานทีแ
ในปี พ.ศ. 2534

ด้วย)

และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคูส่ ัญญาโดย ตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีแก่

ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
3. จะต้องมิใชี เป็นผู้ที่เป็นคูส
่ ัญญากับกรมการบินพาณิชย์
ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ซึ่งอยูใ่ นระหว่างดําเนินการ

่ ําหนดเกินกว่าร้อยละ 10 น้นถึงเดือน
ที่มผี ลงานสะสมล่าข้ากว่าแผนงานทีก

ก่อน การเปิดชองประกวดราคา ครั้งนี้

ผูล
้ นไจยื่นซองประกวดราคาดังกล่าว ต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้าไม่เข้าใจแบบรูปหรือรายละเอียดติดต่อสอบถามทางโทรดัทท์

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 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้น
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ผู้สนใจติดต่อขอชื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 15.000.-U'าท (หนึ่งหมื่นห้าพ้น

่ ่าย
บาท ท้วน) ได้ที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมการบินพาณิชย์ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร และทีฝ
บริหารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 ถงวันที, 6
สิงหาคม 2540 ในเวลา 08.30 - 15.00 น. และในวันชื้อเอกสารประกวดราคาผูช้ ื้อต้องนํา
หนังสีอรับ
รองผลงานตังกล่าวห้างต้นฉนับตัวจริงมาแสดงในวันชื้อเอกสารประกวดราคาด้วย

ถามทางโทรตัพท์หมายเลข 2860482 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ศริชุฃ จับทรางสุ
(นายศริลุข จันทรางคุ)

อธิบดีกรมการบินพาณิชย์

หริอติดต่อสอบ
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เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที, 75/2540

การจ้างเหมาก่อลร้างอาคารทีพ
่ ักผูโ้ ดยสารขนาดพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร ที่ท่าอากาศยาน
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 24

กรกฎาคม พ.ศ. 2540

ด้วยกรมการบินพาณิชย์ ซึ่ง ต่อไปนี้ เรียกว่า “กรม"

มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง

เหมาก่อสร้างอาคารทีพ
่ ักผูโ้ ดยสาร ขนาดพื้นที่ 17,000 ตารางเมตร

ที,ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสา?ประกวดราคา

1.1 แบบใบเสนอราคา

1.4 สูตรการปรับราคา

1.2 แบบสัญญาจ้าง

1.5 แบบรูปและรายการละเอียด

1.3 แบบหนังสือคํ้าประกัน
(1) หลักประกันชอง
(2) หลักประกันสัญญา

2.

(3) หลักประกันผลงาน

คุณสมปติของผูเ้ สนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มอ
ี าชีพรับเหมาก่อสร้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง

เวียนซึ่อผูท
้ ิ้งงานชองทางราชการ หรือห้ามติดต่อหรีอห้ามเข้าเสนอราคากับกรม
๋ รือความคุ้มกัน
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ ต้รับเอกสิทธึห

ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ลังให้สละสิทธิแ้ ละความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ี ํา
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาไต้มค
2.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้อง
1.

มีผลงานก่อสร้างหรือปรับปรูง หรือขยายต่อเติมอาคารที่พักผูโ้ ดยสารการบินที่

มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบปรับอากาศ และระบบสานพายลําเลียกงระเป๋า ของ
ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีราคาค่างานก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 110 ล้านบาทต่อหนึ่งสัญญา
จ้าง (ราคาตามสัญญาไม่รวมค่า K)

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

ผลงานในปี พ.ศ. 2534 ด้วย) และจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคูส
่ ัญญาโดย ตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็น

ผลดีแก,ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
3. จะต้องมิใช่ เป็นผู้ที่เป็น คูส
่ ัญญากับกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งอยูใ่ นระหว่างดําเนิน

ี ลงานสะสมล่าข้ากว่าแผนงานที่กําหนดเกินกว่าร้อยละ 10 นับถึง
การก่อสร้าง ตามสัญญาจ้าง ที่มผ

เดือนก่อนการเปีดชองประกวดราคาครั้งนี้
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ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับชองประกวดราคาดังนี้
3.1

้ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวัน
สําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษท

สําเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบบ

เสนอราคา และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรอง

อํานาจซึ่งปิดอากรแส ตมบีตามกฎหมายในกรณ์ที่ผู้เสนอราคามอบ

3.2 หนังสือมอบ

อํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3

ลําเนา
หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

สําเนาถูกต้อง

(ตามข้อ 2.3) พร้อมทั้งรับรอง

โดยมีผู้มอื ํานาจ
3,4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องมรายซึ่อวิศวกรโยธา

จํานวน1 นาย

าน่วยงาน
อยูป
่ ระจํห

พร้อมหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

3.5 แผนการทํางานและแผนเวลาในการจดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
3.6

บัญชี รายการก่อสร้าง (บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ

วัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประ๓ทต่าง ๆ รวมทั้งกําใรใว้ด้วย
3.7 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดทีไ่ ด้ยื่นพร้อมกับซองประกวดราคา
4. การยื่นชองประกวดทgท

่ ําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดย
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบทีก

ไมม่เงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือซึ่อของผูเ้ สนอราคา
ให้ชัดเจน

จํานวนเงินทีเ่ สนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลฃและตัวอกษร โดยใม่มืการขูดลบหรือแกไข หาก

มืการขูดลบ ตกเติม นกไ,ข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือซึ่อผูเ้ สนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา

(ถ้ามื)

กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะ ต้องกรอกปริมาณ วัสดุและราคาในบัญชี รายการก่อสร้างให้

ครบถ้วน และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไชทีร่ ะบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่ เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลฃและตัวหนังสือ

ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรง

กันให้ถึอตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคดราคารวมทั้งสิน ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใชัจ่ายทั้งปวงไวแล้ว

ยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเปิดชอง
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนด
ยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะ
ประกวดราคา โดยภายในกําหนด
ถอนการเสนอราคามิได้ ถ้าถอนการเสนอราคาจะถูกริบหลักประกันซองตามข้อ 5.
การก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 720 วัน
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลา ดําเนิน

่ รมมิหนังสือส่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง
นับแต่วันทีก

www.yotathai.com

-113-

4.4 ก่อนยื่นซองประกวดราคา

ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา

แบบรูปและ

รายละเอ็ยด ฯลฯ ให้ถถ
ี่ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสืยก่อนทีจ่ ะตกลงยื่นซองประกวด
ราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นชองประกวดราคาทีป
่ ิดผนึกซองเรียบร้อย

จ่าหน้าซองถึง

อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ โดยระบุไว้ทหี่ น้าชองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาเลขที่
75/2540” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดชองประกวดราคา ในวันที่ 18 สิงหาคม 2540 ระหว่าง
เวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง กรมการบินพาณิชย์
เมอพันกําหนดเวลายื่นชองประกวดราคาแล้วจะไม่รับชองประกวดราคาโดย เด็ดขาด
และคณะกรรมการรับและเปิดชองประกวดราคาจะเปิดชองประกวดราคาใน วันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา
10.40 น. เป็นต้นไป
5. หลักประกันชอง
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นชองประกวดราคา

โดยใข้หลัก

ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อใปนี้ จํานวน11.000,000.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
5.1 เงินสด

5.2 เช็คทีธ่ นาคารในเขตกรุงเทพมหานครเซ็นลังจ่าย

ซึ่งเป็นเช็คลงวันทีท่ ี่ใข้เช็คนั้น

ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรีอก่อนวันนั้นไม่เกน 3 วันทําการ
5.3 หนังสิ อคํ้าประกันของธนาคารในประ เทศ ตามแบบหนังสิ อคํ้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.3 (1)

5.4

หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทเงินทุน

หริอบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพี่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ ไทย
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง

ๆ ทราบแล้ว

ตามรายซื่อบริษัทเงินทุนทีธ่ นาคาร

โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ

คํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.3 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หล กประกันชองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผเู้ สนอราคาหรีอผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับ

กัดจากวันทีไ่ ด้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว

เว้นแต่ผเู้ สนอราคารายที่ถูกดัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ

สัญญาหรีอข้อตกลงหรีอเมื่อผู้เสนอราคาใต้พันจากข้อ
ราคาตํ่าลุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมี่อได้ทํา

ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันชอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม'มีดอกเบี้ย
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6. หลักเกณฑ์และสิทธิในทารพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิน
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณลมบติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาใ ม,ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นชองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4.

แล้ว

คณะ

กรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง

่ ิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มพสาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะ
เล็กน้อย หรือทีผ

ี่ ิจารณาเห้นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
ในกรณีทพ
6.3 กรมสงวนสิทธ ไม,พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา

โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีตัง

ต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น

ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคาหรือใน

หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของกรม
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนีง้ อย่างใด

หรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก
่ ําหนดในเอกสารประกวดราคาที่

' เกิดความ'ได้เรียบเสียเปรยบแก่ผเู้ สนอราคาราย่อื่น
เป็นสาระสําคัญหรือมีผล'ทําให้
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก

เติม

แก้ไข

เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามีได้

ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทํสัาญญา

คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาหรือกรมมีสิทธิให้ผเู้ สนอราคาขี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ

เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้

ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
ี่ ะไม่รับราคาหรือไม'ทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
กรมมีสิทธิทจ

ความเหมาะลมหรือไม่ถูกต้อง

ข,

ี่ ะไม่รับราคาตํ่าสุด
6.5 กรมทางไว้ งสิทธิทจ

หรือราคาหนึ่งราคาไดหรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกชื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดชื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด

ผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้อง

ๆ มีได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุทเี่ ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดย1ไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันไนการ
ค่าเสืยหายใด

เสนอราคา
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ในกรณีที่ผเู้ สนอราคาตํ่าสุด

เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผเู้ สนอราคานั้นชีแ้ จงและ

สัญญาได้

เจ

แสดงหลักฐานที่ทํา
ให้เชื่อได้ ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงาน ตามประกวดราคาจ้างให้ เล

คําชี้แจงไม่เป็นทีร่ ับฟังได้ กรมมีสิทธที่จะ,ไม,รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

สมบุรณิ หาก

7. การทํสัาญญาจ้าง

สัญญาจ้างตามแบบสัญญาด้งระบุในข้อ 1.2 กับกรม
ผูช
้ นะการประกวดราคาจะต้องทํา

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหสักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ 5

ของราคาค่าจ้างทีป
่ ระกวดราคาได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกัน

อย่างหนึ่งอย่างใด ด้งต่อไปนี้

7.1

เงินลด

7.2 เช็คทีธ่ นาคารในเขตกรุงเทพมหานครเข้นสังจ่าย

ซึ่งเป็นเช็คลง วันทีท่ ี่ใข้เช็คนั้น

ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วัน ทําการ
7.3

หนังสือคํ้าประ กันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสิ อคํ้าประกันด้งระบุ

7.4

หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในข้อ 1.3 (2)
บริษัทเงินทุน

หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนทีธ่ นาคารแห่ง

ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราข การต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม'ไห้ไข้ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ด้งระบุในข้อ 1.3 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

้ ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน
หลักประกันนีจ

15

วัน

นับถัดจาก วันที่ผู้ช นะการ

ประกวดราคา (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและ ทา?จ่ายเงิน

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 16 งวด ด้งนี้ คือ
งวดที่ 1 . เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่า ก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทํา

่ ริเวณก่อสร้าง ทํา
การปักผังบริเวณ ปรับพื้นทีบ
การก่อสร้างสํานักงานสนามนั้วคราวของผูค
้ วบคุมงาน
ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเรืยบร้อยแล้ว
เสร็จ มีวส
ั ดุสําหรับ

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทํา

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวด
การก่อสร้างงานโครงสร้างนั้นฐานราก ของอาคารทีพ
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ต่อไป

และคณะกรรมการตรวจกา?จ้างได้ตรวจรบเรียบร้อยแล้ว โดยไห้แล้วเสร็จภายไน 120 วัน นับ

แต่วันส่งมอบพื้นที่

พนในอัตราร้อยละ 7 ของค่าก่อลร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทํา
งวดที่ 3 เป็นจํานวน

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับ
ก่อสร้างใน
การก่อสร้างงานโครงสร้างตอม1อ คานคอดิน ของอาคารทีพ
งวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 165 วัน

นับแต่วันส่งมอบพื้นที่

พนในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้
งวดที่ 4 เป็นจํานวน

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวสั ดุสําหรับ
ก่อสร้างในงวดต่อไป
ปฏิบัตงิ านโครงสร้างพื้นชั้นล่าง ของอาคารทีพ
'

การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
นับแต่วันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 5 เป็นจํานวน
พนในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับ
ปฏิบัตงิ านก่อสร้างงานโครงสร้างเสารับพื้น พื้นชั้นสอง ของอาคารทีพ
ก่อสร้างในงวดต่อไป

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้

แล้วเสร็จภายใน 255 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 6 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 รองราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป
ปฏิบัตงิ านโครงสร้างพื้นชั้นสอง ของอาคารทีพ
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน
นับแต่วันส่งมอบพื้นที่
งวดที่ 7 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 รองราคาค่าก่อลร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับ
ปฏิบัตงิ านก่อสร้างงานเลารับพื้นหลังคา คานหลังคา ของอาคารทีพ
ก่อสร้างในงวดต่อไป

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้

แล้วเสร็จภายใน 345 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 8 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป
ปฏิบัตงิ านก่อสร้างพื้นชั้นหลังคา ของอาคารทีพ
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 390 วัน
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
นับแต่วันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 9 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

ปฏิบัตงิ านก่อสร้างงานโครงหลังคา
ต่อไป

ของอาคารทีพ
่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ

มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวด

การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา

435 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่
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งวดที่ 10 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ซองราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

ปฏิบัตงิ านบุงหลังคา ติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาลแลัวเสร็จ 20% เดนท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ
20% ของอาคารที่ ฟักผูโ้ ดยสารเสร็จ

มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจ

การจ้างได้ทํา
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 480 วัน น้บแต่วันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ บ'จ้าง'ได้

ปฏิบัตงิ านก่ออฐผนัง ระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 40% เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ 40%
ของอาคารที่ฟักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับ
ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้

ทําการตรวจรัยงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 510 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่
งวดที่ 12 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

ปฏิบัตงิ านฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบไม้ ติดตั้งวงกบอลูมเี นยมแล้วเสร็จ

50% ของอาคารทีฟ
่ ักผู้

โดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
การตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 13 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

่ ักผูโ้ ดยสาร
ปฏิบัตงิ านติดตั้งฝืาเพดานแล้วเสร็จ 80% ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ 20% ของอาคารทีฟ
เสร็จมีวัสดุสําหรับ
ก่อสร้างในงวดต่อไป

และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
การตรวจรับงาน

เรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 570 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่
งวดที่ 14 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

ปฏิบัตงิ านติดตั้งประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 80% เดินท่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จ 80% ติดตั้งท่อระบบ
่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และ
ปรับอากาศแล้วเสร็จ 40% ของราคาทีฟ
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 600 วัน นับ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
แต่วันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 15 เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผูร้ ับจ้างได้

ปฏิบัตงิ านติดตั้งประตู-หน้าต่าง

ตกแต่งพื้น ตกแต่งผนัง

่ ักผูเ้ ดยสาร
ติดตั้งสุขภัณฑ์ ของอาคารทีฟ

การตรวจรับงานเรียบ
ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
เสร็จ มีวัสดุสําหรับ
ร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 670 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่

งวดที่ 16 (งวดสุดห้าย) ของเงินส่วนทีเ่ หลือทั้งหมด

เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบัตงิ านติดตั้ง

่ ัก
สายพานลําเลืยง ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ พร้อมทาลื ของอาคารทีฟ
ความสะอาดสถานที่
รวมทั้งทํา
ๆ แล้วเสร็จทั้งหมดตาม2ปแบบและรายการ
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผูโ้ ดย สาร และอื่น

แล้วเสร็จภายใน 720 วัน นับแต่วันส่งมอบพื้นที่
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การทางวิชาชําง
ต่อโครงสร้างและความมั่นคง แฃ๊งแรงหรือขั้นตอนการดําเนิน

ทั้งนีไ้ ม่ตัดสิทธิผ้ วู้ ่าจ้าง

ที่จะกําหนดให้ผู้รับจ้างทํางานใดก่อน-หลัง ตามที่ผวู้ ่าจ้างเห็นสมควร และผูร้ ับจ้างสามารถทีจ่ ะส่ง
งานงวดใดก่อนก็ได้เมื่องานนั้นแล้วเสร็จ
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบลัญญาจ้างข้อ

ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตาม
16 จะกําหนด

สัญญาต่อวัน
บกพร่อง
10. กา?รับประกันความชํารุด

ข้อ ตกลงเป็นหนังสือ
ผูช
้ นะการประกวดราคาซึ่งได้ทํา

หรือทํา
สัญญาจ้างตามแบบ

ดังระบุในข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุด
บกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับกัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรืบจัดการรเอมแชม
บกพร่อง
ี ังเดิม ภายใน 15 วัน นับกัดจากวันทีไ่ ด้รับแจ้งความชํารุด
แก้ใฃให้ใข้การได้ดด

11. การห้ท,เงินประกันผลงาน

/

ในการจ่ายเงินแต่ละเดีอน (งวด) กรมจะหักเงินจํานวนร้อยละ 5 ของเงินที่ต้องจ่ายใน

เดือน (งวด) นั้น ๆ เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีทเี่ งินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสินไม่ตํ่ากว่า
6 เดือน

ี่ ะขอเงินประกันผลงานคน
ผูร้ ับจ้างมีสิทธี้ทจ

โดยผูร้ ับจ้างจะ ต้องวางหนังสือคํ้าประกัน

ของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทค ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.3 (3) มา

วางไว้ ต่อกรมเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
กรมจะดืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าว

ให้แก่

ผูร้ ับจ้างกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
11. ข้อสงวนสิทธิใน กา?เสนอราคาและอื่น ๆ

12.1
จ้าง

เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนีไ้ ด้จากเงินงบประมาณและการลงนามในลัญญา

เมื่อกรมได้รับอนุมัตเิ งินงบประมาณปี 2540, 2541 และ 2542 แล้ว นั้น
12.2 เมื่อ กรม ได้ ดัด เลือกผู้ เสนอ ราคารายใดให้เป็น ผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง

ตามประกวดราคาจ้างแลว
ต่างประเทค

สิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ถ้าผูร
้ ับจ้างจะต้องลังหรือนํา

และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเล้นทางที่มเรือไทยเดินอยู่

และสามารถให้

บริการรับขนได้ตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผูร้ ับจ้าง
จะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
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(1) แจ้งการลังหรือนํา
สิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ

งาน
ต่อสํานัก

คณะกรรมการล่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างลังหรือชื้อของจาก
ต่างประเทศ

เว้นแต่เป็นของทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวันให้บรรทุกโดย เรืออื่น

ไดั
(2) จัดการให้สิงชอง ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือใทย

ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย

หรือเรือที่มีสิทธิเข้นเดียวถับเรือ

งานคณะกรรมการล่งเสริม
้ อนุญาตจากสํานัก
เว้นแต่จะได้รบ

การพาณิชยนาวีให้บรรทุกลี่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ ีใข้ เรือไทย

ชึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข้ นนั้นก่อน

บรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย

เรืออื่น
(3) ในกรณีทไี่ ม่ปฎิบ้ ตตาม (1)

หรือ

(2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วย การล่งเสริมการพาณิชยนาวี

12.3 ผู้เสนอราคาชึ่งกรมได้ คัดเลือกแล้วไม่ไปทํา
สิ'ญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่

ดังระบุในข้อ 7 กรมจะริบหลักหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ทางราชการกําหนด

คํ้าประกันชองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใข้ความเสืยหายอื่น

(ถ้ามี)

รวมทั้งจะพิจารณา

ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

ี่ ะแถ้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
12.4 กรมสงวนสิทธิทจ
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรัน ราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.4

จะนํา
มาใข้ใน

กรณีที่ค่างานก่อสร้างตามประกาศนี้ลดลงหรือเพิ่มชื้นจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่ง

จัดทํา
ชื้นโดยกระทรวงพาณิชย์

มีการเปลี่ยนแปลงสูงชื้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดชอง

ประกวดราคา โดย
13.1 การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.4

ทํา
หนังสือเรียกร้องกับผูว้ ่าจ้างภายใน

กําหนดนไี้ ปแล้ว

นี้ ให้ผรู้ ับจ้าง

90 วัน นับแต่วันที่ผู้รม
ั จ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

่ ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างได้อีกต่อไป และ
ผูร้ ับจ้างไมมสิทธทีจ

กรณีที่ผวู้ ่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้างที่เป็นคูส่ ัญญา ผูร้ ับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยินยอม
ให้ผว
ู้ ่าจ้างหัก ค่างานของงวดต่อไป
จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผูว้ ่าจ้าง
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13.2 การพิจารณาคํานวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน

จากผูร้ ับจ่างตามสูตรการปรบราคานี้

งบประมาณ
ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานัก

และให้ถือว่าการพิจารณาวนิจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ ินสุด

่ ําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ทรี่ ะดับทีก

กําหนดไว้ในล้ญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่ รมได้ซยายออกไป โดยจะไซ้สูตรชองทางราชการทีไ่ ด้
ระบุในข้อ 1.4
14. มาด?ฐานใ]มอข้าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผูร้ ับจ่างและไต้ตกลงจ่างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฎบัตงิ านก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมี
และไข้ผผ
้ ืจุฒบัตรระดับ ปวช.
ู้ ่านการทดสอบมาตรฐานโ]มือข้างจากกรมพัฒนาโ]มือแรงงาน หรือผูม

ปวล. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการคืกษาที่ ก.พ. รัยรองให้เข้ารับราชการได้ ในคัดรา

ไมตากว่าร้อยละ 10 รองแต่ละลาชาข้าง แต่จะต้องมีข้างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ไนแต่ละสาขาข้าง
ดังต่อไปนี้
14.1 ปวส. สาขาข้างโยธา

าน่วยงาน
จํานวน2 คน อยูป
่ ระจํห

14.2 ปวส .สาขาข้างไฟฟ้า

จํานวน1 คน อยูป
าน่วยงาน
่ ระจํห

15. ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง

กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

ผูร้ ับจ่างพึงปฎิบั ตตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายและระเบียบได้
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คูส
่ ัญญา
สัญญาเลขที่ 209/2540

ครุฑ
สัญญาจ้างแบบป?,บราคาได้

้ ํา
ขึ้น
สัญญา ฉบับนีท

ณ

กรมการบินพาณิชย์

กรุงเทพมหานคร เมื่อว้นที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2540
นายศรีสุข

จ้นท รางศุ

แขวงทุ่งมหาเมฆ
ระหว่าง

เขตสาธร

กรมการบินพาณิชย์ โดย

อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ ชึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียก ว่า “ผูว้ ่าจ้าง’, ฝ่ายหนึ่ง

กับ ห้างหุ้นส่วนจํากัดงามวงดัวานการข้าง ขึ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สํานักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสํานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที่ 90/22-23 หมูท่ ี1 2 ถนนงามวงดัวาน

ตําบล

าอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัส 1100 โดย นายธวัชชัย คูณชัยพานิซย์ ผู้มอี ํานาจ
บางเขน อํ๓
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรบรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ลงวันที่
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2540 และหนังสือมอบอํานาจ

-

ที่

13072

แนบท้ายสัญญานี้ ขึ้งต่อไปใน

สัญญานี้เรียกว่า “ผูร้ ับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คูส
่ ัญญาได้ตกลงกันมืข้อความดัง ต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้างและผูร้ ับจ้าง ตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผูโ้ ดย สารขนาด
17,000 ตารางเมตร พร้อมระบบปรับอากาศ

หัวเตย อํ๓
ที่ท่าอากาศยานสุราษฎรัธานี ตําบล
าอ

และเงื่อนไขแห่งสัญญานีร้ วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกําหนด

่ ะจัดหาแรงงานและวัสดุ
ผู้รับจ้างตกลงทีจ
ต่าง

เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์

ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อใปนีใ้ ห้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 แบบรูปเลขที่ 031/2540

จํานวน81 แผ่น

2.2 ผนวก 2 รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จํานวน127 หน้า
2.3 ผนวก 3 บัญชี แสดงปริมาณวัสดุและราคา จํานวน13 แผ่น
2.4 ผนวก 4 ใบเสนอราคา จํานวน3 แผ่น
2.5 ผนวก 5 แผนการทํางานและแผนเวลาในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

จํานวน2 แผ่น
2.6 ผนวก 6 สูตรการปรับราคา จํานวน2 แผ่น
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่ ัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ใท้ใข้ข้อความใน
ความใดในเอกลารนนบท้ายสัญญาทีซ
สัญญานีบ
้ ังคับและในกรณีทเี่ อกสารแนบท้ายสัญญาซัดแย้งกันเอง

ิ ามคํา
ผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบัตต

วินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 3.

หลักประกันการปฏิบัตตามสัญญา

หลักประกันเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ในขณะทํา
สัญญานี้ผรู้ ับจ้างใต้นํา
ทหารไทย จํากัดเลขที่ 20-4212/40 ลงกันที่ 2 กันยายน 2540 เป็นจํานวนเงิน 10,999,500.- บาท

(สิบล้านเก้าแลนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท ท้วน)

มามอบให้แก่ผวู้ ่าจ้างเพื่อเป็นหสักประกันการ

ปฏิบัตติ ามสัญญานี้
มามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผูว้ ่าจ้างจะคืนให้เมื่อผูร้ ับจ้าง
หลักประกันที่ผรู้ ับจ้างนํา

พันจากข้อผูกพันตามสัญญานีแ้ ล้ว
ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผูว
้ ่าจ้างตกลงจ่ายและผูร้ ับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน

217,800,000.-

บาท (ลองร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนบาทท้วน) ซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพื่มจํานวน19,800,000.- บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๅ และค่าใข้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย ทอราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และปรับ

ราคาไต้ ตามหลักเกณฑ์Iนผนวก 6.
ปรัมาณงาน
คู'สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ทองานตามแบบรูปเป็นสําคัญจํานวน

ที่ กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณวัสดุและราคาเป็นจํานวนโดยประมาณเพื่อประโยชน์ในการเปรียบ

เทียบราคา และผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง รวม 16 งวด คังนี้
งวดที่ 1 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านลองแสนทีห
่ มื่นหกพัน

่ ริเวณก่อสร้าง ทํา
การปักผังบริเวณ ปรับพื้นทีบ
การก่อสร้างสํานักงาน
บาท ท้วน) เมื่อผูร้ ับจ้างใต้ทํา
ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการ
สนามชั่วคราวของผูค
้ วบคุมงานเสร็จ มวัสดุสําหรับ

การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
จ้างไต้ทํา

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือส่งมอบ

พื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง

่ มื่นหกพัน
งวดที่ 2 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.■บาท (สิบห้าล้านสอบแลนทีห
่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มี
การก่อสร้างงานโครงสร้างซันฐานราก ของอาคารทีพ
บาท ท้วน) เมื่อผูร้ ับจ้างไต้ทํา
ก่อสร้างในงวดต่อไป
วัสดุสําหรับ

การตรวจรันเรียบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการตรวจการจ้างไต้ทํา

โดยให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือส่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง
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งวดที่ 3 เป็นจํานวนเงิน 15,246,OOO.-ÿ าท (สิบห้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกพ้น

บาทถ้วน) เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทํา
การก่อสร้างงานโครงสร้างตอฝอ คานคอดิน ของอาคารที่พ้กผูโ้ ดยสาร

เสร็จ มีวัสดุสําหรับ
ก่อสร้างในงวดต่อไป และ คณะกรรมการตรวจ การจ้างได้ทํา
การตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือล่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง

งวดที่ 4 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแลนสี่หมื่นหกพ้น

บาทถ้วน) เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฎปติงานโครงสร้างพื้นชั้นล่าง ของอาคารที่พ้กผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุ
การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้
ก่อสร้างในงวด ต่อไปและคณะกรรมการตรวจ การจ้างได้ทํา
สําหรับ
แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือล่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง

งวดที่ 5 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านลองแสนสี่ หมื่นหกพ้น

บาทถ้วน)

เมื่อผูร้ ันจ้างได้ปฎิบต
้ งิ านก่อสร้างโครงสร้างเลารับพื้น

ผูโ้ ดยสารเสร็จ

พื้นชั้นสอง

ของอาคารที่พ้ก

มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทําการตรวจรับ

เรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 255 วัน นับแต่วันทีก่ รมมีหนังสือล่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง
งวดที่ 6 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้าน สองแลนสี่หมื่นหกพ้น

บาทถ้วน)

เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิปต
้ งิ านโครงสร้างพื้นชั้นสอง ของอาคารที่พ้กผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุ

การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้
สําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือล่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง

งวดที่ 7 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแสนสี่ หมื่นหกพ้น

บาทถ้วน) เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิป้ ตงานก่อสร้างงานเสารับพื้นหลังคา คานหลังคา ของอาคารที่พ้ก
ผูโ้ ดยสารเสร็จ

มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทําการตรวจรับ

งานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 345 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือล่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง
งวดที่ 8 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแลนสี่หมื่นหกพ้น

บาทถ้วน) เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิปติงานก่อสร้างพื้นชั้นหลังคา ของอาคารที่พ้กผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุ
การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้
สําหรับ
ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
แล้วเสร็จภายใน 390 วัน นับแต่วันที่ กรมมีหนังสือล่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง

งวดที่ 9 เป็นจํานวนเงิน 15,246,000.-บาท (สิบห้าล้านสองแลนสี่ หมื่นหกพ้น

บาทถ้วน) เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฎ๊บต
้ งิ านก่อสร้างงานโครงหลังคา ของอาคารที่พ้กผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุ

การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้
สําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทํา
แล้วเสร็จภายใน 435

วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือล่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง
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งวดที่ 10 เป็นจํานวนเงิน
ถ้วน)

10,890,000,-บาท

(สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท

เมื่อผู้รับล้างได้ปฏิบัตงิ านมุงหลังคา ติดตั้งระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 20% เดนท่อ

ร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ 20%

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป แระ
ของอาคารทีพ

การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายไน 480 วัน นับแต่
คณะกรรมการตรวจการล้างได้ทํา

วันที่กรมมีหนังสือส่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง
งวดที่ 11 เป็นจํานวนเงิน
ถ้วน)

10,890,000,-บาท

(สิบล้านแปดแลนเก้าหมื่นบาท

เมื่อผูร้ ันล้างได้ปฏิบัตงิ านก่ออิฐผนัง ระบบประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 40% เดินท่อร้อยสาย

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ 40% ของอาคารทีพ

มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะ

การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 510 วัน นับแต่วันที่
กรรมการตรวจการล้างได้ทํา
กรมมีหนังสือส่งมอบพื้นทีใ่ ห้ก่อสร้าง
งวดที่ 12 เป็นจํานวนเงิน
ถ้วน)

10,890,000,-บาท

(สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท

เมื่อผูร้ ับล้างได้ปฎิบต
้ งิ านฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบไม้ ติดตั้งวงกบอลูมเิ นียมแล้วเสร็จ

50%

ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการล้างได้
ของอาคารที่พัก ผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับ

การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือส่งมอบพื้นที่
ทํา
ให้ก่อสร้าง

งวดที่ 13 เป็นจํานวนเงิน
ถ้วน)

10,890,000,-บาท

(สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท

เมื่อผูร้ ับล้างได้ปฏิบัตงิ านติดตั้งฝืาเพดานแล้วเสร็จ 80% ระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ 20% ของ

อาคารทีพ
่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวัสดุสําหรับก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการล้างได้ทํา
การตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายไน 570 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือส่งมอบพื้นที่
ให้ก่อสร้าง

งวดที่ 14 เป็นจํานวนเงิน 10,890,000.•บาท
ถ้วน)

(สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาท

เมื่อผูร้ ับล้างได้ปฏิบัตงิ านติดตั้งประปา สุขาภิบาลแล้วเสร็จ 80% เดินท่อร้อยลายไฟแล้วเสร็จ

่ ักผูโ้ ดยสารเสร็จ
80% ติด ตั้งท่อระบบปรับอากาศแล้ว เสร็จ 40% ของอาคารทีพ

มีวัสดุสําหรับก่อสร้าง

ในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการล้างได้ทํา
การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน
่ รมมีหนังสือส่งมอบพื้นทีไ่ ห้ก่อสร้าง
600 วัน นับแต่วันทีก
งวดที, 15 เป็นจํานวนเงิน
ถ้วน)

10,890,000,-บาท

เมื่อผูร้ ับล้างได้ปฏิบัตงิ านติดตั้งประตู-หน้าต่าง ๆ

(สิบล้านแปดแลนเก้าหมื่นบาท

ตกแต่งพื้น ตกแต่งผนัง

ติดตั้งลุขภัณ*ท์ ของ

ก่อสร้างในงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจการล้างได้ทํา
อาคารที่พักผูโ้ ดยสารเสร็จ มีวส
ั ดุสําหรับ

การตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 670 วัน นับแต่วันที่กรมมีหนังสือส่งมอบพื้นทีใ่ ห้
ก่อสร้าง
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่ ะทํางานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่
กระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคง แข็งแรง หรือขั้นตอนการดําเนินการทางวิชาจ่าง ทั้งนี้ ไม่ตัด

สิทธิผ้ ู้ว่าจ้างทีจ่ ะกําหนดให้ผรู้ ับจ้างทํางานใดก่อน-หลัง

ตามที่ผวู้ ่าจ้างเห็นสมควร

และผูร้ ับจ้าง

ลามารถทีจ่ ะส่งงานงวดใดก่อนก็ได้เมื่องานนั้นแล้วเสร็จ
่ ําหนดไว้ช้างด้น แต่ทั้งนี้จํานวน
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก,ผูร้ ับจ้างตามงวดเงินทีก

. . ..

เงินที่จะ จ่ายให้ ผู้รับจ้างด้องเป็นไป ตามจํานวนเงิน งบประมาณที่ผู้ว่าจ้างได้รับของแต่ละปี งบ
ประมาณ โดยผูร้ ับจ้างจะไม่เรืยกร้องค่าเสืยหายใด ๆ ทั้งสิน
ข้อ 5.

การพ้กเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผรู้ ับจ้างแต่ละงวด ผูว้ ่าจ้างจะหักเงินจํานวนร้อยละ 5 ของ

เงินที่ดอ้ งจ่ายในงวดนั้นเพี่อเป็นประกันผลงาน
ไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือจํานวน- บาท (

ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิน

-

) ผูร้ ับจ้างมีสิทธิทจ
ี่ ะขอเงินประกันผลงานคืนโดย

ผูร้ ับจ้างจะด้องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารชึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
ผูว
้ ่าจ้างเพี่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน

มาวางไว้ต่อ

และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร

ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผรู้ ับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
ข้อ 6.

กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผูร้ ับจ้างต้องเริ่มทํางานทีร่ ับจ้างภายใน 30 วัน และจะ ต้องทํางานให้แล้วเสร็จ

บ?\เรณ์

ภายใน 720 วัน นับแต่วันที่ผวู้ ่าจ้างส่งมอบสถานทีใ่ ห้กับผูร้ ับจ้าง ท้าผูร้ ับจ้างมิได้ลงมือ

ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่ลามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุ1ไห้เชื่อ'ได้
งานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ว่าผูร
้ ับจ้างไม่สามารถทํา

หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากําหนด

ิ ามคํา
ลัง
ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผูล้ ้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบต
เวลาหรือผูร้ ับจ้างทํา
้ ต
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผูว้ ่าจ้าง

หรือผูค้ วบคุมงาน'หรือบริษัทที่ปรืกษา

ี่ ะเบิกเลิกสัญญานีไ้ ด้
ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิทจ

ชี,งได้รับมอบอํานาจจาก

และมีสิทธิจ้างผูร้ ับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของ

ผูร้ ับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การทีผ่ วู้ ่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น

ไม่เป็นเหตุให้ผรู้ ับจ้างพ้น

จากความรับผิดตามสัญญา

่ ปดนับ
วันที่ผวู้ ่าจ้างส่งมอบสถานทีใ่ ห้กับผูร้ ับจ้างตามสัญญานี้ ให้หมายถึงวันทีแ
จากวันที่ผรู้ ับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบจากผูว้ ่าจ้าง
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ผูร้ ับจ้าง

ให้แจ้งโดยทางไปรษณียล
์ งทะเบียนไปยังที,อยูข
่ อง

่ สาร
ตามสัญญานี้และไห้ถือวันที่มกี ารลงนามรับตามหลักฐานในใบตอบรับของการลีอ

แห่งประเทศไทยเป็นวัน ที่ผร
ู้ ับจ้างได้รับหนงสิอแจ้ง และให้นับวันรุ่งขึ้นเป็นวันทีห่ นึ่ง

ข้อ 7.

บกพร่องของงานจ้าง
ความรับผิดชอบในความชํารุด

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์

และผูว้ ่าจ้างได้รับมอบงานจากผูร้ ับจ้างหริอจาก

ี ารบอกเลิกสัญญาตามข้อ
ผูร้ ับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มก

6.

หากมีเหตุชํารุด
บกพร่องหรือเสืยหาย

เกิดขึ้นจากงานจ้างนีภ
้ ายในกําหนด2 ปี นับถัดจากวันทีไ่ ด้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชํารุด
บกพร่องหรือ เสืยหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผูร
้ ับจ้างอันเกิดจากการไข้วัสดุทไี่ ม่ถูกต้อง

หรือ

ทําไว้ใม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ ับจ้างจะต้องริบทําการแก้ไขให้เป็น
ที่เรียบร้อยโดยไม่ชักข้า โดยผูว้ ่าจ้างไม่ต้องออกเงนใด ๆ ในการนี้ทั้งสิน หากผูร้ ับจ้างป็ดพลิ้ว
ไม่กระทํา
การดังกล่าว ภายในกําหนด15 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผูว้ ่าจ้าง

หรือไม่ทํา

การแก้ใฃให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้ผวู้ ่าจ้างมีสิทธิทจ
ี่ ะทํา
การนั้นเองหรือ
จ้างผูอ
้ อกค่าใข้จ่าย
้ ื่นให้ทํางานนั้น โดยผูร้ ับจ้างต้องเป็นผูอ

ข้อ 8. การจ้างชํวง

ผู้รับจ้างจะ ต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบาง ส1วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อ

หนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีทสี่ ัญญานีจ้ ะได้

ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผรู้ ับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือ
พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผูร้ ับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของ
ผูร้ ับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผูร้ ับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
ข้อ 9. การควบคุมงานของผูร
้ ับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้อง ควบคุมงานทีร่ ับจ้างอย่างเอาใจใล่ด้วยประสิทธิภาพและความ

ชํานาญและในระหว่างทํางานทีร่ ับจ้างจะต้องจ้ดให้มีผแู้ ทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผูค้ วบคุมงาน ผู้
จากผูร้ ับจ้าง คํา
ลัง หรือคํา
ต่าง ๆ ทีไ
่ ด้
ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผูแ้ ทนได้รับมอบอํานาจ
แนะนํา

อํานาจนั้นให้ถือว่าเป็นคําลังหรือคําแนะนําทไี่ ด้แจ้งแก่ผรู้ ับจ้าง

แจ้งแก่ผแ
ู้ ทนผูไ้ ด้รับมอบ

ผูค
้ วบคุมงานนั้นจะต้องทําเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง

การแต่งตั้ง

การเปลี่ยนตัวหรือ

มไิ ด้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้างก่อน
แต่งตั้งผูค
้ วบคุมใหม่จะทํา

อํานาจนั้น

ี่ ะขอให้เปลี่ยนตัวผูแ้ ทนได้รับมอบ
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทจ

โดยแจ้งเป็น

การเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็น
หนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผูร้ ับจ้างจะต้องทํา

เหตุเพี่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
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ข้อ 10.

ความรับผิดของผูร้ ับจ้าง
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย

จากการปฏิปติงานของผูร้ ับจ้าง
ผูร้ ับจ้าง

หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิด
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทํา
ของลูกจ้ไงของ

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รบ
ขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุ
ั จ้างไต้ทํา

สุดวิสัย นอกจาก กรณีอันเกิดจากความผิดรองผูว้ ่าจ้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดโดยๆ{อมแซมให้คืนสี

หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายรองผูร้ ับจ้างเอง ความรับผิดรองผูร้ ับจ้างดังกล่าวในข้อนีจ้ ะสินสุด
ลง

ผูว
้ ่าจ้างไต้รับมอบงานครั้งสุดท้าย

บกพร่อง

ซึ่งหสังจากนั้นผูร้ ับจ้างคงต้องรับผิดเพยงในกรณีชําเด

หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6. เท่านั้น
ข้อ 11. การจ่ายเงินแก,ลูกจ้าง

ผูร้ ับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก'ลูกจ้างที่ผรู้ ับจ้างไต้จ้างมาในอัตรา และตามกําหนด

สัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
เวลาที่ผรู้ ับจ้างไต้ตกลงหรือทํา
ถ้า ผู้ รับจ้างไม่จ่ายเงิน ค่าจ้าง หรือ ค่า ทด แทนอื่นใด แก’ ลูกจ้าง ดัง กล่าวใน

วรรคแรก ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิทจี่ ะเอาเงินค่าจ้างทีจ่ ะต้องจ่ายแก่ผรู้ ับจ้างมาจ่ายให้แก,ลูกจ้างของผูร้ ับจ้าง

จํานวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผรู้ ับจ้างตามสัญญาแล้ว

ดังกล่าว และให้ถือว่าผูว้ ่าจ้างไต้จ่ายเงิน

ี ระกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนทึจ่ ้างมาทํางาน โดยให้
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดให้มป

ครอบ คลุมถืงความรับผิดทั้งปวงของผูร้ ับจ้างรวมทั้งผูร้ ับจ้างๆ{วงอันหากจะพีงมีในกรณีความเสียหาย

ทีค่ ิดว่าสินไหมทดแทนไต้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด

ๆ

ต่อลูกจ้างหรือ

บุคคลอื่นที่ผรู้ ับจ้างๆ{วงจ้างมาทํางาน ผูร้ ับจ้างจะต้องล่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้ง
หลักฐานการชําระเบี้ยประกันให้แก่ผวู้ ่าจ้าง เมื่อผูว้ ่าจ้างเรืยกร้อง
ข้อ 12. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผูว
่ รกษาเพื่อ
้ วบคุมงานหรือบริษัททีป
้ ่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผูค

ควบคุมการทํางานของผูร้ ับจ้าง

กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัททีป
่ รกษานั้นมี

ี่ ําลักง่อสร้างไต้ทุกเวลา
อํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ทก
อํานวยความสะดวกและให้ความๆเวยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มกี รรมการตรวจการจ้าง

และผูร้ ับจ้างจะต้อง

่ รกษาหาทําให้
ผูค
้ วบคุมงานหรือบริษัททีป

้ ้อหนึ่งข้อใดไม่
ผูร้ ับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานีข
ข้อ 13.

แบบรูปและรายการละเอยดคลาดเคลื่อน
ความเข้าใจใน แบบรูปราย
ผู้'รับจ้าง จะ ต้อง รับรอง ว่า ได้ตรวจสอบและทํา

ละเอียดโดยถีถ่ ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไป
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่ ะปฐบ้ตติ ามคําวินิจฉัยของกรรมการ
ผูร้ ับจ้างตกลงทีจ

ู้ ่าจ้างแต่งตั้ง เพี่อให้งานแล้วเสร็จบ่!บูรณ์โดย
ตรวจการจ้างหรือผูค
้ วบคุมงานหรือบริชํทที่ปรืกษาที่ผว
จะคดค่าใช้1จ่าย'ใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผูว้ ่าจ้างใม่ได้
ข้อ 14.

การควบคุมงานโดยผูว้ ่าจ้าง
้ ที่ปรืกษาที่ผู้
้ วบคุมงานหรือบริษท
ผูร้ ับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผูค

ว่าจ้างแต่ง ตั้ง

ทจี่ ะตรวจลอบและควบคุมงานเพี่อให้เป็นไปตามเอกลารลัญ ญา
มีอํานาจ

อํานาจทจี่ ะลังให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

แสะมี

เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามลัญญานี้หากผูร้ ับจ้างขัดขน

ไม,ปฏป้ติตามกรรมการตรวจการจ้างผูค
้ วบคุมงาน

หรือบริษัทที่ปร็กษา

มีอํานาจ
ทจี่ ะลังให้หยุด

กิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าข้าในกรณีเข่นนี้ผรู้ ับจ้างจะถึอเป็นเหตุขอขยายวันทํา
การออกไปมีได้
ข้อ 15. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ี่ ะลังให้ผรู้ ับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิทจ
เอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น

ๆ

หรือรวมอยูใ่ น

อยูใ่ นขอบข่ายทั่วไปแห่งวัต ชุ ประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้

ต่าง
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิลังให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกําหนด

ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

โดยไม่ทําให้สัญญาเป็นโมมะแต่อย่างใด
อัตราค่าจ้างหรือราคาทีก
่ ําหนดไว้ในสัญญานีใ้ ห้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษ
ลังของผูว้ ่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึง
หรืองานทีเ่ พิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคํา
อัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ทีจ
่ ะนํา
มาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานทีเ่ พิ่มขึ้นตังกล่าว ผูว้ ่าจ้างและ

่ ะกําหนด
อัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพี่อ
ผูร้ ับจ้างจะได้ตกลงกันทีจ
ความเหมาะสม

ี่ กลงกันไม,ได้
ในกรณีทต

อัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่
ผูว้ ่าจ้างจะกําหนด

ลังของผู้ว่าจ้าง
ผูว้ ่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผูร้ ันจ้างจะต้องปฎบํตงิ าน ตามคํา
ข้อ 16. ค่าปรับ

.....

่ ําหนดไว้ในสัญญาและ
หากผูร้ ับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาทีก
ผูว้ ่าจ้างยังมีได้บอกเลกสัญญา

ค่าปรับให้แก'ผูว
ผูร้ ับจ้างจะต้องชําระ
้ ่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ

ค่าใช้จ่ายใน การควบ
217,800.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรัอยบาทถ้วน) และจะต้องชําระ

คุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผูค
้ วบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงินวันละ....-

บาท นับกัดจาก

งานแลัว เสร็จจริง
วัน ที่กําหนด
แล้วเสร็จ ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทํา

งานล่าช้าเฉพาะ
นอกจากนี้ผรู้ ับจ้างยอมให้ผวู้ ่าจ้างเรียก ค่าเสืยหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผรู้ ับจ้างทํา
ค่าปรับและค่าใช้จ่ายตังกล่าวได้อีกด้วย
ล่วนที่เกินกว่าจํานวน

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผูว้ ่าจ้างเห็นว่าผูร้ ับจ้างจะ
ไม่สามารถปฎบ่ติตามสัญญาต่อไปได้ ผูว
้ ่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 17. ก็ได้
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แล้วเสร็จของงาน ขอให้ขํา
ระค่าปรัน

ี่ ะปรับผูร้ ับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
แล้วผูว
้ ่าจ้างมีสิทธิทจ
ข้อ 17.

สิทธิรองผูว้ ่าจ้างภายหสังบอกเลิกสัญญา
ไนกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้ ่าจ้างอาจทํางานนั้นเองหรือว่าจ้างผูอ้ ื่นให้

ทํางานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้

งานนั้นต่อมีสิทธิไข้เครื่องไข้ในการก่อสร้าง
ผูว้ ่าจ้างหรือผู้ทรี่ ับจ้างทํา

สิ่งทีส่ ร้างขึ้นชั่วคราวสําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบติ
งานตามสัญญา ตามทีจ
่ ะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว

หรือบางล่วนตามแต่จะเห็นสมควร

ผูว้ ่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบติตามสัญญาทั้งหมด

นอกจากนั้นผู้ร้บจ้างจะ ต้องรับผิดชอบในค่าเลียหาย

ซึ่งเป็น

จํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัตงิ าน และค่าเสืยหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้น รวมทั้งค่าใข้จ่ายทีเ่ พิ่มขึ้น
ในการทํางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม

(ถ้ามี)

ซึ่งผูว้ ่าจ้าง

จะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ทีจ
่ ะจ่ายให้แก1ผูร้ ับจ้างก็ไต้
ข้อ 18.

การกํหนดค่าเลียหาย
ค่าปรับหรือค่าเลียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูร
ี่ ะ
้ ับจ้างตามสัญญานี้ ผูว
้ ่าจ้างมีสิทธิทจ

หักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผูร้ ับจ้าง

หรือบังดับจากหลัก

ิ ามสัญ ญาก็ได้
ประกันการปฏิบต
ั ต
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีห
่ ักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ

และค่าเลียหายแล้วยัง

เหลืออยูอ่ กเท่าใด ผูว้ ่าจ้างจะคืนให้แก่ผรู้ ับจ้างทั้งหมด
ข้อ 19.

การทํบาริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
่ ฏิบัติงานตามสัญญานี้
ผูร้ ับจ้างจะต้องรักษาบรืเวณส ถานทีป

รวมทั้งโรงงาน

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผูร้ ับจ้างช่วง ให้อยูใ่ น
ความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางาน

เสร็จสินแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใข้ในการทํางานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะยูลฝอยและสิ่งก่อสร้าง

ชั่วคราวต่าง ๆ- (ถ้ามี) ทั้งนีจ้ ะต้องกลบเกลี่ยพื้นตินให้เรียบร้อย เพื่อให้บรืเวณทั้งหมดอยูใ่ นสภาพที่
ละอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ 20.

การขยายเวลาปฏิบัตงิ านตามสัญญา

ในกรณีที,มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ
บกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง

อันเนื่องมาจากความผิดหรือความ

หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผรู้ ับจ้างไม่ต้องรับผิดดามกฏหมาย ทําให้

ผูร้ ับจ้างไม่ลามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานีไ้ ด้ ผูร้ ับจ้างจะต้อง
แจ้ง เหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหสักฐานเป็นหนังลือให้ผว
ู้ ่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางาน

.
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ออกไปภายใน 15 วัน นับทัดจากวันทีเ่ หตุนั้นสินสุดลง
ถ้าผูร
้ ับจ้างไม่ปฏํปตให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง

ไห้ถือว่าผูร
้ ับจ้างได้

่ ะขอขยายเวลาทํางานออกไปโดยไม่มเี งื่อนไขใด
สละสิทธิเ้ รียกร้องในการทีจ
เกิดจากความผิดหรอความบกพร่องของฝ่ายผูว้ ่าจ้าง

ๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุ
นึ่งมีหลักฐาน,ชัดแจ้ง หรีอผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่

แล้วตั้งแต่ด้น

การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง

่ ะ
อยูไ่ นดุลพินิจซองผูว
้ ่าจ้างทีจ

พิจารณาตามที่เห็นลมควร
ข้อ 21. การไข้เรือไทย

ไนการปฎิบ้ ตตามสัญญานี้
ต่างประเทศ

หากผูร้ ับจ้างจะต้องลังหรือนํา
ของเข้ามาจาก

รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามาเพี่อปฎิยั ตงานตามสัญญา ไม่ว่าผูร้ ับจ้าง

จะเป็นผูน
ของเข้ามาเอง หรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได ทัาสิงของนั้นต้องนําเข้ามา
้ ํา

โดยทางเรือในเล้นทางเดีนเรือที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสามารถไห้บรืการรับขนได้ตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูร้ ับจ้างต้องจ้ดการให้สิงของตังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือ

ที่มีสิ ทธิเข้ นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานัก
งาน

่ ไิ ข้ เรือไทย
คณะกรรมการล่งเลรืมการพาณีชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออึ่นทีม

หรือเป็นซองที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นไห้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการลังหรือลังซื้อ
สิงซองตังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอปี, ชีเอฟ่อารั, ชีไอเอฟ หรือแบบอื่นได
ในการล่งมอบงานตามสัญญาไห้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิงของตามวรรคแรกผู้
ของนั้นนึ่งแสดงว่าได้
รับจ้างจะต้องล่งมอบใบตราล่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราล่งสําหรับ

ิ ธิเข้นเดียวกับเรือไทย ให้แก'ผูว้ ่าจ้างพร้อมกับการล่งมอบงานด้วย
บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสท
ในกรณีสิงของตังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือ

ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข้ นเดียวกับเรือไทย ผูร้ ับจ้างต้องล่งมอบหลักฐานนึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการล่งเสริมการพาณิชยลาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้

หรือหลักฐานนึ่ง

แสดงว่าได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกซองโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ล่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผว
ู้ ่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างไม่ล่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตังกล่าวใน สองวรรค
ข้าง ต้นให้แก่ผว
ู้ ่าจ้าง

แต่จะขอล่งมอบงาน ตัง กล่าวให้ผว
ู้ ่าจ้างก่อน

ผูว
้ ่าจ้างมีสิทธิรับงานตังกล่าวไว้ก่อน

ตังกล่าวแล้วได้

โดยยังไม่รับชําระเงินค่าจ้าง

และชําระเงินค่าจ้างเมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฎิบตั ถูกต้องครบถ้วน
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ข้อ 22.

มาตรฐาน'3มือ'ฟาง
ว่า ผูร
ผูร้ ับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสําคัญ
้ ับจ้างจะต้องมและใข้ผผ
ู้ ่านการทดสอบ

มาตรฐานมืมือข้างจากกรมพัฒนาถืมือแรงงาน หรือมืจุฒบัตรระคับ ปวซ. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบ
เท่า

จากสถาบันการสืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ

สาขาข้าง แต่จะต้องมืข้างจํานวน
อย่างน้อย 1 คน ไนแต่ละสาขาข้างด้งต่อไปนี้

'

22.1 ปวส.

สาขาข้างโยธา

จํานวน2 คน

22.2 ปวส.

สาขาข้างไฟฟ้า

จํานวน1 คน

ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดไห้มวื ิศวกรโยธา

พร้อมหลักฐานใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน1 นาย ประจํอายูท่ สี่ ถานที่ก่อสร้าง
าัญชี แสดงจํานวนข้างทั้งหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขา
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํบ
ข้างและระดับข้าง

พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที,ผ่านการทดสอบมาตรฐานโ!เมือข้างหรือผู้มืๅฒิบัตร

ด้งกล่าวในวรรคแรก

และรายชื่อวิศวกรโยธาตามวรรคสองน้ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผูค
้ วบคุมงาน

งาน
ก่อนเริ่มลงมือทํา

ต่อ

และพร้อมทีจ่ ะให้ผวู้ ่าจ้างหรือ

่ องผูว้ ่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทํางานตามลัญญานี้ของผู้รัมจ้าง
เจ้าหน้าทีข

ขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่ลัญญา'ได้อ่านและ
้ ํา
ลัญญานีท

ต่อ
เข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญ

หน้าพยานและคู่ลัญ ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ศรืสุข จันทรางคุ

ผูว้ ่าจ้าง

(นายศรืสุฃ จันทรางคุ)

ลงชื่อ ธวัชชัย คูณชัยพาน้ซย์
(นายธวัช1ชัย

ลงชื่อ

ผูร้ ับจ้าง

คูณชัยพานิช*โ)

พรรณี สมพงษ์

พยาน

(นางพรรณี สมพงษ์)

ลงชื่อ

บยุ า
คํา
(นางสมใจ คํา
บยุ า)
สมใจ

พยาน
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รายละเอียดการปรับราคา

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1. ลัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factor (K) )

นี้ จะใจ้ทงั้ กรณีเพิ่มหรือลด

เมื่อดัชนราคาซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยกระทรวงพาณีชย์ มีการเปลี่ยน

ค่างานจากค่างานเด้มตามลัญญา

แปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดรองประกวดราคา คือวันที่ 18 สิงหาคม 2540
2. การขอเพิ่มค่างานก่อสรัางตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ไห้ผรู้ ับจ้างทํา
หนังสือ

เรืยกร้องกบผูว้ ่าจ้างภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากท้นกําหนด
นี้
ไปแล้วผูร้ ับจ้างไมมสิทธึ๋ทจี่ ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างได้อีกต่อไป

ผูร้ ับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยนยอมให้

่ ัญญา
ผูว
้ ่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผูร้ ับจ้างทีเ่ ป็นคูส

หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

ผูว้ ่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป

และกรณีที่

โดยผู้ว่าจ้าง

จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

3. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด

ผูร้ ับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้นี้

และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจาก
ต้องได้รับการตรวจสอบและเห้นชอบจากสํานัก

งบประมาณและให้ถึอว่าการพิจารณาวินจฉัยของสํานักงบประมาณเป็นทีส่ ินสุด

ประเภทงานก่อสร้าง.และสูต?ที่ใจ้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คํานวณ
ตามสูตรดังนี้

สูตร

p

=

(Po)

กําหนดไห้

P

=

่ ะต้องจ่ายให้ผรู้ ับจ้าง
ราคาค่างานเป็นงวดทีจ

Po

=

ราคาค่างานเป็นงวดที่ผู้รบ
ั จ้างประมูลได้ ซึ่งระบุไว้ในสัญญา

K

=

Escalation Factor

X

(K)

ทีห
่ ักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน

หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
งานอาคาร หมายถึงตัวอาคาร

เช่น

่ ักอาดัย
ทีท
่ ํา
การ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ทีพ

หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเอียม สระว่ายนํ้า โรงอาคาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว
เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
1. ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน่ายแต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า

ภายในบริเวณ
2. ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่ายแต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายใน

บริเวณ
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ๆ ทีต่ ิดหรือฝังอยูใ่ นส่วนของอาคาร ทเน ท่อปรับอากาค

ท่อก๊าช สายไฟฟ้า สําหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

4. ทางระบายนํ้าของอาคารจนถึงทางระบายนํ้าภายนอก

5. ส่วนประกอบทีจ
่ ําเป็นสําหรับ
อาคาร

ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร

เฉพาะส่วนทีต่ ิดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ

แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลทีน
่ ํา
มาประกอบเรือติด

ตั้ง เฯเ น สิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอรั เครื่องสูบนํ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

6. ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดนดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม'๓น 3 เมตร
ใช้สูตร

K =

0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

ดัชนีราคาทีใ่ ช้คํานวณตามสูตรทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทํา
ขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
K

= Escalation Factor

It

ะะ

ดัชนีราคาผู้บรืโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

เ0

=

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

ct

= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

Co

= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

Mt

=

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ไนเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

Mo

=

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ไนเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

St

= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด

So

= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

วธีกๆ?คํานวณทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ค่า
1. การคํานวณ

K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น

ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2537

หาค่า K
2. การคํานวณ
ปัดเศษ และกําหนดให้ทําเลขสัมพันธ์

ๆ

ให้ใ,ช้ดัวเลข ดัชนีราคา'วัสดุ

เป็นเกณฟ้ในการคํานวณ

ตําแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มกี าร
{เปรยบเทียบ) ให้เป็นผลสําเร็จ
ผลลัพธ์ไปคูณ
ก่อน แล้วจึงนํา

กําหนดให้ใช้เลขทศนิยม

3

กับตัวเลขคงที่ หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

สัญญา ตกลงกับ
3. การพจารณาเงนเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทํา

ๅในเดือนทีส่ ่งมอบงาน มืค่าเปลี่ยนแปลงไปจาก
4% ขึ้นไป โดยนําเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคํานวณ

ผูว้ ่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสําหรับงานก่อสร้างนั้น
ค่า K

ในเดือนทีเ่ ปิดซองประกวดราคามากกว่า

ปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่ติด 4% แรกให้)
4.

การก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญา
ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างไม่สามารถทํา

ค่างาน ให้ใช้ค่า K
มาใช้ในการคํานวณ
โดยเป็นความผิดของผูร้ ับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ะนํา
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- 134แองIดอนสุดทายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดอนทีส่ ่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่า
ล้อยกว่า

งานที1ผู้ริบจ้างทําได้แต่ละงวด ตามสัญญาไป

5. การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายค่าจ้าง
ก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลง

ชื่งจะคํานวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสริาง ซื่งล้ามา

คํานวณหาค่า K ของเดอนทีส่ ่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นทีแ่ น่นอนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มได้กจ็ ะทํา
ความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณต่อไป
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ภาคผนวก ฉ
แบบฟอร์มการคํานวณเงินเพี่มหรือลดค่างาน
ก่อสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

........................................
...............
.. ............. ....... ........... .... ........... . . . . . . .

แบบฟ่อ?มที 2. การคํานวณเงินเทีมหรือลดค่างานก่อสรัางตาม#ญญาแบบป!บทกาไท้ (ค่า K ) สําหรับญ
# ญาแบบเหมารวม ( Lump Sum )

กรม
ก่อส!ๆง

#ญญาเลขที่.
ผู้!บท้าง

#งงาน
งวดที/ วับ/ เดิอน/ปี

หัญญาเรืมท้น

ฟ่ออาชุ#ญญา

ทยการ

กรังที

1 วันที#งงาพวดชุดท้าย

' ที#งงานงวดอุดท้าย.
2. กรบ 90 วิน จากวิน

บาท

.

ที.

หน้า

.

วับทีเปิด'ชองประกวดรากา / เสนอทกา ( วิธพิเศษ )
ด่างาน#]#ญญา

www.yotathai.com

สินชุด#ญญา ( เดิม )

3. ผู้!บท้างฃอเงินชดเขย

วัน สินชุด#ญญา (ใหม่)

4

ค่างาน

พาค่างานที

ค่างานทีใท้

อุตร

การคํานวณค่า K

จานวนเงิน

ไม่อยูใน
่ ข่าย

รับการพิจารณา

ค่า K

ค่า K

(บาท)

ใท้!บ ค่า K

ค่า K

เทีมขน
่ / ลดลง

หัก 4%

ดิดเปีนเงิน

กงเหลอ

(บาท)

หมายเหตุ

-135-

รวมเป็นเงินทีงสิน

ทีอ )

ผูค
้ ํานวณ( โทร#ทท้.

)

( ลง�อ )

ผู้ตรว,จสอบ ( โทร#ท#.

.)

( ลง

. ... ...........
. .. .. ............ .. .. ........ .. ........... .... ........ .. .. .. .... .. ....
..................
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หน่าที.

ห?บสัญญา แบบจ่ายตามเนื้องานจ?ง ( Unit Price Contract )
แบบฟ่อfมที่ 1. การคํานวณเงินเที่มหรือคดค่างานก่อล?างตามสัญญาแบบป?บ?าคาไต้ (ค่า K) คํา

ก่อส?าง

ค่างานทั้งสัญญา

สัญญาเลซ ที่
ผู้?บต้าง

ชุงงานงวดที่ / ครั้งที่

ลํา

1. วันที่ชุงงานงวดสุดท้าย

วันที่เปิตชองประกวดราคา / เสนอราคา ( วิธพิเศษ )

กรม

วันที่

บาท

รายการ

J

ท

ครบ 90 วัน จากวันที่คํงงานงวดสุดท้าย

สัญญาเรมต้น

สินชุดสัญญา ( เดม )

3. ผู้?บท้า-งฃอเงิน'ชดเชย ครั้งที่

ต่ออายุสัญญา

วัน สินชุดสัญญา (ใหม่)

4.

ต่ออายุสัญญา

วัน สินสุดสัญญา ( ใหม่ )

5.

ค่างานตามสัญญา

ด้บ

2.

ปริมาณ

หน่วย

สตร

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงินทีง่' สิน
(บาท)

ค่า K

งานที่สังมอบครั้ง'นี้

ปริมาณ

(บาท)

จํานวนเงิน
(บาท)

การคํานวณค่า K

ค่า K

เพิมชน/ลดลง

ฟัก 4%

คิดเป็นเงิน

คงเหลือ

■(บาท)

หมายเหตุ

-

136งานที่ใม่สา มารทปรบราคาใต้
1

2

รวมงานที่ใม่สามารทป?บราคาใต้
รวมค่างานที่'งสิน

-

รวมค่างานที่คํงมอบก่อนค?งนึ๋ท'ี่ งสิน

-

รวมค่างานทีคงเหลือ

-

(ลงทีอ
่ )

ผูค
้ ํานวณ( โทรสัพท้.

)

(สงทีอ
่ ).

ผูต
้ รวจสอบ ( โท?สัพท้.

.)
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ภาคผนวก ช
ตัวอย่าง การคํานวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
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แบบท่อ?มที่ 1. การคํานวณเงินเพมห่?อลคค่างานก่อล?างตามสัญญาแบบป?บ่ทคาน (ค่า K) ส่าห?บสัญญา แบบจ่ายตามเฟ้องานจ'รง ( Unit Price Contract )
ี ิเศษ)
'รนที่เปิคาเองประกวคทคา/ เลนอทคา (วิธพ

กรมทางหลวง

ก,อล?างสะพาน แลล. สัามแม่ฟ้าสงคทม

จ.'หนองคาย

รนที่ 12 กค. 2542

13 กค. 2542

สัค
ง บ่ริษพ
้ ประเล่ริฐผล จํา
ผู้?บ่จํา

ต่ออาอุสัญญา

90

ส่งงานงวคที่ / ครั้งที่ 2 ( อุคท้าย ) 'ร'นที่ 20 ตค. 2543

ต่อธาอุสัญญา

ลง1

รายการ

ค้บ

ปริมาณ

20 ตค. 2543

งขอเงินซคเซย
3. ผู้?บ่จํา

สัน ร้นอุคสัญญา (ใหม่)

18 มค. 2544

งขอเงินภายใน 90 สัน นับสังแต่ส่งมอบงาน
4. ผู้?บ่จํา

สัน ร้นอุคสัญญา ( ใหม่ )

หน่วย

ที่

ถูตร

ทคาต่อหน่วย จํานวนเงินทงสิน
(บาท)

18 มค. 2544

ร้นอุคสัญญา (เดิม)

ค่างานตามสัญญา

ส่า

20 ตค. 2543

่ ่งงานงวคอุคท้าย
2. ครบ 90 สัน จากสันทีส

20,120,338 บาท

ค่างาน'ท้งสัญญา

สัญญาร่มสัน

สัญญาเลขที่ 3 / 2542

.

1 สันทีส
่ ่งงานงวคอุคท้าย

30 มค. 2542

ค่า K

25 พย. 2543

งวคอุคท้าย
งานทีส่ ่งมอบค?งฟ้
ปริมาณ

จํานวนเงิน

การคํานวณค่า K
ค่า K

(บาท)

(บาท)

เพิมซน/ลคลง

นัก 4%

รคเรบเงิน

คงเหลอ

(บาท)

หมายเหตุ

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

1.436

0.396

51,876.00

1.356

0.316

178,540.00

งานผิวทาง Prime Coat
3

8.3.1 งานผิวทาง Prime Coat

1,603.94

ตร.ม.

131.00

รวมงาน3วทาง Prime Coat

210,116

1,000.00

210,116 K.3.1

131,000.00

131,000.00

งานผิวทาง Surface Treatment
4

8.3.2 งานผิวทาง Surface Treatment Slurry Seal

1,603.94

ฅร.ม.

565.00

รวมงานผิวทาง Surface Treatment

906,226

1,000.00

906,226 K.3.2

รท

565,000.00
565,000.00

งานผิวทน น คอนกรตเลรํมเห
5

8.4 งานพื้นคอนกรีตเ?งลาดคอสะพาน (Approach Slab)

รวมงานผิวทนน คอน ท?ฬเสรมเหรก
งาน ท่อระบายนําคลร. และบ่อพัก

LS

486,400.00

486,400

486,400 K.3.4

6

9. งานท่อระบายฟ้า คล ล. ขนาด 0.40 0.60 ม.

LS

126,855.00

126,855

7

10. งานคาคคอนกรีตป้องก้นคอสะพาน

LS

223,510.00

223,510

1

รวมงานท่อระบายบา คลล. และบ่อพัก

-

350,365 K.3.5

486,400.00

486,400.00

-

-

-

-

0.991

-

-

-

-

-
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ดัวอย่างที่ 1

น น้าที่

2

แบบฟ่อfมที่ 1. การคํานวณเงินเพมหรอลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบป?บราคาใดั (ค่า K) คํา
หรบสัญญา แบบจํา
ยดามเนื้องานจริง ( Unit Price Contract )
วันทีเ่ ปิดซองประกวดราคา / เลนอราคา ( วิธพเคษ )

กรมทางหลวง
ก่อสร้างละพาน

คลล. ข็ามแน่นาลงคราม จ.หนองคาย

ค่างานทั้งสัญญา

สัญญาเรมสัน

13 กค. 2542

วัค
บท?ท ประเสริฐผล จํา

ต่ออายุสัญญา

90

คํงงานงวดที่ / ค?,งที่ 2 ( สุดน้าย ) วันที่ 20 ดค. 2543

ต่ออายุสัญญา

คํา
ดับ

ที่

สันสุดสัญญา (เทิม)
วัน สันสุดสัญญา (ใหม่)
วัน สันสุดสัญญา ( ใหม่ )
สุดร

ค่างานดามสัญญา

รายการ

ปริมาณ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงินทั้งริน
(บาท)

รกฯ

ค่า K

3. ผู้?บดัาง'ขอ เงิน1ขดเซย

18 มค. 2544

4. ผู้?บดัางขอเงินกายใน 90 วัน น้บทั้งแต่คงํ มอบงาน

งานที่คํงมอบค?'งนื้

การคํานวณค่า K

จํานวนเงิน

ปริมาณ

16,810.00

2,218,920

-

-

2.1 งานเสาดอม่อดับริม?บพื้น ร่วง 10.00 ม.

2

ดัน

113,770.00

227,540

-

11

2.2 งานเลาตอม่อดัมกลาง?บพน จํวง 10.00 + 10.00 ม.

3

ดัน

132.895.00

398,685

-

12

2.3 งานเสาดอม่อดับกลางรบพน 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 1,518,2๓

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 งานติด ทั้งคานคอนกริดอัดแรง ( BOX GIRDER )

45

คาน

8,636.๓

19

3.2.3 งานพื้นสะพานคอนกรด (GONCRETE TOPPING)

100.00

ม.

.๓

388,620

4,3๓

439,0๓

20

4. งานทางเน้าสะพานคอนกรด กวัางข็างละ 1.50 ม.

300.00

ม.

1,847.๓

554,1๓

.๓
3๓.๓

21

5. งานเลาแคะราวละพานคอนกรด

294.60

ม.

1,955.๓

575,943

294.60

9

2. งานเสาดอม่อ?บพื้นสะพานคอนกรด

10

เกฯ

รวมงานโครงสร่างคอบกริดเสริมเพ

12,496,748 K.3.6

ค่า K

(บาท)

ดัน

1. งานเลาเข็มคอนกรด ขนาด 0.40 X 0.40 ม.

25 พย. 2543

งวดสุดน้าย

132

8

18 มค. 2544

20 ดค. 2543

(บาท)

งาบโครงสร่างคอบทริตเสริมเห

20 ตค. 2543

2. ครบ 90 วัน จากวันที่คํงงานงวดสุดน้าย

20,120,338 บาท

สัญญาเลขที่ 3 / 2542 ลงวันที่ 12 กค. 2542
ผู้?บดัาง

.

1 วันที่คํงงานงวดสุดน้าย

30 มค. 2542

เพํมขน/ลดลง

หัก 4%

คิดเป็นเงิน

คงเหลอ

(บาท)
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-

-

๓

45.๓

1๓

388,620๓
■

.๓

439,0๓

554,1๓๓

575.943๓
7,414,493๓

หมายเหตุ

1๓5

-

-
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สัวอย่างที่ 1

หฟ้าที่ ;

นวณเงินเพิ่มหริอลดค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปร้บร่ าคา1พ {ค่า K) สําหรัสบัญญา แบบจ่ายตามเฟ้องานจริง ( Unit Price Contract )
แบบฟ่อรัมที่ 1. ทารคํา

ี ิเศษ )
กัน1ทีเ่ ปิด'ซองประกวดราคา / เสนอราคา ( วิธพ

กรมทางหลวง
ก่อสร้างสะพาน

คส ล. จ่ามแม่นาสงคราม จ.หนองคาย

ค่างานทั้งสัญญา

20,120,338

สัญญาเรมสัน

13 กค. 2542

ผู้รับจ่าง บ่ริ!รท ประเสริฐมล จ่ากัด

ต่ออาสุสัญญา

90

สํงงานงวดที่ / ครั้งที่ 2 ( สุดท้าย ) กันที่ 20 ตค. 2543

ต่ออาสุ สัญญา

สัญญาเลขที่ 3 / 2542

ลง'วันที่ 12 กค. 2542

สํา

สันสุดสัญญา (เดิม)

กัน สันสุดสัญญา (ไหม่)

กัน สันสุดสัญญา ( ใหม่ )

รายการ

ปริมาณ

ที่

หน่วย

สตร

ราคาต่อหน่วย

จ่านวนเงินทั้งร่น

(บาท)

(บาท)

ค่า K

3. ผู้รับจ่างขอเงินชดเขย

18 มค. 2544

4. ผูร้ ับจ่างขอเงินภายใน 90 กัน นับตั้งแต่สํงมอบงาน

งานที่สํงมอบครั้งนี้

ปริมาณ

จํานวนเงิน

46,300.00

46,300

LS

46,300.00

23

7. งานป้ายจ่อมุเลสะพาน แสะงานอน ๆ ทีเ่ หลอทั้งหมด

LS

142,632.00

142,632

LS

142.632.00

24

่ งหมาย สัญลักษณ์การจราจร
11. งานป้ายเครึอ

LS

538,088.00

538,088

LS

538,088.00

รวมค่างานทีฟ่งมอบก่อนครงนี้ทงี สัน

รวมค่างานทีคงเหรอ

การคํานวณค่า K
ค่า K

(บาท)

LS

รวมค่างานทีง่ร่บ

25 พย. 2543

งวดสุดท้าย

22

-

18 มค. 2544

20 ตค. 2543

งานทีไม่สามารถปร้บร่ าคาได้
6. งานติดตั้งเสา'ใฟ่ฟ้า

รวมงานทีไม่สามารถปนเราคาได้

20 ตค. 2543

2. ครบ 90 กัน จากกันที่สํงงานงวดสุดท้าย

บาท

ค่างานตามสัญญา

ดับ

1. กัน1ที่!(งงานงวดสุดท้าย

30 มค. 2542

727,020

727,020.00

20,120,338

12,174,913.00

หัก 4%

คงเหรอ

เพิมรน/ลดลง

ดิดเป็นเงิน

หมายเหตุ

(บาท)
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-

-

746,447.00

7,945,425
-

(ลงทีอ
่ )

ผู้คํานวณ

(ลงทีอ
่ )

ผูต
้ รวจลอบ ( โทรสัพ>โ..

( โทรสัพท์.

)
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ที

ที

ตัวอย่าง 2

หน้า

พรับลัญญาแบบเหมารวม ( Lump Sum )
แบบฟ่อfมที 2. การคํานวณเงินเทีมหรอลดค่างานก่อสรัางตามลัญญาแบบปรับราคาใลั (ค่า K ) สํา

กรม สามัญรกบา

มันทีเปิดชองประกวดราคา/ เสนอราคา (วิธพิเศษ)
ค่างานทั้งลัญญา

ก่อสรัาง อาคารดูน#วิทยาคาส ตรั 1 หลัง

5,045,000.00

25

มีค. 2540

บาท

ที?

1. มัน' (งงาน'งวดสุดน้าย

31 กค. 2543

20 ตค. 2543

2. ครบ 90 มัน จากมันทีล่งงานงวดชุดน้าย 29 ต ค. 2543

ลัญญาเลขที 2/2540 ลงมันที 25 ทุมภาทันลั 2542

ลัญญาเรมลัน 15 มีค. 2542

สินอุดลัญญา (เคิม) มันที 9 กค. 2543

3. ผู้ร้บจํางขธเงินชดเชย

งบ'รทัทเจริญผล จ่ามัด
ผูร้ ับ1จํา

ต่ออาบุลัญญา

มัน สินสุดลัญญา (ใหม่)

งขอเงินกายใน 90 มัน นับตั้งแต่ล่งมอบ
4. ผู้รัมจํา

งานงวดชุดน้าย
ค่างาน

ล่งงาน

งวดที/ มัน/เดือน/ปี

รายการ

ครังที
1

30 หค. 42

- วางมังอาคาร ตอกเลาเข็ม เทคอนกรด 3านราก

งานที

ห้กค่า

ค่างานทโลั

ดูตร

การคํานวณค่า K

ค่า K

ค่า K

จํานวนเงิน

ไม่อยูใ่ นย่าย

รับการพิจารณา

(บาท)

ไลัรับ ค่า K

ค่า K

ลดลง
เพิมขน/
่

นัก 4%

คิดเป็นเงิน

คงเหลอ

(บาท)

1,015,000.00

1,015,000.00

K1

1.128

0.088

89,320.00

1,015,000.00

1,015,000.00

K1

1.129

0.089

90,335.00

1,015,000.00

1,015,000.00

K1

1.145

0.105

106,575.00

เทคอนกรดเสาตอม่อ เทคอนกรดคานและพื้น

ทีหล่อลับทีตั้น 1
2

27 กย. 42

- เทคอนกรีดเสาเข็ม 1 เทคอนกรีตคานและพื้นที
หล่อ ลับ'ที,ร้น 2

เทคอนกรีตบันไดขื้นตัน้ 2

คิดตั้งพื้นสําเร็จ
fปทรัธฺมเทคอนกรีตทับหน้า!'น 1
3

24 มีค. 43

- เทคอนกรีตโครงสรัางล่วนทีเหลอทั้งหมด คิดตั้ง

พื้นสําเร็จ5ป ทรัอมเทคอนกรีตท้บหน้าล่วนของที
เหลอทั้งหมด คิดตั้งโครงหลังคาเหล็กหรัอมทาสื
ลันสน้ม บุงกระเบื้องหลังคา

หมายเหตุ

-on-
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ตัวอย่างท 2
แบบ'ฟ่อ }มที่ 2.

หนาท 2

การคํานวณเงินเที่มหรือลดค่างานก่อสร้างดามสัญญาแบบปรับราคาใตั (ค่า K ) ด่าหรับสัญญาแบบเหมารวม ( Lump Sum )

กรม สามัญสิกษา

ื เศษ)
วับทีเ่ ปิด'ชองประ ทวดราคา/ เสนอราคา (ว้รพิ

ก่อสร้าง อาคารดูนย‘วิทยาศาลตรั 1 หสัง

ค่างานทั้งสัญญา

สัญญาเล'ชที่ 2 / 2540

ลง'โน1ที่

25 ทุมภาหัน£ 2542

25 มล. 2540

5,045,000.00 บาท

สัญญาเทJตัน 15 มัค. 2542

ต่ออายุสัญญา
ผูร
้ ับฟ้างบรษ้ทเจรญผล จํากัด

รนสุดสัญญา (เดิม) โนที่ 9 กค. 2543
วัน รนสุดสัญญา (ใหม่)

.

1 วันที่ด่งงานงวดสุดฟ้าย

31 กค. 2543

2. ครบ 90 วัน จากวันที่ด่งงานงวดสุดฟ้าย 29 ตค. 2543
3, ผู้รับฟ้างขอ เงินชดเขย
4. ผูร
้ ับฟ้างซอเงินภายใน 90

20 ตค. 2543
ุ อบ
วัน นับตั้งแต่สงม

งานงวดสุดฟ้าย
ด่งงาน

งวดที่/ วัน / เดิอน / ปี

รายการ

ครังที่
4

31 กค. 2543

(งวดสุ ดฟ้าย )

- ก่อลิฐ - ฉาปยู่นทัง้ หมด ติดตั้งวงกบประดู หน้าต่าง ติดตั้ง

ค่างาน

หักค่างานที

ค่างานที่ใตั

สุดร

การคํานวณค่า K

จํานวนเงิน

ไม่อยูใ่ นข่าย

รับการหิจารณา

ค่า K

ค่า K

(บาท)

ใตัรบ
ั ค่า K

ค่า K

2,000,000.00

750,000.00

ชาเหดาน เดินลายไฟ เทmญ]น

.๓

1,250,0๓

K1

1.143

เหิมขน/ลดลง

หัก 4%

คิดเป็นเงิน

คงเหสิอ

(บาท)

0.103

128,750.๓

หมายเหตุ

- หัก ค�ภ้ณรโ โดิะ เกัาอี้

เครองตับเหลิง เค,รองปรับอากาศ

ทรายรัดมันทั้งหมด ติดตั้งสุขกัณฟ้'ทั้งหมด
ทาสิภายใน - ภายนอก และด่วนทีเ่ หลอทั้งหมด

รวมเป็นเงินทั้งร่น

5,045,000.๓

750,0๓.00

.๓

4,295,0๓

414,980.๓

( ลงอี้อ )

. ผูค
้ ํานวณ( โทรตัหฟ้.

)

( ลงที่อ )

ผู้ดรวจส อบ ( โทรสัพฟ้.

.)

-1-41
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วิธีการติดตงโปรแกรม CUCEM -K version 2.0
โปรแกรม CUCEM - K version 2.0 สํานัก
มาตรฐาน งบประมาณ สํานักงบประมาณ
ได้รับความช่วยเหลือ จาก ร ศ.ดร.ธนีต ธงทอง คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน การ

พัฒนาโปรแกรม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มี หน้าที่ใน การ ตรวจสอบการคํานวณค่า K และผูร้ ับ จ้าง
ได้รับความ สะดวกใน การคํานวณ
ค่า K ได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้อง
1.

ซึ่งประกอบด้วยขั้น ตอน ต่าง ๆ ดังนี้

เข้าสู่ Web site สํานักงบประมาณ www.bb.go.th

2. เข้าไปในแถบเมนูค่า K /ราคามาตรฐาน และเข้า ไปในเมนู ย่อย “โปรแกรมการ

คํานวณค่า K”
3. จะ ปรากฏหน้าต่างแสดงรายการ โปรแกรม CUCEM - K version 2.0

และตัวฐาน ข้อมูลดัชนี ค่า K FilerdbK V ALUE.mdb
การติดตั้ง โปรแกรม CUCEM - K version 2.0 โดยคลิกที่
4. ให้ทํา
๐๐wntoad

โป พกร!! CUCEM-K Version
MD5 301๒3541 05ca08e7e873?e3b8d632Zee

ให้กด Save

z.o

<4

v

Jl

จะ ปรากฏฒน หนัาต่าง File Download ขน มา
1

เพื่อทํา
การ บันทึก ไฟล์ k.zip ลงบน Desktop เพื่อความสะดวกใน

ขั้น ตอน การติดตั้ง
5.

การ Extract ไฟล์ kjjp โดยการคลิกขวาบน ไฟล์ แล้วเลือกทีร่ ายการ “Extract here”
ทํา

จะ ปรากฎเปีน Folder K ขึ้น มาที่ Desktop
6. เข้าสู่ Folder

การ ติดตั้ง ตัวโปรแกรม CUCEM-K
ไปที่ disk 1 เพื่อทํา

version 2.0

การติดดัง โปรแกรม จน สิน สุด เปีน การ จบ
โดยดับเนี้ลคลิกที่ �m�Setup .exe เพ อทํา

ขั้นตอน การติดตั้ง โปรแกรม CUCEM-K version 2.0

วิธีการ Update ฐานข้อมูล File: dbK_VALUE.mdb
ดัชนี เศรษฐกิจ
ฐาน ข้อมูลของ โปรแกรม CUCEM - K version 2.0 เปีน ข้อมูลจากสํานัก
มาตรฐาน งบประมาณ สํานัก
การ ค้า สํานักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยเจ้าหน้าที่ของสํานัก
งบ ประมาณ จะบัน ทึกข้อมูลทุกเดือน มีขั้น ตอนการ Update ฐาน ข้อมูล ดังนี
1. ให้ดสิกท Download ที

Download

Piiie

dbK_ VALUE.mrib

แล วเลอก Save in ไวที

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

การ กด Save แล้วตอบ Yes เพื่อ Update ฐาน ข้อมูล File : dbK_VALUE.mdb
2. แล้วทํา
ให้เป็นปี เดือน

ปีจจุบัน (ฐาน ข้อมูล จะ Update ทุกเดือน ใน แต่ละปี) และลือว่าเป็น

การ สิ้น สุดการ Update ฐาน ข้อมูลดัชนี ราคา dbK_VALUE.mdb
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โปรแกรม CUCEM-K Version 2.0 ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ (ก) การใส่
ข้อมูลและการแสดงผลค่า K (แสดงในรูปที่ 1-5) และ (ข) ส่วนฐานข้อมูล ดัชนีราคา (แสดงในรูป

ที่ 6) ในการใช้งานจะเริ่มด้นจากการใส่ข้อมูลทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2

เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับลัญญา ผูร้ ับจ้างและระยะเวลารองสัญญา ซึ่งข้อมูลในส่วนนีจ
้ ะถูกนํา

ไปแสดงในตารางสรูปเพื่อใช้พิมพ์ เพื่อเตรียมเอกสารประกอบ ในกรณีที่มีการต่อสัญญาโปรแกรม
จะแสดงผลระยะเวลาการต่อสัญญา สําหรับ
ในการใช้ด้นหาดัชนีราคาของ
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนสําคัญ

ปีที่เปิดชองสามารททําได้โดยการพิมพ์หรอจาก Pull Down
เวลาที่เปิดชองประกวดราคา การกําหนด
Menu หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงเดือนที่นี ค่า ดัชนีราคาที่ถูกเก็บเอาไว้แล้วในฐานข้อมูลสําหรับ
ปี

ี่ างเดือนกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์มีการปรับปรุงดัชนีราคาหลาย ๆ ครั้ง โปรแกรม
นั้น ๆ ในกรณีทบ
จะสามารถแสดงให้ทราบใน Pull Down Menu เพื่อ'!เวยให้ผู้ใข้งานสามารทเลือกดัชนีได้ถูกต้อง

มากขึ้น
แม่นยํา

(ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

รูปที

ดัชนีราคา
จอการใส่ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลในการคํานวณ
1. แสดงหนํา

ในทางปฏิบัติ

หน่วยราชการหรีอผูด
้ ําเนีนการก่อสร้างมักจะขอเบิกงวดงานหลาย

ๅ

จํานวนงวดเงินทีข่ อ
งวดในการขอเบิกครั้งเดียวกัน CUCEM-K Version 2.0 สามารถให้ผู้ใข้กําหนด
เบิกได้

โดยระบุจํานวนงวดที่ฃอเบิกในส่วนที่ 3 เมื่อ'ข้อมูล ต่าง ๆ

ถูกใส่จนครบและผู้ใข้จึงเลือก

ขั้นตอนต่อไป โปรแกรมจะสร้างฟอร์มการใส่ข้อมูล ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อให้ผู้ใข้สามารถกําหนด
สูตร
ค่า K ต่างๆ ทั้งหมด 35

สูตรค่า K ที่เกี่ยวข้องในแต่ละงวดงาน ซึ่งสามารถจะเป็นค่า K ทีแ่ ตกต่าง

หรือเหมือนกันในแต่ละงวดงานก็ได้ ผู้ใข้สามารถเลือกปีที่,ขอเบิก'จากการ'พิมพ์ ปี พ.ศ. หรือการใช้
Pull Down Menu และเซ่นเดียวกัน สําหรับเดือนที่ขอเบิก โปรแกรมจะซ่วยผู้ใข้ใน กรณีที่มีการปรับ

้ ําเป็นต้อง
ๆ ครั้งใน 1 เดือน โดยแสดงไว้ใน Pull Down Menu ซึ่งข้อมูลในส่วนนีจ
ขั้นตอน
ใช้ในการค้นหา ดัชนีราคาในฐานข้อมูล หากข้อมูลไม่ครบถ้วน โปรแกรมจะไม่อนุญาตให้ทํา
ค่า ดัชนีราคาหลาย

ต่อไป
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- 145รูปที่ 2. แสดงการใส่ข้อมูลการเลิ'ฮกค่า K หลายค่าในแต่ละงวดงาน
เมื่อข้อมูลทีส
่ ําคัญคอเดือนและปีที,เปิดชอง และทีข่ อเปีกของแต่ละค่า

K ในแต่ละ

งวดงานครบถ้วน โปรแกรมจะสร้างแบบฟอร์มสรูปผล ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยจะนํา
ข้อมูลทีใ่ ส่ไว้ใน

ขั้นตอนแรกมาแสดงผล ค่า K จากสูตรต่างๆ จะ ถูกคํานวณและแสดง1ใว้ในตาราง'ใบแบบฟอร์มสรูป

รูปที่ 3. ตารางสรูปผลและการใส่มูลค่างานในแต่ละงวดของแต่ละ ค่า

K

ข้อมูลเกี่ยวกับค่างานในแต่ละงวด มูลค่างานทีไ่ ม่อยูใ่ นข่าย ตามหลักเกณฑ์การคืด

เงินชดเชยจะต้องใส่ ลงในตารางใน column ที่ 3 และ 4 ส่วนใน column อื่น ๆ จะแสดงผลจากการ

คํานวณชองโปรแกรม

หลังจากนั้นเลือกการคํานวณโปรแกรมจะคํานวณ
ยอดเงินทีส่ ามารถขอ

ซดเซยใด้ แต่ละรายการและยอดเงินรวม ดังแล ดงในรูปที่ 4

และผลการพจารถท
รูปที่ 4. แสดงตารางสรูปผลการคํานวณ
จากดัวอย่างในตารางลรูปผลจะพบว่าโปรแกรมนีย้ ังสามารถข่วยในการตรวจลอบ

การก่อสร้างอีกด้วย ทั้งนีใ้ นกรณีที่ดัชนราคามี
ในกรณีที่หน่วยราชการจะ ต้องขอเงินคืนจากผูด
้ ําเนิน
ค่าตํ่า ลง

การก่อสร้างจะด้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ
ผูด
้ ําเนิน

ขึ้งหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องจะ

การดังกล่าว โปรแกรมจะข่วยในการตรวจลอบ โดยยดหลักเกณฑ์ทก
เป็นผูต
ี่ ําหนดโดย
้ ดตามดําเนิน

สํา
น้กงบประมาณ ดังแสดงในงวดงานที่
นอกจากนี้

1 ค่า K 4.4 เป็นต้น

ในกรณีทเี่ ป็นการส่งงานงวดลดท้าย การขอเปีกเงินซดเชยค่าก่อสร้าง

การภายใน 90 วัน หลังจากส่งมอบงาน
ต้องดําเนิน

โปรแกรมลามารถข่วยในการตรวจลอบเงื่อนไข

ให้โปรแกรม CUCEM-K
ดังกล่าวนี้ ด้วย - (โดยการแสดงวันที่สืแดง หาก๓'นกําหนดระยะเวลา) ทํา

Version 2 สามารถข่วยงานหน่วยราชการในข้อรายละเอียดปลืกย่อยให้มากขึ้น

สําหรับ
การคํานวณอย่างละเอียดของค่า K ในแต่ละค่า K ผูใ้ ข้ลามารถแสดงผล
ใต้โดยก? ร Double Click ด้วย Mouse

บนตําแหน่คง่า K ที่ต้องการจะดูรายละเอียด ชึ่งจะแสด

ค่า K 4.3 ของงวดงานที่ 1)
ดังภาพที่ 5 (สําหรับ
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รูปท 5. แสดงราย®ะเอํยดฃองการคํานวณ

3.

ฐานข้อมูลดัชนราคา
่ ามารถป?บปรูงเพมเตํมหรอค้นหาได้ ด้ง
ข้อมูล ด้ชนราคาถูกเก็บไข้ในฐานข้อมูลทีส

แสดงในรูปที่ 6 ข้อมูล ด้ชน้ราคาทีจ
่ ดทําโดยกรมเศ?ษฐก็จการพาณิชย์ ใน CUCEM-K Version 2.0

จะมข้อมูลตั้งแต่ปี 2527 จนถงปัจจุบน (ฤมภาพันธั 2542) (ยกเข้นเดอนพฤศจิกายนและธันวาคม
-2541) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถกระทํา
ไค้โดยผ่าน password

ที่กําหนด'โดยผูไ้ ข้

รูปที่ 6. แสดงฐานข้อมูลดัชบราคาต่าง ๆ ดงแต่ปี

เอกสารข้างอง

ะ

(1)

Excel

และ Visual

Factor

(ค่า

ธนิต ธงทอง และวชระ เพียรสุภาพ
Basic

2527

‘■การประยุกต์ใชโปรแกรม Microsoft

ค่า Escalation
สําหรับ
การค้นหาด้ชนราคาวัสดุและการคํานวณ

K)” โยธาสาร. มกราคม-มนาคม 2542, วลท. หน้า 24-28.
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รูปที่ 1.

ดัชนี‘ท คา
แสดง หน้าจอการใส่ ข้อมูล ทั่วไปและ ข้อมูลใน การคํานวณ
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ในแต่ละ ค่า K
รปที่ 5 แสดง‘ทยละเอียดของการคํานวณ

www.yotathai.com

รูปที่ 6. แสดงฐานข้อมูล ดัชนี‘ทคา ต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2527
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ภาคผนวก ฌ
ตัวอย่าง

หนังสือสํานักงบประมาณทีท
การ
่ ํา

วินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ และแนวทางปฏิบต
้ ิ
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สํานักงบประมาณ
ทนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
27 ธันวาคม 2539

เรื่อง

ขอให้พิจารณาค่าชดเชยช้วยเหลือแก่ผรู้ ับจ้าง

เรียน

การองค์การโทรสัพท์แห่งประเทศไทย
ผูอ
้ ํานวย

อ้างถึง

หนังลือองค์การโทรค์พท์แห่งประเทศไทย ที่ คค 23 ผช ท.6/28 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2539
ตามหนังลือทีอ
่ ้างถึง

องค์การโทรค์พท์แห่งประเทศไทยขอให้ตรวจสอบเงินซดเชย

ค่าก่อสร้างดามสัญญาแบบปรับราคาได้

การเขตโทรสัพทํภูมิภาคที่ 5 อําเภอสารภี
ทีท
่ ํา

รายการก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ขนาดเล็กบริเวณ
จ้งหวัดเชียงใหม่

ตามสัญญาเลขที่ จ.119/(ถ) 2538

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2538 ไนงานงวดที่ 7 รวม 1 งวดงาน จํานวนเงิน 104,904 บาท เพี่อจ่ายให้

กับผูร้ ับจ้างที่เป็นคู่สัญญาดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณา ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการนํา
สัญญาแบบปรับ

ราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22

สิงหาคม 2532

แจ้งตามหนังลือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 แล้วขอเรียนว่า ในการคํานวณเงิน
ซดเชยสําหรับงานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) มีข้อคลาดเคลื่อนเนื่องจากองค์การโทรดัพท์แห่งประเทศไทย
ใช้ดซน
ั ราคาวัสดุก่อสร้าง (M) และดัชนีราคาเหล็ก (ร)
เท่ากับ 159.4

ประจําเดือนมิชุนายน 2539 ไนการคํานวณ

และ 139.9 ตามลําดับซึ่งมีดัชนีราคาที่คลาดเคลื่อนยังไม่ได้แจ้งแก้ไขโดยกรม

เศรษฐกิจการพาณิชย์ จึงได้ค่า

K เท่ากับ 1.052 เป็นสาเหตุให้คํานวณเงินชดเชยได้เป็นจํานวน

104,904 บาท หากคํานวณ
ให้ถูกต้องโดยใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (M) และ ดัชนีราคาเหล็ก (ร)

ประจําเดือนมิชุนายน 2539 ซึ่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ได้แจ้งแก้ไขเป็น 162.8 และ 114.0 ตาม

ลําดับ
แล้ว

ค่า K

ทีค
่ ํานวณได้จะเท่ากับ 1.039 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 4% ดังนั้น

องค์การโทรสัพท์

แห่งประเทศ ไทยจึงไม่ต้องจ่ายเงินซดเชยค่าก่อสร้างให้แก่ผร
ู้ ับจ้างตามสัญญาดัง กล่าวช้าง ต้น

/อนืง่
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สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้อย่างถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้การนํา

ี่ ้องเรียกเงินคนจากผูร้ ับจ้างทุก
ด้ง่กล่าวช้างด้น ล่วนราชการผูว
่ ัญญาต้องตรวจสอบกรณีทต
้ ่าจ้างที่เป็นคูส
สัญญา และดําเนินกา?ให้ครบท้วนตามเงื่อนไขและนสักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง

คํานวณทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้กําหนดไว้ด้วย

สูตรและวิธกี าร

จ้งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ธง1ชัย

ลําดับวงศ์

(นายธงชัย

ลําดับวงศ์)

รองผูอ
การสํานักงบประมาณ ปฏิบัตริ าชการแทน
้ ํานวย

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ

โทร. 2739027

ต่อ 3545

โทรสาร 2739240
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ที่ นร 0407/8565

สํานักงบประมาณ
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
18

พฤษภาคม

2541

เรื่อง

ขอคํา
ชี้แจงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขอปร้บราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K)

เรียน

กรรมการผูจ้ ัดการบริษัท กรีไทย จํากัด

อ้างถึง

หนังสือบริษทั กรีไทย จํากัดเลขที่ KP-98-0047 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2541
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง บริษัท กรีไทย จํากัดแจ้งว่า เป็นผูป
้ ระกอบธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างโครงการองค์การสือสารมวลชนแห่งประเทศไทย

จํานวน6 งวด จากงานทั้งสิน

ซึ่งได้ดําเนินงานและเบิกเงินงวดแล้ว

15 งวด และได้ขอปรับราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K) สําหรับงวดงาน

ด้งกล่าวโดยส่งผ่านผู้ควบคุมงาน แต่ผู้ควบ คุมงานได้ระงับเรื่อง การขอเบิกเงินเพิ่ม

โดยอ้างเงื่อนไข

ของการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งระบุว่าให้ขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างภายในกําหนด90 วันนับ

ตั้งแต่วันล่งมอบงานงวดสุดท้ายว่า ในกรณีนยี้ ังไม่ได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย บริษัท กรีไทย จํากัด

จึงขอคํา
ชี้แจงเงื่อนไข

่ ูกต้องเพี่อถือปฎิบต
ิ ่อไป
หลักเกณฑ์การปรับราคาค่าก่อสร้างด้งกล่าวทีถ
้ ต

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงบประมาณขอเรียนว่า

เมื่อผูร้ ับจ้างล่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งแล้ว

สามารถขอรับเงินชดเชย ค่าก่อสร้างสําหรับงานงวดนั้น

ๆ

ได้ทันที

ก็

การกําหนดเงื่อนไขให้ขอ
สําหรับ

เงินเพิ่มภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้ายนั้น หมายความว่าการนับ
ระยะเวลา 90 วัน ให้เริ่มนับตั้งแต่วันกัดจากวันที่ผรู้ ับจ้างมีหนังสือล่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันแรก

ขอเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ที่ล่วนราชการฯ
จนถืงวันที่ผรู้ ับจ้างแจ้งความจํานง

ประทับตรา

รับตามระเบียบเป็นวันสุดท้าย หากผูร้ ับจ้างยื่นขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างเป็นระยะเวลาล่วงเลยเกิน

กําหนด90 วันแล้ว

ี ิทธิได้รับเงินเพิ่ม ด้งนั้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มกี ารล่ง
ผูร้ ับจ้างจะไม่มส

/มอบงาน
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มอบงานและเบกเงนงวดแลัว จํานวน6 งวด ผูร้ ับจ้างก็สามารถขอรับเงํนเพี่มค่างานก่อสร้างสําหรับ

งวดงานด้งกล่าวได้ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวํธการคํานวณ
พี่ฬกํบลัญญาแบบปรับราคาได้

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

เสรี สุขสถาพร
(นายเสรี

สุขสถาพร)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 6185082
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ที่ นร 0407/16443

สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
10 กันยายน 2541

เรื่อง

ขออนุมิตเิ งินงบกลาง

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 กรมการบินพาณิชย์ขออนุมต
้ ิงบกลางเพี่อจ่ายเป็น

เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ให้แก่ผรู้ ับจ้าง จํานวน3 สัญญา ด้งนี้
1. สัญญาที่ 146/2537

ลงกันที่ 30 กันยายน 2537 รายการก่อสร้างทางวง

ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน เป็นด้น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานชุมพร
การส่งงานงวดที่ 6 10 12-15

(แห่งใหม่) ส่วนหนึ่ง ใน

รวม 9 งวดงาน เป็นเงิน 1,525,865.74 บาท

2. สัญญาที่ 153/2538 ลงกันที่ 26 กันยายน 2538 รายการก่อสร้างอาคารทีพัก

ผูโ้ ดยสาร หอนังคบการบิน เป็นต้น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (ส่วนหนึ่ง) ในการส่ง

งานงวดที่ 12 เป็นเงิน 1,091,807.48 บาท
3. สัญญาที่ 130/2539

โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

รายการก่อสร้างทางวิ่ง

(ส่วนหนึ่ง)

ทางเผื่อวิ่ง ทางขับ เป็นต้น

ในการส่งงานงวดที่ 16 เป็นเงิน 1,866,083.83 บาท

และดามหนังสือทีจ่ ้างถงหมายเลข 2 กรมการบินพาณิชย์ขอถอนสัญญาเลขที่ 130/2539 คืน เพี่อ

พํจารณาทบทวนใหม่ ดังนั้น รวมขออนุมิตเิ งินชดเชยค่าก่อสร้าง 2 สัญญา เป็นเงิน 2,617,673.22 บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
.

สัญญาแบบปรับ
สํานักงบประมาณพจารณาตามเงื่อนไขและหสักเกณฑ์ของการนํา

ราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อกันที่ 22 สิงหาคม 2532

คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงกันที่ 24 สิงหาคม 2532

แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธํการ

แล้ว พบว่าในการคํานวณเงินเพิ่ม

่ ํานวณได้
สําหรัส
บัญญาเลขที่ 146/2537 ลงกันที่ 30 กันยายน 2537 มีการนําเงินเพิ่มค่าก่อสร้างทีค
/มาบวกเพิ่ม
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ค่าอํานวย
การ

และภาชี4!า จึงคํานวณเงินเพิ่มได้เป็น
กําไร

1,525,865.74 บาท

หากคํานวณให้ถูกต้อง โดยคํานวณเงินเพิ่มจากค่างานตามสัญญา ซึ่งมีการรวมค่าอํานวย
การ กําไร
การ กําไร
ค่าอํานวย
และภาษีมาบวกซึ่าอีก เงินเพิ่มที่ต้องจ่ายให้กับผูร้ ับจ้าง
และภาษีไว้แล้ว โดยไม่นํา
ด้งนั้น

ในสัญญานี้จะเป็น 1,296,402.50 บาท

จึงอนุมติให้กรมการบินพาณํชย์เบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 งบกลาง รายการเงินลํารองจ่ายเพี่อกรณีสุกเอีนหรือจําเป็น
หรับสัญญาและรายการก่อสร้างด้งกล่าวข้างต้น จํานวน2 สัญญา
เพี่อเป็นเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างลํา

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)

โดยให้เบิกจ่ายทางส่วนกลาง ในลักษณะค่าสิ,งก่อสร้าง

อนึ่ง เพี่อให้การนํสาัญญาแบบปรับราคาได้มาใจ้อย่างถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี
ี่ ้องเรียกเงินคนจากผูร้ ับจ้างทุก
ด้งกล่าวจ้างต้น ส่วนราชการผูว
้ ่าจ้างทีเ่ ป็นคูส่ ัญญาต้องตรวจสอบกรณีทต
สัญญา และดําเนินการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง

คํานวณที่ใจ้กับสัญญาแบบปรับทคาได้กําหนดไว้ด้วย

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบและจักได้อนุมติเงินประจํางวดให้ต่อไป
ขอแสดงความนับกอ

เสรี สุขสถาพร
(นายเสรี สุขสกาพร)

นักงบประมาณ
การลํา
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทรด้พท์ 273-9027

ต่อ 3545

โทรสาร 273-9240

ลําเนาส่ง บ.ก.

2

ชุด และ ส.ต.ง.

1

ชุด

สูตรและวิธการ
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ที่

สํานักงบประมาณ

น? 0407/1014

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
28

ตุลาคม 2541

เรื่อง

ขอรับความเห็นชอบเรื่องการปรับราคา

เรียน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

อ้างถึง

หนังสิอการประปาส่วนภูมิภาค ที่ มท 57441-01/854 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2541
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง

(ค่า K)

การประปาส่วนภูมิภาคขอเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้

าอซนแดน จังหวัด
รายการก่อสร้างสระพักนํ้าดิบ สํานักงานประปาซนแดน (คลองห้วยหินฝน) อํ๓
เพช ญรณ์ ตามสัญญาเลข ที่ 260/2539 ลงวันที่ 30 กันยายน 2539 ในงานงวดที่ 3 4 และ 5 (งวด

สุดท้าย) รวม 3 งวดงาน จํานวนเงิน 114,776.50 บาท เพี่อจ่ายให้กับผูร้ ับจ้างที่เป็นคูส่ ัญญาดังกล่าว
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณาตาม เงื่อนไขและหสักเกณฑ์ของ การนํา
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้มาไอ้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 แล้ว สัญญาดังกล่าวอ้างด้นจะได้รับเงิน
ชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ในงานงวดที่ 3-5 (งวดสุดท้าย) รวม 3 งวดงาน

เป็นเงิน 114,776 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นลื่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) และเนึอ่ งจากเป็นงาน
ก่อสร้างที่ใอ้เงินงบประมาณสมทบ

จึงอนุมิตใิ ห้การประปาส่วนภูมิภาคเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพี่อกรณีนุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน
53,634 บาท

(ห้าหมื่นลามพันหกร้อยลามสิบลืบ
่ าทถ้วน)

จากวงเงิน 500 ล้านบาท ที่กระทรวง

การคลังได้อนุมิตใิ ห้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีแล้ว ตามใบขอกันเงินเลขที่ 2922585

ลงวันที่ 30

กันยายน 2541 เพี่อจ่ายเป็นเงินซดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้สําหรัสบัญญาดังกล่าว
อ้างต้น

โดยให้เบิกจ่ายทางส่วนกลาง ในลักษณะค่าสิ,งก่อสร้าง สําหรับเงินเพิ่มส่วนทีเ่ หลือ จํานวน

61,142 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยลื่สิบลองบาทถ้วน) ให้เบิกจ่ายจากแหล่งที่มาของเงินก่อสร้าง

&

/อนึ่ง

เพี่อให้
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ดังกล่าวข้างด้น

เพื่อไสัการนํสาัญญาแบบปรบราคาได้มาไข้อย่างถูกด้องตามมตํคณะร้ฐมนตร

ส่วนราชการผูว้ ่าจ้างที,เป็นคูสั
่ ญญาต้องตรวจสอบกรณีที่ดอ้ งเรียกเงนคํนจากผู้?มจ้างทุก

สัญญา และดําเนํนการใสัครบถ้วนตามเงื่อนไรและหสักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวธ

ทีไ่ ข้กับสัญญาแบบป?มราคาได้กําหนดไว้ด้วย
การคํานวณ

จืงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจารณาดําเนํนการต่อไป
รอแสดงความนับถือ

สวัสดภาพ กันทาธรรม
(นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทรดัพท์ 273-9027

ต่อ 1552

โทรสาร 273-9240

สําเนาล่ง บ.ก.
ล.ต.ง.

2 ชุด
1

ชุด
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สํานักงบประมาณ
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
30 ตุลาคม 2541

น (ค่า K)

เรื่อง

ซอค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปทั]ราคา

เรียน

อธบดกรมการศาสนา

อ้างถึง

หนังสิอกรมการศาสนา ที่ ศธ 0301/9090 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541
ตามหนั]สือทีอ่ ้างถึง

ศาสนาได้ทํา
สัญญาจ้างบริษัท

กรมการศาสนาได้ขอหารือสํานักงบประมาณในกรณีทกี่ รมการ

ดํารงก่อสร้างวิศว จํากัดตามสัญญาที่

30/2539 ลงวันที่ 30

แก

กันยายน 2539 ก่อสร้างสถาบันพัฒนาและ อบรมพระสังฆาเการแล่ะบุคลากรด้านศาสนา จังหวัด

ราชบุรี โดยสัญญาดัง กล่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่ในประกาศประกวดราคาได้
ระบุหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้

ต่อมาผูร
้ ับจ้างได้ขอให้กรมการศาสนานําเงื่อนไซและหลักเกณฑ์การปรับ

ราคามาต่อท้ายสัญญา และขอจ่ายเงินซดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) กรมการศาลนาจํงขอหารือว่า จะ
สามารถนํา
สูตรปรับราคามาเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาและจ่ายเงินชดเชยค่า ก่อสร้างได้หรือไม่ เพยงใด

ความละเอยดแจ้งแอ้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้วซอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี

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

จะทํา
สัญญาแบบปรับราคาได้และในสัญญาจะต้องระบุว่า

เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนด
สูตรการปรับราคาให้ตรงตามประ๓ทซองงานก่อสร้าง

ในสัญญา ในกรณีสัญญาข้างต้นไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้
แก้ไขสัญญาให้เป็นแบบปรับราคาได้

หากกรมการศาลนาจะ

ก็อยูใ่ นดุลยพินิจซองกรมการศาสนาว่าเป็นไปตามระเบียบ

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2532
สํานัก

ให้
ข้อ 136 ว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้นจะทํา

ราชการเสืยประโยชน์หรือไม่

จืงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ
ซอแสดงความนับถึอ

สวัสดภาพ กันทาธรรม
(นายสวัสติภาพ กันทาธรรม)

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ

โทร. 2739027

ต่อ 1554
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ที่

สํานักงบประมาณ

น? 0407/1411

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
4

พฤศจ็กายน 2541

เรึอ่ ง

การพจารณาจ่ายเงินชดเชยรiวยเหลีอผู้ประกอบอาซีพงานก่อสร้าง

เรียน

ผูจ้ ัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

อ้างถึง

หพัสอิ ธนาคารเพื่อกา?เกษตรและสหกรณ์ทรเกษตร ที่ 0430/21975 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2541
ตามหนังลีอทีอ่ ้างถึง ธนาคารเพื่อกา?เกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอให้ตรวจสอบการ

คํานวณเงินชด เชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ รายการก่อสร้างอาคารสํานักงานสาขา

'บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขที่ จ.48/2540 ลงวันที่ 18 กันยายน 2540 ในงานงวด
ที่

1 (งวดสุดท้าย) รวม 6

งวดงาน เป็นเงิน 1,729,925.20 บาท เพื่อจ่ายให้กับคูส
่ ัญญาดังกล่าว

ความละเอยดแจังแสัว นั้น

สํานักงบประมาณพจารณาแสัวขอเรียนว่า ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการนํา
สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือ

สํานักเลขาธ็การคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 กําหนดว่า ในกรณีที่ผู้
การก่อสร้างให้แสัวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รัมจ้าง
รับจ้างไม่สามารถทํา
ค่า K

มาใช้ ณ การคํานวณ
ค่างานให้ใช้ค่า K ของ เดือนสุดท้าย ตามอายุ
ตามสูตรต่าง ๅ ทีจ่ ะนํา

สัญญาหรีอค่า K ของเดือนทีล่ ่งมอบงานจรีง แจ้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า ชึ่งในกรณีนเี้ มื่อ
งานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) แจ้ว
ใช้ค่า K ตัวที่มีค่าน้อยกว่าในการคํานวณเงินเพิ่มสําหรับ
ค่าก่อสร้างที่ต้องจ่ายให้ผู้รัมจ้างจะเท่ากับ 1,729,325.20

บาท (หนึ่งจ้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพัน

สามร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)

จ็งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
เชาว์ ฉรรทมานะ
(นายเชาว์ อรรถมานะ)

การสํานักงบประมาณ ปฏิปติราชการแทน
รองผูอ
้ ํานวย

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทรดัพท์ 273-9027-28 ต่อ 2568

โทรสาร 273-9240

เงินชดเชย
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สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
24

เรื่อง

พฤษภาคม

2543

ขอหารือการขอรับเงินชดเชยค่าปรับราคา (ค่า K)

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง
อ้างถง 1. หนังสี อกรมทางหลวง ที่คค 0601/2855 ลงวันที, 6 มีนาคม 2543

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

ตามหนังสีอที่อ้างถง กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษท
้ นครหลวงวัตธุก่อสร้างและคอนกรีต
การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3242 ลายบางบอน-บรรจบทางหลวงหมายเลข
อัดแรง จํากัดทํา
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 เวลาทํา
การ 510

วัน เริ่มสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2539 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มีนาคม 2541 ได้อนุมัตใิ ห้ขยายเวลา

ตาม มติคณะรัฐมนตรีออกไปอีก 180 วัน นับกัดจากวันสิ้นสุดอายุสัญญาเดิม เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที,
30 สิงหาคม 2541 บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 18 (งวดสุดท้าย) วันที่ 20 สิงหาคม 2541 และได้มี

หนังสิอขอเบิกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า K)

งวด ที่ 12-18 (งวด

สุดท้าย) จํานวน5,775,195.74 บาท วันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 และประทับตรารับตามระเบียบฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งกรมทางหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูร้ ับจ้างขอเบิกเงินเพิ่มค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวด

ี่ ะได้รับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
สุดท้าย ผูร้ ับจ้างจึงไม่มสี ิทธิทจ

(ค่า

K)

ี นังสืออุทธรณ์กรมทางหลวง โดยอ้างว่าในการส่งมอบงานงวดที่ 18 (งวดสุดท้าย)
บริษัทฯ จึงได้มห

ี ารปรับปรุงเกี่ยวกับ
วันที่ 20 สิงหาคม 2541 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาเห็นควรไห้มก
การปลูกหญ้า และขอไห้บริษัทฯ

ส่งมอบงานอีก ครั้งในวันที่ 28

สิงหาคม 2541

ด้งนั้น

วันทีส
่ ่งมอบ

งานงวดสุดท้ายตามมติคณะรัฐมนตรี จึงควรใ,!วันที่ 28 สิงหาคม 2541 การขอเงินเพิ่มค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

(ค่า K)

ของบริษัทฯ จึงอยูใ่ นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่

ี่ ะได้รับเงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
บริษัทฯ จึงมีสิทธิทจ

กรมทางหลวงเห็นว่า กรณีด้งกล่าวเป็นปัญหาในการดีความนัยมติคณะรัฐมนตรี จึงขอหารือ
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- 164การวินิจฉัยปัญหาและจะได้ถือเป็นหลักการปฏํปั ตต่อไป ความละเอียดแจ้ง
สํานักงบประมาณเพี่อทํา
แล้ว นั้น

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

สัญญาแบบปรับราคาได้มาใชั
ได้กําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกา?นํา

สิงหาคม 2532

กรณีการขอเงินเพี่มค่า

งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าทีข่ องผู้ร้บจ้างทีจ่ ะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90

กรณีดัง กล่าว บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวด
วัน นับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย สําหรับ
สุดท้าย

แต่คณะ กรรมการตรวจการจ้างขอให้บริษัทฯ

ไปปรับปรุงเกี่ยวกับการปลูกหญ้า และขอให้ส่ง

มอบงานใหม่อีกครั้งในวันที่ 28 สิงหาคม 2542 ซึ่งในกรณีนใี้ ห้ถือว่าวันที่ 28 สิงหาคม 2542 เป็นวัน

ทีส่ ่ง มอบงานงวดสุดท้าย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว บริษัทฯ จึงมสิทธิทจี่ ะได้รับเงินเพี่มค่า
งานตามสัญญาแบบปรับราคาได้

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นรชัย ครีพิมล
(นายนรชัย

ศรีพิมล)

การสํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้*iiวยผูอ
้ ํานวย

ที่ปรืกษาสํานักงบประมาณ ปฐบติราชการแทน
การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 61850782

โทรสาร 2739240
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ที่ นร 0407/23457

สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
19

เรื่อง

กรกฎาคม 2543

ซอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาค่างานซ นิดปรับราคาได้ (ค่า K) ของกรมทางหลวง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ พจ.(พ.1)/75/2542 ลว. 30 กันยายน 2542

เรืยน

หุ้นส่วนผู้จ้ด การ ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรจนากรพาณิช

อ้างถึง

หนังสือห้างหุ้นส่วนจํากัดโรจนากรพาณิช ที่ รณ 011/2543 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2543
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรจนากรพาณิช แจ้งว่าได้ทํา
สัญญาจ้างกับกรม

การลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอนบางมูลนาก-กม.7+80
ทางหลวง ทํา

แขวงฯ

นครสวรรค์) ระหว่าง

(ต่อเขต

กม.0+150-กม.7+800 ระยะทาง 7.650 กม. ตามสัญญาเลขที่ พ จ.

(พ.1)/75/2542 ลงวันที่ 30 กันยายน 2542 ในวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิน 13,727,700 บาท แต่เนึ่องจาก

เอกสารประกาศประกวดราคารายการดังกล่าว

ชึ่งระบุเงื่อนไขกําหนดเจตนารมณ์ว่าจะไข้สัญญา

แบบปรับราคาได้ มีรายการในบัญชีรายการก่อสร้างและปริมาณงานเป็นเอกสารดัดแปะ ส่วนสัญญา
จ้างดังกล่าวมีเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ถึอว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

คือเอกสารข้อ

2.2

ผนวก 2 เอกสารแนบท้ายสัญญา จํานวน1 ชุด ฃึ่งเป็นเอกสารทีร่ ะบุเงื่อนไขว่าเป็นสัญญาแบบปรับ
ราคาได้

(ค่า K)

และเอกสารข้อ 2.4 ผนวก 4 มาตรฐานที่ ทล.ม.201/2531 จํานวน6 หน้า

เป็นเอกสารที่แนบท้ายสัญญาส สับที่กัน แต่มขี ้อความครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาทุกประการ ห้างฯ

จีงขอหารือว่า กรณิสัญญาดังกล่าวข้างด้นว่าผูร้ ับจ้างมีสิทธิที,จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงบประมาณพิจารณาจากหนังสือและเอกสารประกอบทีส่ ่งมาด้วยแล้วขอเรียนว่า
ตามนัย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สัญญาแบบปรับราคาได้มาไข้เป็นการ
ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ชึ่งกําหนดให้นํา
สัญญาแบบ
ถาวร มีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ว่าประกาศประกวดราคาต้องแสดงเจตนารมณ์ระบุว่าจะทํา
ปรับราคาได้ และในสัญญาจะต้องระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนด
สูตรการปรับ

ราคาให้ตรงตามประ๓ทของงานก่อสร้างในสัญญา ไนกรณีสัญญาดังกล่าวข้างต้น ประกาศประกวด
ราคา และสัญญามีเอกสารทีร่ ะบุข้อความที่แสดงเจตนารมณ์ว่าจะทํา
สัญญาแบบปรับราคาได้

ถึง

แม้ว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจะสลับที่กันก็ตาม ก็มใิ 'ซ'สาระสําคัญผูร
่ ะมีสิทธิ
้ ับจ้างจึงอยูใ่ นข่ายทีจ
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นรับเงินชดเชยเพิ่มค่างานก่อส!1างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
ด้งกล่าว

(ค่า

K)

ตามมติคณะรัฐมนตริ

ทั้งนี้เอกสารประกอบการพจารณาการชอเงินซดเชยค่าก่อสท้งตามสัญญาแบบปรับราคา

หสักฐานเอกสารจากทางราชการว่าได้ถ่ายสําเนา
และตรง
ได้ (ค่า K) จะด้องได้รับการรับรองสําเนา

กับด้น'ฉบับ'จรํง หากมรอยต่อตัดแปะจะด้องประทับตราและลงนามรับรองตรงบริเวณรอยต่อนั้น ๆ

โดยคู1สัญญา ตามนัยหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 23 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2541

จึงเริยนมาเพิ่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นรทั อ

ศรึฟ้ มล

(นายนรฃัย ศ?พมล)

การสํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้*!เวยผูอ
้ ํานวย

ทีป่ รกษาสํานักงบประมาณ ปฎํบตั ริ าชการแทน
การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 6185078

โทรสาร 2739240
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ที่ นร 0407/23456

สํานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
19

เรื่อง

กรกฎาคม

2543

ขอหารือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผูร้ ับจ้างทีจ
่ ะได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ กรณีผู้ว่าจ้างแก้ไขสัญญาเป็นแบบปรับราคาได้ภายหลังจาก

ทีส่ ่งมอบงานก่อสร้างไปแล้วบางส่วน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
อ้างถึง 1.

2.

หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0407/34652 ลงวันที่ 29 กันยายน 2542
หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/00944 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2542

3. หนังสือสํานัก
การคลัง ก?งเทพมหานคร ที่ กท 7000/8318 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2542
4.

หนังสือก?งเทพมหานคร ด่วนทีส่ ุด ที่ กท 4000/4628 ลงวันที่ 28 มํอุ'นายน 2542

5.

หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/28426 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2542

สิงที่ส่งมาด้วย สําเนา
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่
24 สิงหาคม 2532

ตามทีส
่ ํานักงบประมาณได้ตรวจสอบการคํานวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา

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 ตามลําดับและแจ้งให้ก?งเทพมหานคร
ทราบว่ากรณีสัญญาดังกล่าว สัญญาเดิมไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

แต่ภายหลังได้มี

การแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประโยชน์ของราชการ ตาม
นุายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ
ระเบียบสํานัก

ข้อ 136

ดังนั้น จึงขอให้ก?งเทพมหานครพิจารณา

ทบทวนว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวนั้น มีผลทําให้ราชการเสียประโยชน์หรือไม่อย่างไร หากทําให้
ราชการเสียประโยชน์ผูร้ ับจ้างจะไม่อยูใ่ นเงื่อนไขที่จะมีสิทธิได้รับเงินซดเชยค่าก่อสร้าง

(ค่า

K)

เนื่องจากดําเนินการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 ดังปรากฎ
รายละเอียดตามหนังสือทีอ่ ้างถึง 1 และ 2 นั้น ปรากฎว่า ก?งเทพมหานครได้อนุมัตใิ ห้แก้ไขสัญญา

เป็นแบบปรับราคาได้ และได้ระบุว่าการแก้ไขสัญญานี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผรู้ ับจ้าง และ
ไม่ทํา
ให้ก?งเทพมหานครเสียประโยชน์แต่อย่างใด ดังปรากฎรายละเอียด ตามหนังสือทีอ
่ ้างถึง 3
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งบประมาณตรวจสอบการคํานวณ
พนชดเชยค่างานก่อสร้างดาม
ต่อมากรุงเทพมหานครขอให้สํานัก
สัญญาแบบปรับราคาได้ รายการด้งกล่าว ในงานงวดที่ 12-16 รวม 5 งวดงาน เป็นเงิน 2,605,150

บาท

ด้งปรากฏรายละเอียดตามหนังสือทีอ
่ ้างถึง 4

จ่ายเงินเพิ่ม

เป็นเงินทั้งสิน 2,425,308 บาท

และสํานักงบประมาณใด้ให้ความเห็นชอบการ

ด้งปรากฏรายละเอียดตามหนังสือทีอ
่ ้างถึง 5

สํานัก

งบประมาณจึงใคร่ขอหารอว่า กรณีสัญญาด้งกล่าวข้างต้น กรุงเทพมหานครอนุมติให้แก้ไจสัญญาให้

เป็นสัญญาแบบปรับราคาใต้

ภายหลงจากที่ผู้รบ
้ จ้างได้ล่งมอบงานไปแล้วบางล่วน

(ล่งมอบงาน

ไปแล้ว 14 งวดงาน ของงวดงานทั้งสิน 16 งวดงาน) นั้น ผูร้ ับจ้างจะมีสิทธิใต้รับเงินซดเชยค่างาน

สิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไต้

่ ังเหสีออยู่ (งวดที่ 15-16)
(ค่า K) ไต้เฉพาะงวดงานทีย

ว่าจะมีผลย้อนหสังไต้รับเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตั้งแต่งวดงานที่

หรือ

1-16 ซึ่งเป็นผลงานก่อนการ

แก้ไข สัญญาหรือไม1 ตามนัยกฎหมายฯ ว่าด้วยนํต้ กรรมและสัญญา

จึงเรืยนมาเพื่อโปรดพิจารณาตอบข้อหารือ และแจ้งผลการพิจารณาไห้สํานักงบประมาณ
ทราบด้วย จัก'ขอบ«5ณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
นรข้ย

ศรีพิมล

(นายนรชัย

ศรืพิมล)

การสํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้ข้วยผูอ
้ ํานวย

ที่ปรืกษาสํานักงบประมาณ ปฎิบต
้ ริ าชการแทน
การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 6185078

โทรสาร 2739240
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25

กรกฎาคม

2543

เรื่อง

ขอหารือในข้อกฎหมายกรณีผรู้ ับจ้างขอสงวนสิทธิคืนค่า K

เรียน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง 1.

2.

หนังลือสํานักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข ที่ สธ 0211/03/110 ลงว้นที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543

หนังสือบริษัท เจริญสุขเอ็นจิเนียรื่ง จํากัดที่ บ.63/2540 ลง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540

3. หนังลือบริษัท เจริญสุขเอ็นจิเนัยรื่ง จํากัดที, บ.31/2541 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2541

สิงทีส่ ่งมาด้วย หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0203/ว 109
ลง วันที่ 24 สิงหาคม 2532

ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง 1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า จังหวัดพะเยาได้ทํา
สัญญาจ้างบริษัท เจริญสุขเอ็นจิเนียรื่ง จํากัดก่อสร้างอาคาร 114 เตียง คลล. 5 ชั้น ของโรงพยาบาล
พะเยา จํานวน1 หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2538 ลง วันที่ 7 ธันวาคม 2538 ในวงเงิน 41 ,900,000
บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดที่ 13 (งวดสุดท้าย) เมื่อ'วัน ที่ 29 สิงหาคม

ี นังลือลงวันที่ 17
2540 บริษัทฯ ได้มห

พฤศจิกายน

2540 ขอสงวนสิทธิคืนค่า K โดยมีเหตุผลว่า

''ในระหว่างดําเนินการก่อสร้างได้มกี ารประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ทําให้มีการ

เปลี่ยนแปลง ค่า K ซึ่งขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอประกาศ ค่า K

งบประมาณ
ใหม่จากสํานัก

ทางบริษัทฯ จิง

ขอสงวนสิทธิคืนค่า K เนื่องจากสาเหตุด้งกล่าว'’ รายละเอียดตามหนังลือทีอ่ ้างถึง 2 ซึ่งอยูภ
่ ายใน

ี นังสือ
ระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และ ต่อมาบริษัทฯ ได้มห
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2541 ขอเบิกเงินซดเชยเพิ่ม ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ซึ่งเกิน 90 วัน นับกัดตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย รายละเอียดตามหนังสือทีอ่ ้างถึง 3
แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี

...

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การขอเงินเพิ่ม

ค่างาน ก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ข้อ 4 ว่า "การขอเงินเพิ่ม ค่างาน ก่อสร้างตามสัญญา

่ องผูร้ ับจ้างทีจ่ ะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90 วัน นับตั้งแต่วันที่
แบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าทีข
ผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

นไี้ ปแล้ว
หากพ้นกําหนด

ค่างานก่อสร้างจากผูว
้ ่าจ้างได้อีกต่อไป

" ด้งนั้น

ี ิทธิทจี่ ะเรียกร้องเพิ่ม
ผูร้ ับจ้างไม่มส

สํานักงบประมาณจึงขอหารือในข้อกฎหมายว่า

การที่ผรู้ ับจ้างมีหนังสือขอสงวนสิทธิคืนค่า K วันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 ภายหลังจากการส่งมอบ
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ู้ ับจ้างได้ส่งมอบงาน
่ ายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผร

และต่อมามีหนังลือขอเบิกเงินชดเชยเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแนบปรับราคาได้

งวดสุดท้าย
(ค่า K)

วันที่ 31 มีนาคม 2541 ซึ่งเกน 90 วัน นับถัดตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายนั้น

จะถือว่าผู้รับจ้างได้ยื่นใช้สิทธขอเบิกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า

K)

ภายในกําหนดระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
แล้วหรือไม่อย่างไร
จ้ง เรียน มา เพี่อโปรด พิจารณา ตอบ ช้อ หารือ และ แจ้ง ผล การพิจารณาให้ลํา
นัก

งบประมาณทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นรชัย ศรีพิมล
(นายนรชัย

ศรีพิมล)

การลํา
นักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยผูอ

ที่ปรีกษาสํานักงบประมาณ ปฎิบติิ ราชการแทน
นัก งบประมาณ
การลํา
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ

โทร. 6185078
โทรสาร 2739240
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ที่ นร 0407/27942

สํานักงบประมาณ
ทนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
31

สิงหาคม 2543

เรื่อง

ขอหารือผล การพิจารณาเงินชดเชย ค่า งานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เรืยน

หุ้นส่วนผูจ
้ ัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัดพ.ปัญญารักษ์

อ้างถึง

หนังสือห้างหุ้นส่วนจํากัดพ.ปัญญารักษ์ ลงกันที่ 23 สิงหาคม

2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจํากัดพ.ปัญญารักษ์ แจ้งว่า ตามทีส
่ ํานักงบประมาณ
ได้พิจารณา เงื่อนไขและ หลัก เกณฑ์ของการนํา
สัญญา แบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี

ว 109 แลัว ปรากฏ ว่ารายการก่อสร้างโรงทหารจุ 60 คน ตามสัญญาจ้างเลขที่ 4/2540 ลงกันที่ 27

สิงหาคม 2540 นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มกี ารแจ้งและประกาศ ไห้ผรู้ ับจ้างทราบว่าจะใช้สัญญา
แบบปรับราคาได้

(ค่า K)

ดัง นั้น งานก่อสร้าง ตามสัญญาดัง กล่าวไม,อยูใ่ นเงื่อนไขทีจ
่ ะได้เงินเพิ่มเติม

ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งทางห้างฯ ได้ตรวจลอบเอกสารและหลักฐานประกาศ

ประกวดราคา รายการก่อสร้างอาคารโรงทหารจุ 60 คน ดังกล่าวแล้ว ในเอกสารได้กําหนดว่า
1.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง

ข้อความดังนี้
ซึ่งในสัญญาจ้างดังกล่าวได้กําหนด

2. เอกสารอ้นเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนีใ้ ห้ถือเป็น

ส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้

2.4 รายการแบ่ง งวดงาน

ซึ่งได้กําหนดว่า งานนี้ใข้สัญญาแบบปรับราคาได้หมวดต่าง ๆ ดังนี้ ดังนั้น ประกาศ ประกวดราคา
ฉบ้บ ดัง กล่าวจึงได้แสดงเจตนารมณ์จะประกาศให้ผร
ู้ ับจ้างทราบว่า

จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้

สัญญาแบบปรับราคาได้
สมบูรณ์ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การนํา

จึงอยูใ่ นข่ายที่จะได้สิทธิรับ

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้
งบประมาณว่า

(ค่า K)

สัญญาแบบปรับ
กรณีสัญญาดังกล่าวจะอยูใ่ นเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการนํา

ราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 หรือไม่

ี นังสือขออุทธรณ์ผลการ
ทั้งนี้ เพื่อห้างฯ จะได้มห

พิจารณาเงินซด เชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
คูส
่ ัญญาต่อไป

ดังนั้น ห้างฯ จึงใคร่ขอหารือสํานัก

(ค่า

K)

กับส่วนราช การทีเ่ ป็น
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สํานักงบประมาณพิจารณาจากหนังสิอและหลักฐานเอกสารประกอบที่ส่งมาด้วยแล้ว
สัญญาแบบปรับ
ขอเรียนว่า มติคณะรัฐมนตรี ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 กําหนดให้นํา
ราคาได้มาHเป็นการถาวรนั้น ผูว้ ่าจ้างจะต้องระบุในประกาศประกวดราคา ว่าจะใช้สัญญาแบบปรับ

และในสัญญาจะ ต้องระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

ราคาได้

พร้อมทั้ง

กําหนดสูตรการปรับ

ราคาให้ตรงตามประ๓ทของงานก่อสร้างในสัญญา ในกรณีสัญญาดังกล่าวช้างต้น ประกาศประกวด
ราคารายการก่อสร้างดังกล่าวได้กําหนดว่า ‘'แบบสัญญาจ้าง1, เป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวด
ราคา

และในแบบสัญญาจ้างดังกล่าวได้กําหนดว่า

ประกวดราคาฉบับดังกล่าว

งานนีใ้ ช้สัญญาแบบปรับราคาได้

จึงได้แสดงเจตนารมณ์ทีจ่ ะประกาศให้ผรู้ ับจ้างทราบว่าจะใช้สัญญา

สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้
แบบปรับราคาได้ ถูกต้อง ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การนํา

ี่ ะได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
สัญญา ดังกล่าวจึงมีสิทธิทจ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นรซัย ศรีพิมล
(นายนรชัย

ศรีพิมล)

การสํานักงบประมาณ รักษาการในตําแหน่ง
ผูช
้ ่วยผูอ
้ ํานวย

ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ ปฏิบัตริ าชการแทน
การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 61850782
โทรสาร 2739240

สําเนาส่ง

ประกาศ

-

กองท้พบก

-

จังหวัดทหารบกเชียงราย

ดังนั้น

ตามมติ
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สํานักงบประมาณ
ทนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
19 กันยายน 2543

เรื่อง

ขอเรียกค่างานเพิ่มเติม (ค่า K)

เรียน

หุ้นสํ วนผูจ
้ ัดการ ห้างหุ้นส่วนจํากัดแลนคูณแลนก่อสร้าง 1991

. หนังสือคณะกรรมการพิจารณาหลักเก ณท่ในการช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง

อ้างถึง 1

และผูป
้ ระกอบอาชีพงานอื่นกับทาง ราชการทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบ
การแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่ นร 0407( กกอ.)/24823 ลง'วัน'ที่ 31 กรกฎาคม 2543
2.

หนังสือห้างหุ้นส่วนจํากัดแลนคูณแสนก่อลร้าง 1991 ลงวันที่
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง

ก่อสร้าง 1991

ราคาได้

19 เมษายน 2543

คณะกรรมการฯ แจังว่าห้างหุ้นส่วนจํากัดแสนคูณแสน

ขอความเป็นธรรมกรณีห้างฯ ขอเรียกเงินซดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ

(ค่า K)

จากสํานักงานอัยการเขต 8 สํานักงานอัยการสูงสุด ตามสัญญาเลขที่ 1/2539

ลงวันที่ 25 กันยายน 2539 รายการก่อสร้างอาคารสํานักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม
บ้านพักและสิ่ง ก่อสร้างประกอบ ค่างานเพิ่มเติม (ค่า K) เป็น เงิน 2,823,283.50

บาท ซึ่งสํานักงาน

อัยการสูงสุดมีความเห็นว่า •‘สัญญาดังกล่าว แมีในเอกสารแนบท้ายสัญญาอันถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาไว้เพียงประกาศประกวดราคา จํานวน1 หน้า โดยมิได้กําหนดให้เอกสารประกวดราคา (ซึ่งมี

สูตรการปรับราคา) หรีอสูตรการปรับราคาเป็นเอกสารแนบท้ายอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย ซึ่ง

ถือได้ว่าสัญญานีไ้ ม่มีสูตรและวิธกี ารคํานวณทีใ่ ห้มีการปรับเพิ่มหรีอลดค่างานซัดเจน

ที่จะถือเป็น

สัญญาแบบปรับราคาได้,’ ซึ่งห้างฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เจตนาของคูส
่ ัญญาต้องการเอาประกาศ

ประกวดราคา ซึ่งกําหนดเงื่อนไข สูต?การปรับราคา เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงแสดงให้เห็นว่า
สัญญาได้ระบุสูตรการปรับราคาไว้แล้ว

ดังนั้น ห้างฯ จึงมีสิทธิได้รับเงินซดเขย ค่างานก่อสร้างตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สํานั,กงบประมาณ
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- 174สํานักงบประมาณพิจารณาจาก หนังสือและเอกสารประกอบที่ส' ง มาด้วยแล้ว
ขอเรียนว่า ตามที่มต้ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 กําหนดให้นํา
สัญญาแบบปรับราคาได้มาให้เป็นการถาวรนั้น ผู้ว่าจ้างจะต้องระบุในประกาศประกวดราคาว่า จะ
ให้สัญญาแบบปรับราคาได้และในสัญญาจะต้องระบุว่าเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้

กําหนดสูตรการปรับราคาให้ตรงตามประ๓ทของงานก่อสร้างในสัญญา

พร้อมทั้ง

ในกรณีสัญญาดังกล่าว

และในสัญญาจ้างห้อ 2.10 กําหนดเอกสาร

เอกสารประกวดราคาได้ระบุสูตรการปรับราคาไต้

แนบท้ายสัญญาอันถือเป็นล่วนหนึ่งของสัญญาไว้เพิยงประกาศประกวด จํานวน1 หน้า โดยมไต้

กําหนดให้เอกสารประกวดราคา (ซึ่งมีสูตรการปรับราคา)

หรือสูตรการปรับราคาเป็นเอกสารแนบท้าย

อันเป็นล่วนหนึ่งของสัญญา และกําหนดให้ใบเสนอราคาเป็นล่วนหนึ่งของสัญญา ก็ให้ถือว่าเป็นการ

่ ะทํา
สัญญาแบบปรับราคาไต้มาให้สําหรับ
สัญญาก่อสร้างดังกล่าวแล้ว
แสดงเจตนารมณ์ทีจ

สํานัก

งบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามเจตนารมณ์ของ
ประกาศประกวดราคาแล้ว

ดังนั้น

สัญญาก่อสร้างดังกล่าวจึงมีสิทธิทจี่ ะได้รับเงินชดเชยค่างาน

ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามมตํ คณะรัฐมนตรีดังกล่าวห้าง ต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นรชัย ศรี,พิมล
(นายนรชัย

ศรีพิมล)

ทีป
่ !กษาสํานักงบประมาณ ปฎิบ้ ตราชการแทน
การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ
โทร. 273-9027

ต่อ 3542

โทรสาร 273-9240

สําเนาล่ง สํานักงานอัยการสูงสุด

www.yotathai.com

- 175ที่ นร 0601/1102

สํานักงานคณะ กรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ 1 ถนนพระอาทิ#ย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
8 พฤศจิกายน 2543

เรื่อง

ขอ หารือในข้อกฎหมายกรณีผรู้ ับจ้างขอสงวนสิทธิคืนค่า K (การขอคืนเงินเพิ่ม ค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้)

เรียน

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

งบประมาณ
อ้างถึง (1) หนังสิอสํานัก
(2)

ที่ นร 0407/24098 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2543

หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนทีส่ ุด ที่ นร 0601/ป 7257
ลงวันที่ 21 ก้นยายน 2543

I

I

สิงทีส่ ่งมาด้วย บันทึก เรื่อง การขอคืนเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

I

I

่ ้างถึง (1) ขอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามหนังสือสํานักงบประมาณทีอ
ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า

กรณีทบี่ ริษัท เจริญสุขเอ็นจิเนียรื่ง จํากัดซึ่งเป็นผูร้ ับจ้าง

ก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลพะเยา

ี นังสือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540
จังหวัดพะเยา ได้มห

ขอสงวนสิทธิคืนเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ภายในระยะเวลา 90 วัน นับ

ตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และต่อมาบริษัทฯ
2541 ขอเบิกเงินชด เชย เพิ่มค่างานก่อสร้างด้งกล่าว

ี นังสือลงวันที่ 31
ได้มห

ซึ่งเกินระยะเวลา

มีนาคม

90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้าง

ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย จะถึอว่าบริษัทฯ ได้ไข้สิทธิขอเบิกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างภายในระยะเวลา

ที่คณะ รัฐมนตรีกําหนด
ตามข้อ

4 ของเงื่อนไข

คํานวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ี าร
หสักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธก

หรือไม่ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ

่ ้างถึง (2) ขอให้จัดตั้งผูแ้ ทนไปชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้งกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว
ตามทีอ

นั้น
บัดนี้ คณะ กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ได้พิจารณาปัญหา ด้งกล่าวข้างด้นแล้ว

ี ารคํานวณที่ใข้กับสัญญา
เห็นว่า ตามข้อ 4 ของเงื่อนไข หสักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธก
แบบปรับราคาได้ กําหนดให้การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่
/ฃองผูร
้ ับจ้าง
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- 176ของผูร้ ับจ้างที่ต้องเรียกร้องภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

กําหนดระยะเวลาดังกล่าวผูร้ ับจ้างไม่มีสิทธเรียกร้องเงินเพิ่ม ค่างานก่อลร้างจากผูว้ ่าจ้างอีกต่อไป ซึ่ง

กรณีที่หา'รีอนี้เห็น'ว่า การทีบ่ ริษัทฯ ได้มหี นังสือลงวันที่ 17 พฤศจิกายน

2540

เพี่อขอลงวนสิทธิทจี่ ะ

ขอคืนเงินเพิ่มค่างานก่อลร้าง

มิใช่เป็นการไข้สิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างาน ก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ท

กําหนดในข้อ 4 ของเงี่อนไข

หลักเกณฑ์’ฯ เพียงแต่เป็นการแสดงเจตนา ว่าจะไข้สิทธิเรียกร้อง เงิน

ี นังสือลง วันที่
ดังกล่าวไนอนาคต เมื่อต่อมาบริษัทฯ ได้มห
ค่างาน ก่อสร้างทีไ
่ ด้ขอลงวนสิทธิไข้

31

มีนาคม

2541

เพื่อขอเบิกเงินเพิ่ม

ซึ่งเกินระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วันทีส่ ่งมอบงานงวดสุดท้าย

จึงเป็นการไข้สิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาตามข้อ
■

4

ของ เงื่อนไข

ี ารคํานวณที่ใข้ วับสัญญาแบบปรับราคาได้
หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธก

ดังนั้น

บริษัทฯ จึงไมมสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างดังกล่าว

รายละเอียดของความเห็นปรากฎตามบันทึกทีไ่ ด้เสนอมาพร้อมหนังสือนี้

และใน

การพิจารณาเรื่องนี้มีผแู้ ทนสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงลาธารณสุข
(สํานักงานปลัดกระทรวงลาธารณสุข)
ข้อ เท็จ จริง

อนึ่ง

และผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง

(กรมบัญชีกลาง)

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบิยบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ชัอวัฒน์ วงศว้ฒน ศานต์
(นายขัยวัฒน์

วง คํวัฒนศานต์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. 2220206-9

โทรลาร 2266201
2263611-2
www.krisdika.go.th

เป็นผู้ซี้แจง
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เรื่องเสร็จที่ 607/2543

บันทึก
เรื่อง การข'อคีนเงินเพิ่มค่างานก่ฉส ร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไต้

สํานักงบประมาณได้มห
ี นังสีอที่ นร 0407/24098 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2543

ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า จังหวัดพะเยา

ได้'ทส
ําัญญา'จ้างบริษทั

เจริญสุขเอ็น

จิเนย'รง จํากัดก่อสร้างอาคาร 114 เสียง คลล. 5 ชั้น ของโรงพยาบาลพะเยา จํานวน1 หลัง ตาม
ลัญญ าจัางเลขที่ 5/2538 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2538 ไนวงเงิน 41,900,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้

ดําเนินการแลัวเสร็จและสํงมอบงานงวดที่ 13 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2540 บริษัทฯ ได้
มีหนังสิอลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2540 ขอสงวนสิทธิคืนเงินเพิ่ม ค่างานก่อสร้างตามลัญญาแบบปรับ
ราคาได้

(ค่า

K)

ี ระกาศ เปลี่ยนแปลงอัตรา
โดยมีเหตุผลว่า “ไนระหว่างดําเนินการก่อสร้างได้มป

ให้มก
ี ารเปลี่ยนแปลงค่า K ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างรอประกาศ ค่า K ใหม่จาก
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ทํา

สํานักงบประมาณ ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิคืนค่า K เนื่องจากสาเหตุดังกล่าว1* ซึ่งอยูภ
่ ายใน

ี นังสิอลง
ระยะ เวลา 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย และต่อมาบริษัทฯ ได้มห
วันที่ 31 มีนาคม 2541 ขอเบิกเงินซดเซยเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึ่งเกิน
90 วันนับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย

แต่เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22

สิงหาคม 2532 กําหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา

่ องผูร้ ับจ้างที่
ได้ ข้อ 4 ว่า "การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าทีซ
จะต้องเรียกร้องภายในกําหนด90 วันนับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้น

กําหนดนไี้ ปแล้ว

ี่ ะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานค่าก่อสร้างจากผูว้ ่าจ้างได้อีกต่อไป..."
ผูร้ ับจ้างไม่มสี ิทธิทจ

่ รู้ ับจ้างมีหนังสือลงวันที่
ดังนั้น สํานักงบประมาณจึงขอหารือในข้อกฎหมายว่าการทีผ

17

พฤศจิกายน

2540 ขอสงวนสิทธิคืนค่า K ภายหลังจากการล่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2540 ซึ่ง

ั จ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย และต่อมามีหนังสือลง วันที่ 31
อยู่ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รบ

มีนาคม

2541 ■ขอเบิกเงินชดเชย เพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้

ซึ่ง เกิน

90 วันนับ

ตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้ายนั้น จะถึอว่าผูร้ ับจ้างได้ยื่นไข้สิทธิขอเบิกเงินเพิ่มค่างาน
แล้วหรือไม่
ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ก่อ สร้าง ตาม สัญญาแบบปรับราคาได้ภายใน กําหนด
อย่างไร
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- 178คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ได้พจี ารณาปัญหาดังกล่าวต้างต้นโดยได้ฟังคํา
นายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง
ซี้นจงต้อเท็จจรงจากผูแ้ ทนสํานัก

บัญชี กลาง) และผูแ้ ทนกระทรวงลาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

(กรม

แล้ว เห็นว่า

สัญญาแบบปรับราคาได้มา
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมตํเมึ่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 อนุม้?iให้นํา
ใต้ กับงานจ้างเหมาก่อสร้างของล่วนราชการ

ราชการล่วนท้องกน
หน่วยงานอึ่นฃองรัฐ

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบรีหาร

รัฐวิสาหกิจ

ี ฎหมายบัญญ้ ตให้มฐี านะเป็นราชการบริหารล่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอึ่นที่มก

หรีอ

โดยให้นําเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธการคํานวณที่

ใต้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ทไี่ ด้รับอนุม้ต๊ จากคณะรัฐมนตรีไปใต้กับสัญญาดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้

เพื่อเป็น การๆ{วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ที่ไดั รับ ความ เดือดร้อน อันเนื่องมาจาก การ

เปลี่ยนแปลงของฑคาวัสดุก่อสร้าง โดยให้มสี ิทธิได้รับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์
ดังกล่าว ชึ่งในต้อ 41 ของเงื่อนใข หลักเกณฑ์ฯ ได้กําหนดให้ผรู้ ับจ้างจะต้องเรียกร้องเงินเพื่มค่างาน
ก่อสร้างจากผูว
้ ่าจ้างภายใน 90

วันนับตั้งแต่วันที่ผรู้ ับจ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนด

ี่ ะเรียกร้องเงินเพื่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีก
ดังกล่าว ผูร้ ับจ้างไม่มสี ิทธิทจ
การเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างนั้น

ชื่งจะเห็นได้ว่า

ผูร้ ับจ้างจะต้องใต้สิทธิเรียกร้องภายในระยะ

เวลาที่กําหนดโดยในต้อ 4 มีไต้กําหนดให้ผรู้ ับจ้างสามารทสงวนสิทธิทจี่ ะเรียกร้องเงินดังกล่าวได้ใน
อนาคต

สําหรับกรณีที่หารือนีต้ ้อเท็จจริงปรากฎว่า

ในขณะทีท
่ ํา
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร

จํากัดชึ่งเป็นผูร้ ับจ้างก่อสร้าง
อาคารดังกล่าวใต้ทราบถึงสิทธิทจี่ ะได้รับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ท
ของโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา บริษัท เจริญสุข เอ็นจ้เนียรง

งานก่อสร้าง

ที่'ไต้กับสัญญาแบบปรับราคา'ได้แล้ว
สูตรและวิธการคํานวณ'

ซึ่งบริษัทฯ สามารถ

คํานวณตามสูตรฺและวิธกี ารคํานวณ
ดังกล่าวได้ว่า บริษัทฯ มีสิทธิทจ
ี่ ะได้รับเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง
หรือไม่ และเป็นจํานวนเงินเท่าใด และหากบริษัทฯ เห็นว่าตนมีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง

เป็นจํานวนเงินเท่าใด ก็อยูใ่ นวิสัยทีจ
่ ะใต้สิทธิเรียกร้องเงินจํานวน
นั้นได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่
ล่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ปรากฎว่าบริษัทฯ

านนั้น
มีได้กระทํฟ

พฤศจ้กายน 2540 ขอสงวนสิทธิทจี่ ะขอคืนเงินเพิ่มดังกล่าว

เพียงแต่ได้มหี นังลือลงวันที่ 17
เนื่องจากประสงค์ทจี่ ะรอให้มกี าร

ประกาศ ค่า K ใหม่ ซึ่งอาจทํา
ให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มค่าก่อสร้างมากขึ้น

ต่อมาทางราชการมีได้มี

การเปลี่ยนแปลงค่า K ใหม่ บริษัทฯ จงได้มีหนังลือลงวันที, 31 มีนาคม 2541 เพื่อขอเบิกเงินเพิ่มค่า

งานก่อสร้างทีไ่ ด้ขอสงวนสิทธิไวั ซึ่งเกินระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันทีล่ ่งมอบงานงวดสุดท้าย กรณี

นี้จีงเห็นว่าการทีบ่ ริษัทฯได้มหี นังลือฉบับแรกเพื่อขอสงวนสิทธิทจี่ ะขอคืนเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง มีใๆเ
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- 179เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทีก
่ ําหนดในข้อ 4

ของเงื่อนไซ

หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธก
ี ารคํานวณทีใ่ ช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ หากแต่

เป็นเพียงการแสดงเจตนาว่าจะใช้สิทธิเรียกร้องเงินดงกล่าวในอนาคต เมื่อ ต่อมาบริษัทฯ ได้มห
ี นังสีอ
ฉบับหลังเพื่อขอเบิกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างที่ใด้ขอสงวนสิทธิไว้ ซึ่ง เกินระยะเวลา 90 วันนับตั้งแต่วัน

ทีล่ ่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลา

ตามข้อ 4 ของเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประ๓ทงานก่อสร้าง สูตรและวิธกี ารคํานวณ
ทีใ่ ช้กับสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมสิ ทธิเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างดังกล่าว

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
(นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัก
คณะกรรมการกฤษฎีกา

พฤศจิกายน 2543

'ด้อ

A

่ องผูร้ ับด้างทีจ่ ะฟ้องเรียกร้อง
การขอเงินเล่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าทีข

นไี้ ปแลัว ผูร้ ับด้างไม่มสี ิทธิทจี่ ะเรียกร้องเงิน
ภายไนกําหนด90 วัน น้บตัง้ นต่วันที่ผรู้ ับด้างได้ก่งมอบงานงวดสุดท้าย หากท้นกําหนด

เล่มค่างานก่อสร้างจากผูว้ ่าด้างได้อีกต่อไป และไนกรณีที่ผวู้ ่าด้างจะ ฟ้องเรียกเงินคืนจากผูร้ ับด้าง

ไท้ผว
ู้ ่าด้างทีเ่ ป็นคู’สัญญารีบเรียก

เงินคืนจากผูร้ ับด้างโดยเร็ว หรีอไท้หักค่างานของงวดต่อไป หรือไท้หักเงินจากหลักประก้นสัญญา นสัวแต่กรณี
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ที่ นร 0601/0026

เลขที่ 1 ทนนพระอาทิตย์
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
8 มกราคม 2544

เรื่อง

ขอหารอปัญหาข้อกฎหมาย

เรียน

การสํานักงบประมาณ
ผูอ
้ ํานวย

'อ้างถึง (1)

(2)

หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/23456 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2543
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0601/ป.8603
ลง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2543

สิงทีส่ ่งมาด้วย นันทิก เรื่อง สิทธิของผูร้ ับจ้างในการได้รับเงินซดเชยค่างานก่อสร้างกรณีผู้ว่าจ้าง

่ ่งมอบงานก่อสร้างไปแล้ว
แก่ใฃสัญญาเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ภายหลังจากทีส
บางส่วน
ตามหนังสือสํานักงบประมาณทีอ่ ้างถึง (1) ขอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้

ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า เมื่อกรุงเทพมหานครได้อนุมัตใิ ห้แก่ใฃสัญญาให้เป็นสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ภายหลังจากที่ผรู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานไปแล้วบางส่วน ผู้รับจ้างจะมีสิทธิได้รับเงินซดเชย
ค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้

(ค่า

K)

่ ังเหลืออยูห
เฉพาะงวดงานทีย
่ รีอว่าจะมีผล

ย้อนหลังโดยได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างในงวดงานก่อนกา?แก่ไขสัญญาด้วย

และสํานักงาน

คณะ กรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือตามทีอ่ ้างถึง (2) ขอให้สํานักงบประมาณจัดตั้งผูแ้ ทนไปซีแ้ จง
ข้อเท็จ จริง เกี่ยว กับปัญหา ดัง กล่าว ความละเอียดทราบอยู่แล้ว นั้น

นัดนี้ คณะ กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ได้พิจารณาปัญหาข้างด้นแล้ว เห็นว่าปัญหา

่ ะต้องพิจารณาในเบื้องด้นก่อนว่า
ข้อหารือดัง กล่าวมีประเด็นทีจ

การแก่ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมา

งานทะเบียนรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก
ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ สํานัก
กันยายน 2539

ระหว่าง กรุงเทพมหานครกับบริษัท

เลขที่ 33/39 ลงวันที่ 24

ประกอบสหการก่อสร้าง (1971) จํากัดเพี่อให้

าชี่ อบด้วยกฎหมายและข้อนัญญํติ
สัญญา ดัง กล่าวเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นการกระทํท
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ. ศ. 2538 หรือไม่ ซึ่งหากการแก่ใขเพิ่มเติมดังกล่าว ชอบด้วย

กฎหมายและข้อนัญญ้ตกิ รุงเทพมหานครแล้ว จึงจะพิจารณาต่อไปได้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น มีผล
ย้อนหลังไปถึงงวดงานทีไ่ ด้ก่อสร้างไปแล้วก่อนการแก่ไขเพิ่มเติมสัญญาดัง กล่าวหรือไม,
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การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าวเป็นการกระ:ทํา
ที่

ชอบด้วย กฎหมายหรือข้อบัญญ้ตกิ รุงเทพมหานครหรือไม่ นั้น เห็นว่า ในประเด็นนี้เป็นเรื่องทีส่ ํานัก
งบประมาณซึ่งเป็นผู้มห
่ ะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทีเ่ กิดชื้นเพี่อให้ได้ความซัดเจนว่า การ•แก้ไข
ิ น้าทีจ

เพิ่มเติมสัญญาเป็นการดําเนินการโดยสุจริตของคูส่ ัญญาทั้งสองฝ่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อยกเว้นของข้อ 130 ของข้อบัญญ้ตก
ิ รุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ.

2538

ทีก
่ ําหนดว่า การแก้ไขนั้นจะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้กรุงเทพมหานครต้องเสิย

ประโยชน์หรือเป็น การแก้ไขเพี่อประโยชน์แก่กรุงเทพ มหานครหรือไม่

สําหรับในประเด็นทีว่ ่า
ย้อนหสังไปกงงวดงานใดบ้างนั้น

หากการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าวเป็นไปโดยชอบจะมีผล

เห็นว่า เมื่อไต้พิจารณาความในข้อ 1 ของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

(ครั้งที่ 2) แล้ว จะเห็นได้ว่า คูส
่ ัญญาประสงค์จะให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เป็นล่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับแรก และให้กึอปฎบัติตามเงื่อนไขและข้อความตามสัญญาแก้ไข เพิ่มเติมนี้ ด้วย ประกอบกับเมื่อ
ได้พิจารณา พฤติการณ์ของคูส
่ ัญญาแล้ว

เหมาก่อสร้าง

กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์

23

ี ารประกวดราคาจ้าง
ปรากฎว่า ในชั้นการประกาศให้มก
เรื่อง

ประกวดราคาจ้างเหมา

สํานักงานทะเบยนรกยนต์ กรมการขนล่งทางบก เลขที่ 5/2539 ลงวัน ที1

พฤษภาคม 2539 โดยในข้อ

26 ของประกาศ ดังกล่าวได้กําหนด
ให้ใข้สัญญาแบบปรับราคาได้

ต่อมา เมื่อปรากฏว่าสัญญาที่ กรุงเทพ มหานครผู้ว่า จ้างได้กระทํก
าับผูร้ ับจ้างมิได้มกี ารระบุลักษณะ

ของ สัญญาให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าว คูส
่ ัญญาจํงได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพี่อ

ี ลดังที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศไว้ในตอนแรก
ให้มผ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า

่ ํา
สัญญาฉบับ
คูส
่ ัญญามิเจตนาที่ประสงค์จะให้สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลย้อนหสังไปกึงวันทีท
แรกด้วย นอกจากนั้นแล้ว หากพิจารณาเนื้อหาสาระของสัญญา เดิมทั้งหมดแล้ว จะเห็นได้ว่าสภาพ

ิ ลย้อนหลังได้
การแก้ไขเพิ่มเติมโดยให้มผ
แห่งสัญญาเปิดช่องให้สามารถทํา

ประกอบกับเมื่อได้

พิจารณาความใน ข้อ 4 ของเงื่อนไข หลักเกณฑ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2532
จะ เห็นได้ว่าเปิดช่องให้ผู้รับจ้างลามารถ เรียกร้องขอเงินเพิ่ม ค่างาน ก่อลร้าง ตามสัญญาแบบปรับ
ราคาใด้ย้อนหลังได้ หากผูร้ ับจ้างได้เรียกร้องขอเงินเพิ่มดังกล่าวภายใน กําหนด90 วัน นับแต่วันที่
ผูร้ ับจ้างได้ล่งมอบงานงวดสุดท้าย

ด้วยเหตุนี้

จึงเห็นว่า

ผูร้ ับจ้างมิสิทธิได้รับเงินซดเชย ค่างาน

ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาไต้ในงวดงานทั้งหมด ดั้งแต่งวดงานที่ 1 กึงงวดงานที่ 16
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นายกรัฐมนตรี
พิจารณาเรื่องนี้มีผแู้ ทนสํานัก

และในการ

(สํานักงานปลดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและสํานัก

งบประมาณ) และผูแ้ ทนกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ซี้แจงข้อเท็จจริง อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้แจ้งผล การพิจารณาไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแจ้ว
จงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชัยว้ฒน์ วงศ์ว้ฒบ ศานต์
(นายชัยว้ฒน์ วงศ์ชัฒนคาสนต์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานเลขานุการกรม
โทร. 2220206-9
โทรสาร 2266201
2263611-2

