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ข้อที ่: 2560/0020 
เรื่อง : มูลค่ารายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า k มีมูลค่ามากกว่างวดงานนั้น 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

มูลค่ารายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า k มีมูลค่ามากกว่างวดงานนั้น 
งวดที่ 20 มูลค่างวดงาน 25,870,000.00 บาท 
รายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า k มีมูลค่า 29,698,379.70 บาท 
ค่า k &#061; 0.014 
ต้องใช้ผลต่างในการปรับราคาค่างาน ใช่หรือไม่  
ขอบคุณครับ 

วันที่ถำม : 2560/02/16 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  
ได้ก าหนดให้ค่างานก่อสร้างที่จะน ามาค านวณค่า K ให้หักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการค านวณ ดังนั้น 
ในกรณีที่หารือจะต้องหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K ให้ครบถ้วนตามสัญญา และหากค่างานที่
ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K ในงวดที่ ๒๐ จ านวน ๒๙,๖๙๘,๓๗๙.๗๐ บาท ค่างานที่ส่งมอบในงวดงาน
ดังกล่าว จ านวน ๒๕,๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K มีมากกว่าค่างานในงวด
นั้น จ านวน ๓,๘๒๘,๓๗๙.๗๐ บาท มิได้ใช้ผลต่างในการปรับราคาค่างาน แต่ให้น ารายการที่ไม่อยู่ในข่าย
น ามาค านวณค่า K ที่เหลือ จ านวน ๓,๘๒๘,๓๗๙.๗๐ บาท ไปหักค่างานในงวดต่อไป หรือค่างานในงวด
ก่อนหน้านั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการท างานจริงทั้งสัญญา 

 
ข้อที ่: 2560/0007 
เรื่อง : ค่า K ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ค่า K งานก่อสร้างระบบประปาหมู่ อบต. เทศบาล มาใช้แบบของกรมทรัพยากรน้ า ที่ มี ถังน้ าใส หอ
ถังสูง ถังกรองน้ า เป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก  ตามหนังสือ นร 0706/10176 วันที่ 18 มี.ค.52 แจ้งงาน
ระบบประปาหมู่บ้านไม่เข้าข่าย ค่าK  เข้าใจว่า สัญญาจ้างไม่ต้องเป็นแบบปรับค่าได้ ถูกต้องหรือไม่ ..ครับ 
วันที่ถำม : 2560/01/20 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในงานก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน จะต้องพิจารณาลักษณะงานก่อสร้างว่ามีรายการก่อสร้างประเภทอะไรบ้างที่อยู่ในข่ายได้รับ
การพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กใ็ห้น ารายการก่อสร้างประเภท
ดังกล่าวมาค านวณค่า K ตามสูตรที่ก าหนดไว้ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เพ่ือ
จ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักการทั่วไป ของหนังสือส านัก
งบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖/๑๐๑๗๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒
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ข้อที ่: 2559/0120 
เรื่อง : ค่า k 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

วิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  
1.การค านวณค่า  K  จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ  ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ของ

กระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของปีใด  เป็นเกณฑ์ในการค านวณ  เนื่องจากต้องระบุในเอกสารแนบท้าย
สัญญาค่ะ 
 
วันที่ถำม : 2559/04/26 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดว่า การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคา
วัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 

 
ข้อที ่: 2559/0096 
เรื่อง : รายการที่ไม่เข้าข่ายในการคิดค่า k 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับวิธีการคิดค่า k  ของโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน มูลค่าค่าก่อสร้าง 
35,120,000.00 บาท มีจ านวนงวดงานทั้งหมด 11 งวดงาน  ซึ่งรายละเอียดเนื้องานของงานงวดที่ 10 
นั้น ประกอบด้วย การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งครุภัณฑ์ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และ
ติดตั้งระบบลิฟท์ โดยเนื้องานทั้งหมดนี้เป็นรายการที่ไม่เข้าข่ายในการคิดค่า k ทั้งหมด ซึ่งคิดค่างานเป็น
จ านวนเงินมากถึง 7,349,924.33 บาท แต่เนื่องจากเงินงวดของงานที่ 10 นี้มีเพียง 5,240,602.00 
บาท ท าให้คงเหลือเงินของรายการที่ไม่เข้าข่ายในการคิดค่า k เป็นจ านวน 2,109,924.33 บาท ซึ่งเงิน
จ านวน 2,109,322.33 บาทนี้ สามารถน าไปหักออกจากเงินงวดของงานงวดที่ 9 ได้หรือไม่ เพ่ือให้เกิด
การหักรายการที่ไม่เข้าข่ายในการคิดค่า k ออกให้หมด 

ขอบพระคุณอย่างสูง 
วันที่ถำม : 2559/03/19 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

วิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่างานก่อสร้างที่จะน ามาค านวณค่า K ให้หักค่างานที่
ไม่อยู่ในข่ายได้รับค่า K ให้สอดคล้องกับการท างานในแต่ละงวด  ดังนั้น  ในงวดที่ ๑๐ ส่งมอบงาน เป็นเงิน 
๕,๒๔๐,๖๐๒ บาท แต่ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับค่า K เป็นเงิน ๗,๓๔๙,๘๒๔.๓๓ บาท จึงเหลือค่างานที่
ไม่อยู่ในข่ายได้รับค่า K เป็นเงิน ๒,๑๐๙,๓๒๒.๓๓ บาท ให้น าไปหักในงวดต่อไป หรืองวดก่อนหน้านั้น      
(ให้สอดคล้องกับการท างานจริง) จนกว่าจะครบตามจ านวนค่างานที่ต้องหักออก
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ข้อที ่: 2559/0095 
เรื่อง : รายการที่ไม่เข้าข่ายน ามาคิดค่า K เกินกว่ามูลค่างวดงาน ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม  ขอเรียนสอบถามถึงวิธีการค านวณค่า K 

โครงการก่อสร้างที่จะต้องค านวณค่า K ครั้งนี้ มีจ านวนงวดงานทั้งหมด 11 งวดงาน มูลค่างาน
ก่อสร้างทั้งสิ้น 35,120,000.00 บาท เนื่องจากรายละเอียดเนื้องานในงานงวดที่ 10 นั้น  ประกอบไป
ด้วย การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งครุภัณฑ์ ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และติดตั้งระบบ
ลิฟท์ ซึ่งคิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด 7,349,924.33 บาท ซึ่งเนื้องานทั้งหมดในงวดที่ 10 นี้ เป็นรายการที่
ไม่เข้าข่ายน ามาคิดค่า K ทั้งหมด แต่เงินงวดของงานงวดที่ 10 เป็นเงินเพียง 5,240,602.00 บาท เมื่อน า
รายการที่ไม่เข้าข่ายน ามาคิดค่า K หักลบออกจากเงินงวด ท าให้เกิดส่วนต่าง 2,109,322.33 บาท ซึ่ง
ส่วนต่างดังกล่าวนี้ได้น าไปหักลบออกจากเงินของงานงวดที่ 9 ต่อไป 

ขอรียนสอบถามว่า การที่น าส่วนต่างของรายการที่ไม่เข้าข่ายน ามาคิดค่า K 2,109,322.33 บาท 
นี้ สามารถน าไปหักลบออกจากเงินในงานงวดที่ 9 นั้น เป็นวิธีการคิดที่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

ขอบพระคุณอย่างสูง 
วันที่ถำม : 2559/03/17  วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

วิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่างานก่อสร้างที่จะน ามาค านวณค่า K ให้หักค่างานที่
ไม่อยู่ในข่ายได้รับค่า K ให้สอดคล้องกับการท างานในแต่ละงวด  ดังนั้น  ในงวดที่ ๑๐ ส่งมอบงาน เป็นเงิน 
๕,๒๔๐,๖๐๒ บาท แต่ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับค่า K เป็นเงิน ๗,๓๔๙,๘๒๔.๓๓ บาท จึงเหลือค่างานที่
ไม่อยู่ในข่ายได้รับค่า K เป็นเงิน ๒,๑๐๙,๓๒๒.๓๓ บาท ให้น าไปหักในงวดต่อไป หรืองวดก่อนหน้านั้น (ให้
สอดคล้องกับการท างานจริง) จนกว่าจะครบตามจ านวนค่างานที่ต้องหักออก 
 
ข้อที ่: 2559/0060 
เรื่อง : งานติดตั้งฐานรองรับท่อ HDPE ใช้สูตรค่า k อะไรครับ  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่สายจัดท าโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียในเขตพ้ืนที่  วงเงิน
งบประมาณ 239,870,000.-บาท สัญญาจ้างเลขที่ 1287/2557 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และใน
งวดงานได้มีการเบิกจ่ายในส่วนงาน ดังนี้ 

1.งานวางท่อ HDPE ซึ่งในส่วนนี้กองช่างได้ใช้สูตร.K 5.2.3 &#061; 0.50 + 0.10* It / Io + 
0.10* Mt / Mo + 0.30* PEt / PEo ได้ใช้สูตรดังกล่าวในการค านวณค่า K  

2.งานติดตั้งฐานรับท่อ HDPE จ านวน 1,152 ชุด  ในส่วนฐานรองรับท่อนั้นสร้างในล าเหมือง
สาธารณะและมีการผูกเหล็ก และเทคอนกรีต ลักษณะคล้ายคอสะพานรับท่อHDPE Dia.500 มม. ในส่วนนี้
กองช่างได้ใช้สูตร.K 3.5 &#061; 0.35 + 0.20* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.15* Mt / Mo + 
0.15* St / So หรือต้องใช้สูตร K 5.2.3 &#061; 0.50 + 0.10* It / Io + 0.10* Mt / Mo + 0.30* 
PEt / PEo  ในการค านวณค่า K ครับ 
วันที่ถำม : 2559/02/18                วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

งานวางท่อ HDPE และหรืออุปกรณ์ เช่น แท่นคอนกรีตยึดอุปกรณ์ เสารับท่อ ให้สูตร  
K 5 . 2 . 3  =  0 . 5 0  +  0 . 1 0 It/ Io +  0 . 1 0 Mt/ Mo +  0 . 3 0 PEt/ PEo
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ข้อที ่: 2558/0273 
เรื่อง : การค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบว่า 
-  งานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบที่เป็นโคมกิ่งเดี่ยวส่องถนนหรือใกล้เคียงกัน คิดค่า K หรือไม่  

ถ้าไม่ในสัญญายังต้องระบุ ค่า K หรือปล่าวค่ะ 
- งานขุดลอกคลอง คิดค่า K ไหม ถ้าคิดใช้ค่า K อะไร 
- งาน TOP soil ในงานดิน ที่ไม่คิดค่า K หมายถึงค่างานอะไรบ้าง 
ตามความเข้าใจ จะหมายถึง งาน top soil ส าหรับงานปลูกหญ้า  
แล้วในงานถนนหรืองานถมดิน top soil มีอะไรบ้าง?? 
- งานรั้วลวดหนามที่ไม่มีคานคอดิน ไม่คิดค่า K ถ้าเป็นงานรั้วลวดหนาม มีคานคอดิน มีก่ออิฐ 1 ม. 

ส่วนบนเป็นรั้วลวดหนาม แบบนี้ ต้องตัดค่างานลวดหนามออก หรือสามารถรวมในการคิดราคาได้ 
ขอบคุณค่ะ 

 
วันที่ถำม : 2558/11/26 
วันที่ตอบ : - 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดดังนี้ 

๑. งานไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่เป็นโคมกิ่งเดี่ยวส่องถนนเป็นงานที่ไม่น ามาคิดค่า K และถ้าเป็น
สัญญาก่อสร้างโคมไฟส่องถนนไม่ต้องระบุในประกาศประกวดราคาและสัญญาว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) 

๒. งานขุดลอกคลองเป็นการขุดดิน ตักดิน โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงานน ามาคิดค่า K ได้ 
โดยใช้สูตรงานดิน (K 2.1) 

๓. งาน top soi คือ งานถมดินคลุมผิว เป็นการถมดินโดยไม่มีการบดอัดแน่น เช่น งานถมดินเพ่ือ
ปลูกหญ้า จึงเป็นงานที่ไม่น ามาคิดค่า K 

๔. งานรั้วลวดหนามที่มีคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีส่วนบนเป็นรั้วลวดหนามให้คิดค่า K 
โดยใช้งานสูตรอาคาร (K1) โดยไม่ต้องหักค่าลวดหนามออก 
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ข้อที ่: 2558/0255 
เรื่อง : สอบถามเรื่องการคิดค่า K งานก่อสร้างถนนหินคลุก 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

รบกวนสอบถามครับ การคิดค่า K ของงานก่อสร้างถนนหินคลุก ผมจะคิดโดยใช้สูตรใดจึงจะ
เหมาะสมครับ 
 
วันที่ถำม : 2558/11/06 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

งานก่อสร้างถนนหินคลุก ถ้ามีการบดอัดแน่น โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนดไว้ สามารถคิดค่า K โดยใช้ สูตรงานดิน (K 2.1) ตามประเภทงานก่อสร้างที่สูตรที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

 
ข้อที ่: 2558/0202 
เรื่อง : การเรียกคืนค่า k จากผู้รับจ้าง 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 

รำยละเอียดค ำถำม 
ในกรณีที่เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง เราจะใช้ค่า k ไหน เนื่องจากผู้รับจ้างส่งงานล่าช้ากว่าสัญญา คือ 
1.ตามสัญญา งานต้องแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2558   สิ้นสุดสัญญา  เมื่อค านวณค่า k แล้วต้อง

เรียกคืนจากผู้รับจ้าง 17,900 บาท 
2.ผู้รับจ้างส่งมอบงานเดือน สิงหาคม 2558  เดือนส่งมอบงาน  เมื่อค านวณค่า k แล้ว ต้องเรียกคืน

เงินจากผู้รับจ้าง 95,500  บาท  สรุปแล้วเราใช้ ค่า k  เดือนไหน ในการเรียกคืนจากผู้รับจ้าง ช่วยให้
ข้อแนะน าด้วยครับ 
 
วันที่ถำม : 2558/09/05 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดวิธีการ
ค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างาน
ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะ
มีค่าน้อยกว่า  ดังนั้น  ในกรณีที่หารือค่า K ตัวที่มีค่าน้อยกว่า เมื่อหักร้อยละ ๔ แล้ว มาคูณกับค่างานที่ส่ง
มอบจะต้องเป็นเงินที่เรียกคืนเป็นจ านวนที่มากกว่า กรณีดังกล่าวข้างต้นจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างเป็น
เงิน ๙๕,๕๐๐ บาท
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ข้อที ่: 2558/0066 
เรื่อง : การซ่อมแซมอาคาร  
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ในการซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ต้องมีการก าหนดค่า K ด้วยหรือไม่คะ 
 
วันที่ถำม : 2558/03/09 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

งานซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างและมี
องค์ประกอบการใช้วัสดุก่อสร้างสอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ตามประเภทและลักษณะงานอาคาร ซึ่ง
ประกอบด้วย ซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
22สิงหาคม 2532 ต้อน าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ
ส านักงบประมาณ www.bbgo.th หัวข้อคู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง  
(ค่าK) 

 
ข้อที ่: 2558/0055 
เรื่อง : การค านวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

อุปกรณ์สุขภัณฑ์ อาทิเช่น กระจกเงา, ฝักบัว, สายช าระ, ห่วงแขวนผ้า, ราวแขวนผ้า, ที่เป่ามือ, ที่ใส่
ทิชชู สามารถน ามาค านวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ค่าK ได้หรือไม ่
 
วันที่ถำม : 2558/02/25 
วันที่ตอบ : - 
 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ก าหนดงานอาคาร (K 1)  หมายถึง           
ตัวอาคารและให้หมายความรวมถึง ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร เฉพะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้อง
สร้างหรือประกอบพร้อมกับก่อสร้างอาคาร ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่น ามาประกอบหรือติดตั้ง 
เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ  ดังนั้น อุปกรณ์สุขภัณฑ์ท่ีเป็น
ส่วนประกอบที่จ าเป็น ส าหรับอาคารและต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างสามารถน ามาค านวณ
เงินค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ได้ เช่น  กระจกเงา, ฝักบัว, สายช าระ, ห่วงแขวนผ้า, ราวแขวนผ้า, 
ที่ใส่ทิชชู, ส่วนที่เป่ามือเป็นเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลไม่สามารถน ามาค านวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 
( ค่า K )  ได้ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของ
ส านักงบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อคู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 
(ค่าK)
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ข้อที ่: 2557/0115 
เรื่อง : การคิดค่า K กรณีจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead  และ Mobilizati&#111;n 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

รบกวนสอบถาม  กรณีสัญญาค่าจ้างและการจ่ายเงินระบุการจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead  
และ  Mobilizati&#111;n  ไม่ทราบว่าค่าดังกล่าวจะน ามาคิดค่า K ด้วยหรือไม่ครับ 
วันที่ถำม : 2557/10/06 
วันที่ตอบ : - 
 
ค ำตอบ 

การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization เป็นรายการที่จ่ายเงินตามปริมาณ
งานที่ท าจริง ซึ่งน้อยกว่าปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาแบบ Unit Price Contract ที่ได้รับเงินเพ่ิมจาก
ราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้ในสัญญาให้กับผู้รับจ้างอยู่แล้ว จึงไม่สามารถน าเงินรายการดังกล่าวมาค านวณ
เงินค่า K ได ้

 
ข้อที ่: 2557/0096 
เรื่อง : เงินชดค่างานสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

ในการพิจารณาการค านวณเงินชดเชย ค่า K นั้น  ไม่ทราบว่าต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติเบิกจ่ายก่อนหรือไม่อย่างไร 
 
วันที่ถำม : 2557/09/11 
วันที่ตอบ : - 
 
ค ำตอบ 

การค านวณและการตรวจสอบเงินชดเชยค่า K เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเจ้าของ
สัญญาจ้างที่จะมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ค านวณและตรวจสอบเงินเพิ่มหรือลดตามเงื่อนไขของสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ฯ  ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อ
คู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
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ข้อที ่: 2557/0058 
เรื่อง : สอบถามการคิดค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

มีข้อสังสัยเกี่ยวกับการคิดค่า K ดังนี้ครับ 
1. ในการคิดค่า K นั้นให้คิดค่างานจากราคากลางของหน่วยงานราชการหรือราคาตาม BOQ ที่ผู้รับ

จ้างเสนอมา 
2.  ในแต่ละงวดหากมีงวดหนึ่งที่มีการหักค่างานที่ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้โดยไม่ใช่ความผิด

จากผู้รับจ้าง  และไม่ได้ท าข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติมไว้ ให้คิดค่า K จากค่างานเต็มตามงวดของตาม
สัญญาเดิม  หรือให้คิดจากค่างานตามสัญญาหักค่างานที่ไม่สามารถด าเนินการออก  

3. หากผู้รับจ้างถูกหักค่าปรับ Penalty ในงวดนั้นๆ โดยไม่ได้ท าข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติมไว้ ให้
คิดค่า K จากค่างานเต็มตามงวดของตามสัญญาเดิม หรือให้คิดจากค่างานตามสัญญาหักค่าปรับ Penalty 
ออก 

ขอบคุณส าหรับค าตอบครับ 
วันที่ถำม : 2557/07/29 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

๑. การค านวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ให้ค านวณจากค่างานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ซึ่ง
เป็นราคาตาม BOQ ที่ผู้รับจ้างแนบท้ายสัญญา 

๒. ให้คิดค่า K เฉพาะงานที่มีการส่งมอบและหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาค่า K ออก 
๓. การค านวณค่า K ให้ค านวณจากค่างานที่ส่งมอบโดยไม่ต้องหักค่าปรับ 
ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของส านักงบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อ คู่มือ

เอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ข้อที ่: 2557/0008    
เรื่อง : การขอคืนค่า k  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

เมื่อได้จัดท ารายละเอียดค่า k ถูกต้องแล้ว หน่วยงานที่จะพิจารณาสั่งจ่ายคืน คือหน่วยงานใด  และ
ระยะเวลาคืนค่า k ควรจะเป็น ระยะเวลา เท่าใดค่ะ 
 
วันที่ถำม : 2557/01/09 วันที่ตอบ : - 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนดังนี้ 
     1. หน่วยงานที่จะพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน แยกเป็น 
         1.1 กรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของ

สัญญาจ้างเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2544 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2544  

         1.2 กรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างเกิน 50 ล้านบาท ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็น
คู่สัญญาตรวจสอบและส่งเรื่องให้ส านักงบประมาณตรวจสอบและเห็นชอบการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืน
จากผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
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ข้อที ่: 2556/0307 
เรื่อง : กรณีสัญญาค่า K ไม่เกิน 50 ล้าน 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณีสัญญาค่า K ไม่เกิน 50 ล้าน  ผู้รับจ้าง ค านวณค่า K มาค่าหนึ่ง ขอภายใน 90 วัน ถูกต้อง 
หาก หน่วยงาน คิดค่า K ได้ มากกว่า ที่ผู้รับจ้างขอมา อย่างไร 1.หน่วยงาน จะจ่ายตามผู้รับจ้างขอ หรือ 
จ่ายตามที่หน่วยงานคิดได้  2.จะมีหลักการด าเนินการต่ออย่างไร  3. สามารถส่งให้ ส านักงบตรวจสอบก่อน
ได้หรือไม ่
 
วันที่ถำม : 2556/11/12 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

๑. สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท เป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้าง มีอ านาจในการพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิม
หรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ 
มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ และเมื่อค านวณค่า K ได้จะต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกคืน 
โดยไม่ต้องส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของส านัก
งบประมาณ www.bb.go.th หัวข้อคู่มือเอกสารฯ คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 

๒. กรณีหน่วยงานตรวจสอบการจ่ายเงินค่า K ได้มากกว่าที่ผู้รับจ้างขอมา จะอนุมัติจ่ายเงินให้ตามที่ผู้
รับจ้างขอ 
 
ข้อที ่: 2556/0259 
เรื่อง : การใช้สูตรการค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

การก่อสร้างกลุ่มอาคาร ในงานระบบสุขาภิบาล มีหมวดงานก่อสร้างโรงสูบน้ า โดยมีการสร้างถังน้ า
ใส และหอถังสูง อยากทราบว่า การสร้างถังน้ าใส และหอถังสูง ต้องใช้สูตรใดในการค านวณเงินชดเชย ค่า 
K ค่ะ 
วันที่ถำม : 2556/09/09 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณ ขอเรียนว่า งานก่อสร้างโรงสูบน้ าโดยมีการสร้างถังน้ าใสภายในโรงสูบน้ า การ
ค านวณเงินค่า K ใช้สูตรงานอาคาร (K๑) ส่วนหอถังสูง หากเป็นหอถังน้ าสูงคอนกรีตเสริมเหล็กการค านวณ
ค่า K ใช้สูตรงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (K ๓.๖)
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ข้อที ่: 2556/0154 
เรื่อง : สูตรการค านวณค่าเค 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ตามสัญญาจ้างเป็นงานก่อสร้างอาคารและก าหนดสูตรค านวณค่าเคไว้ เพียงอย่างเดียว แต่งาน
ก่อสร้างมีงานอ่ืนเช่นถนน รางน้ า ขยายไฟฟ้าแรงสูงของบริเวณ จะใช้สูตรไหนค านวณ ส่วนราชการบอกว่า
ไม่สามารถน ามาค านวณค่าเคได้ ถูกหรือไม่ 
 
วันที่ถำม : 2556/06/15 
วันที่ตอบ : 2556/08/15 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า การน าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดการค านวณค่า K กรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน
จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้
สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ ดังนั้น หากสัญญาแบบปรับราคาได้ดังกล่าวได้ก าหนดสูตรงานอาคารเพียง
สูตรเดียวงานก่อสร้างประเภทอ่ืน เช่น ถนน รางน้ า ขยายไฟฟ้าแรงสูงของบริเวณ เป็นต้น ก็ไม่สามารถ
น ามาค านวณค่า K ได้ 

 
 

ข้อที ่: 2556/0093 
เรื่อง : งานไม้แบบกับการคิดค่าเค 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

ส่วนราชการให้ค านวณค่าkโดยน างานไม้แบบที่อยู่ในงานโครงสร้างมาใส่ในงานที่ไม่อยู่ในข่ายน ามา
ค านวณค่าk  และให้น าไปหักออกจากการค านวณในงวดสุดท้าย โดยอ้างว่าอยู่ในหมวดงานที่กล่าวถึง งาน
รื้อถอนอาคารต่างๆ ปักผัง ส านักงานชั่วคราว บ้านพักคนงาน นั่งร้าน เป็นต้น  ซึ่งเป็นงานต้องห้ามตามคู่มือ
ตรวจสอบการค านวณค่าk ของส านักงบประมาณ  ซึ่งไม่น่าจะถูกต้องและเป็นธรรม  เนื่องจากไม้แบบไม่ใช่
ครุภัณฑ์เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วเสื่อมสภาพและหมดไป  อีกทั้งไม่ควรจะน าไปตัดออกจากงานงวดสุดท้าย
ที่ไม่ใช่งานโครงสร้างอีกด้วย 
 
วันที่ถำม : 2556/04/17 
วันที่ตอบ : 2556/05/15 
 
ค ำตอบ 



12 
 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ไม้แบบเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการก่อสร้างรวมอยู่ในวัสดุ
ก่อสร้าง จึงสามารถน ามาค านวณค่า K ได ้
ข้อที ่: 2556/0076 
เรื่อง : ค่า k ที่ไม่อยู่ในข่ายคิดค่าแรงให้ได้หรือไม่ 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานที่ไม่อยู่ในข่ายในการคิดค่า k เช่น งานไฟฟ้า งานประปา งานภูมิสถาปัตย์ แล้วค่าแรงงาน
สามารถคิดให้ได้หรือไม่ครับ 
 
วันที่ถำม : 2556/03/20 
วันที่ตอบ : - 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ค่าแรงงานในรายการก่อสร้างซึ่งเป็นงานที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า 
K ได้ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ (นอกอาคาร) งานระบบประปาภายในบริเวณ (นอกอาคาร) และ
งานภูมิสถาปัตย์ (ปลูกหญ้า จัดสวน ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) เป็นต้น 

 
 
 
ข้อที ่: 2556/0006 
เรื่อง : ค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

ในหมวดค านวณว่าด้วยเรื่อง เจาะระเบิดหิน มีข้อยกเว้นว่ายกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ ... ค าถาม
คือ ถ้าเป็นงานระเบิดอุโมงค์ จะให้พิจารณาอย่างไร 
 
วันที่ถำม : 2556/01/08 
วันที่ตอบ : 2556/02/05 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  สูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) งานเจาะระเบิดหิน  
หมายถึง  งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร   

ยกเว้น งานเจาะระเบิดอุโมงค์  ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง ดังนั้น งานระเบิดอุโมงค์เป็นงานที่ต้องใช้
เทคนิคชั้นสูง ไม่สามารถน ามาคิดค่า K ได้
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ข้อที ่: 2555/0439 
เรื่อง : ค่าแรง-ฐานราก 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบว่า ค่าแรงคนงานในงานสกัดคอนกรีตฐานรากอาคาร ต้องน ามาคิดค่าKด้วยหรือไม่ครับ? 
 
วันที่ถำม : 2555/12/14 วันที่ตอบ : 2556/01/31 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่าค่าแรงคนงานในงานสกัดคอนกรีตฐานรากอาคาร หากเป็นรายการของงาน
จ้างเหมาก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ และเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ
วิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ก็สามารถน ามาคิดค่า K ได้ 
 

 
ข้อที ่: 2555/0284 
เรื่อง : ค่าเค การหักค่างาน vat , F 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

1.ค่างานต้นทุนใน boq. คูณ vat ก่อนค านวณค่าเค  ค่างานที่หักออกต้องคูณ vat ก่อน ใช้หรือไม่ 
2.ค่างานต้นทุนใน boq. คูณ Facter F ก่อนค านวณค่าเค  ค่างานที่หักออกต้องคูณ vat ก่อน ใช้หรือไม่ 
3.กรณีงานคุรภัณฑ์  ใน boq งานทุนต้นอยู่ในหมวดงานที่คูณ Facter F  ค่างานที่ต้องหักก็ต้องคูณด้วย 

Facter F ก่อนใช้หรือไม่ 
4.กรณีหน่วยงานพิจารณาการค านวณการขอรับเงินค่า เค ของผู้รับจ้างผิดพลาด  ต้องรับผิดชอบอะไร

หรือไม่อย่างไร 
วันที่ถำม : 2555/07/27 วันที่ตอบ : 2555/10/05 
ค ำตอบ  ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K ให้พิจารณาจากบัญชีแสดง
ปริมาณงานและราคา (BOQ)  ที่ผู้รับจ้างเสนอราคา  หากค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K  รายการใด
เสนอราคาโดยรวมค่าอ านวยการ ก าไร และภาษี (Factor F)  ไว้  ค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายรายการดังกล่าวที่หักออก
ต้องรวมค่าอ านวยการ ก าไร และภาษี ด้วย  ส่วนกรณีหน่วยงานพิจารณาค านวณการขอรับเงินค่า K ของผู้รับ
จ้ างผิดพลาดต้องรับผิ ดชอบอย่างไร  ประเด็นดั งกล่ าวมีข้อมูล ไม่ เพียงพอประกอบการพิจารณ า
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ข้อที ่: 2555/0226 
เรื่อง : งานไม่เข้าข่ายการค านวณค่า K ด่วนที่สุด 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบว่ารายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ต้องตัดออก
จากงานไม่เข้าข่ายการค านวณ หรือไม่ 
วันที่ถำม : 2555/06/20 วันที่ตอบ : 2555/10/15 
ค ำตอบ ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  รายการวัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง และ อุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั้ง หากเป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบ
พร้อมกับการก่อสร้างอาคารสามารถน ามาค านวณค่า K  ได้   กรณีเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาติดตั้งภายหลัง
ไม่สามารถน ามาค านวณค่า K  ได ้ 
 
 

ข้อที ่: 2555/0202 
เรื่อง : ค่า k ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณี จ้างเหมาเกรด/กลบ ปรับถนนอย่างเดียวไม่มีรายการวัสดุ  โดยใช้เครื่องจักรกล ต้องใช้สัญญา
แบบมีค่า k หรือไม่ ถ้าใช้ ต้องใช้สูตรค่า k สูตรใดค่ะ 
 

วันที่ถำม : 2555/05/30 วันที่ตอบ : 2555/10/15 
ค ำตอบ ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕32  แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐3/ ว ๑09  ลงวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕32   

ได้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ให้สัญญาแบบปรับราคาได้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท  รวมถึง
งานปรับปรุงและซ่อมแซม  ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายอ่ืน ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด  ดังนั้น กรณีงานจ้างเหมา
เกรด/กลบ ปรับถนนมีลักษณะเป็นงานจ้างเหมาบริการที่ไม่ได้เบิกจ่ายในงบลงทุน จึงไม่อยู่ ในข่ายที่จะใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้   

 
ข้อที ่: 2555/0192 
เรื่อง : การใช้ดัชนีการค านวณค่า K ด่วนที่สุด  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานผ่านผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องใช้ดัชนี 
วันที่ถำม : 2555/05/25 วันที่ตอบ : 2555/08/23 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดวิธีการ
ค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ เช่น การค านวณค่า K จากสูตรลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์เป็นเกณฑ์ในการค านวณ และให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่า
งานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่
ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่าร้อยละ ๔ ขึ้นไป โดยน าเฉพาะส่วน
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ที่เกินร้อยละ ๔ มาค านวณปรับเพ่ิมหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิดร้อยละ ๔ แรกให้) ดังนั้น ในกรณี
ที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว การค านวณหาค่า K จะต้องใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ใน
เดือนที่ส่งมอบงาน และเดือนเปิดซองราคามาค านวณตามสูตรของลักษณะงานนั้น ๆ 

 
 

ข้อที ่: 2555/0191 
เรื่อง : รายการไม่เข้าข่ายการค านวณ ค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ไม้แบบ ถือเป็น รายการไม่เข้าข่ายการค านวณค่า K หรือไม่ค่ะ 
 
วันที่ถำม : 2555/05/24 วันที่ตอบ : 2555/10/15 
 
ค ำตอบ ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ไม้แบบรวมอยู่ในวัสดุก่อสร้างสามารถน ามาค านวณค่า K ได้ 
 
ข้อที ่: 2555/0164 
เรื่อง : ค่า K กับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบว่า งานจ้างเหมาก่อสร้าง โดยคิดราคากลางมาจากฐานค่าแรงขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในอดีต 
ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาท อยากทราบว่าผู้รับเหมาขอปรับค่า K ได้
หรือไม่  ถ้าปรับได้ต้องใช้ ค่า K สูตรไหนในการค านวณ...ขอรายละเอียดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอบคุณค่ะ 
 
วันที่ถำม : 2555/05/02 วันที่ตอบ : 2555/06/26 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  การน าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙  ลง
วันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรต่าง ๆ เผื่อการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ
และค่าแรงงานไว้แล้ว เช่น สูตรงานอาคาร 

   K   =   0.25 + 0.15 It/Io +0.10 Ct/Co +0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
            รายละเอียดของสูตรดังกล่าวได้ก าหนดสัดส่วนของค่าแรงงาน โดยใช้ lt/Io (ดัชนีราคา

ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด/ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่
เปิดซองประกวดราคา)  ดังนั้น  หากค่าแรงขั้นต่ าได้รับการปรับเพ่ิมก็จะมีผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ
ประเทศในเดือนที่ส่งมอบงานปรับเพ่ิมขึ้น  และค่า K  ที่ค านวณได้ตามสูตรต่าง ๆ ก็จะปรับเพิ่มข้ึนด้วย 
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ข้อที ่: 2555/0155 
เรื่อง : การค านวณเงนิชดเชยค่าก่อสร้าง 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

เกี่ยวกับรายการค านวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง รร.โยธินบูรณะแห่งใหม่ ซึ่งบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอป
เมนต์ จ ากัด มหาชน เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง มีข้อสงสัยคือ  รายการ ประตูรั้ว อัลลอยด์  ซึ่งอยู่ในหมวดงาน
พ้ืนที่ภายนอก ถนนและทางเท้า  สามารถน ามาค านวณค่า K  ได้หรือไม ่
 
วันที่ถำม : 2555/04/25 
วันที่ตอบ : 2555/06/26 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙  ลงวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดประเภท
งานก่อสร้างและสูตร  งานอาคาร หมายถึง  ตัวอาคาร เช่น ที่ท าการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก
อาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้
หมายความรวมถึงส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคารเฉพาะส่ วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือ
ประกอบพร้อมกับ 

การก่อสร้างอาคาร  แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่น ามาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องสูบน้ า  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ฯลฯ  โดยใช้สูตร K   =   0.25 + 0.15 
It/Io +0.10 Ct/Co +0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So   ดังนั้น รายการประตูรั้วอัลลอยด์เป็นงานที่ไม่ได้
สร้างพร้อมกับการก่อสร้างรั้ว ต้องสั่งท าประตูอัลลอยด์เพ่ือน ามาติดตั้งในภายหลัง  และประตูอัลลอยด์มี
ส่วนประกอบของอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับความหมายและองค์ประกอบของสูตรงานอาคาร 
จึงไม่สามารถน ามาค านวณค่า K ได ้
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ข้อที ่: 2555/0078 
เรื่อง : รบกวนสอบถาม เรื่อง ค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

ขอสอบถามเรื่อง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งในส่วนของตารางแสดงปริมาณราคาเป็นงานภูมิ
สถาปัตยกรรม โดยมีงานรื้อถอนและปรับพ้ืนที่  , เทพ้ืนปรับระดับถนน, งานรางระบายน้ า คสล และงาน
ระบายน้ าผิวดิน , งานเดินท่อไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงต่ า , งานวัสดุปู พ้ืนลาน เช่น หินแกรนิต หินล้าง ,              
งานอนุเสาวรีย์ , งานเสาธง, งานวงเวียนน้ าพุ , งานปลูกต้นไม้ เป็นต้น  ซึ่งงานทั้งหมดนี้เป็นงานภูมิ
สถาปัตยกรรม ไม่สามารถน ามาค านวณค่า K ได้ใช่หรือไม่ครับ และถ้างานบางรายการสามารถน ามา
ค านวณค่า K ได้ จะมีรายการไหนที่สามารถค านวณค่า K ได้บ้างครับ 
 
วันที่ถำม : 2555/03/01 วันที่ตอบ : 2555/03/20 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532  แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  ได้ก าหนดประเภท
งานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  แบ่งตามประเภทและลักษณะงาน จ าแนกเป็น 5 
หมวด 35 สูตร  ดังนั้น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ตามที่ขอหารือ  หากลักษณะงานใดอยู่ในความหมายของสูตร
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  และก าหนดสูตรไว้ในประกาศประกวดราคาและสัญญาก็สามารถน าสูตร
นั้น ๆ  มาค านวณค่า K ได้  เช่น  งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
และบ่อพัก เป็นต้น   

  ส าหรับงานรื้อถอนและปรับพ้ืนที่   งานเดินท่อไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงต่ า  งานวัสดุปูพ้ืนลาน  เช่น  
หินแกรนิต   หินล้าง   งานอนุสาวรีย์  งานเสาธง  งานวงเวียนน้ าพุ  งานปลูกต้นไม้  เป็นต้น  เป็นลักษณะ
งานที่ไม่อยู่ในความหมายของสูตรตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  จึงไม่สามารถน ามาค านวณค่า K ได้  
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ข้อที ่: 2555/0041 
เรื่อง : สูตรที่ใช้ค านวณ ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม   ในกรณีที่ต้องรื้อ ถนน คสล.เดิมเพ่ือท าถนนใหม่ ต้องใช้ค่า k สูตรไหนครับ 
 
วันที่ถำม : 2555/02/06 
วันที่ตอบ : 2555/02/28 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙  ลงวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ ได้อนุมัติให้น า
สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้  โดยมีประเภทงานก่อสร้างและสูตร  หมวดที่ ๒  ข้อ ๒.๑  งานดิน  หมายถึง  
การขุดดิน  การตักดิน  การบดอัดดิน  การขุดเปิดหน้าดิน  การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด – ถมบดอัดแน่น
เขื่อน  คลอง  คันคลอง  คันกั้นน้ า คันทาง  ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร  เครื่องมือกลปฏิบัติงาน  ส าหรับการถม
ดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน  ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น  และมี
ข้อก าหนดวิธีการถม  รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร  เครื่องมือกล  เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดไว้   เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน  ทั้ งนี้   ให้ รวมถึงงานประเภท  
EMBANKMENT,  EXCAVATION,  SUBBASE,  SELECTED MATERIAL,  UNTREATED BASE  แ ล ะ  
SHOULDER  ดังนั้น  ในกรณีรื้อถนน คสล.เดิมเพ่ือท าถนนใหม่  ถ้าหากเป็นการรื้อถนน คสล.เดิม  โดยการ
ขุดตักที่ใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน  ใช้ค่า K หมวดที่ ๒  ข้อ ๒.๑  งานดิน  แต่ถ้าหากเป็นการรื้อ
ถนน คสล.เดิมโดยใช้แรงงานคนเป็นรายการที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K  
 
ข้อที ่: 2554/0343 
เรื่อง : การค านวณค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

จากคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่า K ของส านักงบประมาณ ข้อที่ 3 หน้า 29  
เรื่องการตรวจสอบและค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามข้อ 3.4 ระบุว่า
... ค่างานก่อสร้างที่จะน ามาค านวณค่า K ให้รวมค่าอ านวยการ ก าไรและภาษี Factor F ด้วย โดยหักค่า
งานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการค านวณ และไม่ต้องหักเงินล่วงหน้าออกจากค่างานก่อนการค านวณ นั้น 
ดิฉันขอเรียนถามในประโยคที่เขียนว่า โดยหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการค านวณ หมายถึง รายการที่
จะต้องหักออกนั้นให้รวมค่าอ านวยการ ก าไรและภาษีไปด้วยแล้วจึงหักออกใช่หรือไม่ รบกวนเจ้าหน้าที่
ชี้แจงข้อสงสัยด้วยคะ จักขอบคุณยิ่ง 
 
วันที่ถำม : 2554/11/23     วันที่ตอบ : 2554/12/27 
ค ำตอบ ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง  ค่า K  ของส านัก
งบประมาณ  หน้า  29  ข้อ  3  เรื่อง  การตรวจสอบและค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้  ข้อ 3.4  ระบุว่า  "ค่างานก่อสร้างที่จะน ามาค านวณค่า K  ให้รวมค่าอ านวยการ  ก าไร
และภาษี  (Factor F) ด้วย  โดยหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่ายออกก่อนการค านวณและไม่ต้องหักเงินล่วงหน้า
ออกจากค่างานก่อนการค านวณ"  ดังนั้น  กรณีที่สอบถามดังกล่าวข้างต้น  การหักค่างานที่ไม่อยู่ในข่าย
น ามาค านวณค่า K  จะต้องรวมค่าอ านวยการ  ก าไรและภาษี (Factor F)  ด้วย 
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ข้อที ่: 2554/0327 
เรื่อง : สัญญาแบบปรับราคาได้  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

สอบถามว่าห้างฯ  รับเหมาก่อสร้างท าสัญญาก่อสร้างกับหน่วยงานส านักงานเทศบาลจังหวัดปี2552
ไม่เป็นเป็นแบบปรับราคาได้ไม่มีค่าKสอบถามเจ้าหน้าที่ว่างานเทศบาลไม่มีค่าK.ให้ ห้าง ฯ  มีสิทธิสามารถ
ขอให้เปลี่ยนเป็นสัญญาปรับราคาได้หรือไม่เอกสารประกวดราคาไม่ได้ระบุ  แต่ด้วยความเข้าใจว่ากฏหมาย
ก าหนดให้สัญญาต้องมีค่าkถาวรแล้วตาม มติปี2532 
วันที่ถำม : 2554/11/01  วันที่ตอบ : 2554/11/18 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙ ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๓๒ ให้น าสัญญาแบบปรับ
ราคาได้มาใช้เป็นการถาวร  โดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้  ซึ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ก าหนดการน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้
นั้น  ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ  เช่น  ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุใน
สัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งก าหนดประเภทของงาน
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณท่ีให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน  ดังนั้น กรณีที่ห้างฯ สอบถาม
ประกาศประกวดราคาและสัญญาจ้างก่อสร้างกับหน่วยงานเทศบาลจังหวัด ปี 2552  ไม่ได้ก าหนดให้ใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้  จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และห้างฯ 
ไม่มีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้  (ค่า K)   เนื่องจากประกาศประกวด
ราคาหรือเอกสารประกวดราคาที่แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบไม่ได้ก าหนดให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ 
 
 
ข้อที ่: 2554/0317 
เรื่อง : การเรียกเงินคืนค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ผู้รับจ้างให้เรียกเงินคืนจาก เงินค้ าประกันผลงานได้หรือไม่ 2 ปีหรือจนกว่าจะขอคืนค้ าประกัน 
 

วันที่ถำม : 2554/10/11 วันที่ตอบ : 2554/11/11 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการน าสัญญาแบบปรับราคาได้  มาใช้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532  แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0203/ว 109 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2532  ได้ก าหนดว่า  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้
รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป  หรือให้
หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี  ดังนั้น กรณีผู้รับจ้างให้เรียกเงินคืนจากเงินค้ าประกันผลงาน        
จึงถือเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถหัก
จากหลักประกันสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ครบก าหนด 2 ปี  หรือครบก าหนดขอคืนค้ าประกัน 
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ข้อที ่: 2554/0316 
เรื่อง : ค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ผู้รับจ้างให้เรียกเงินคืนค่า K จากเงินค่าค้ าประกันผลงานได้หรือไม่ 
 
วันที่ถำม : 2554/10/11 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ ค าถามของท่าน เรื่อง การเรียกเงินคืนค่า K ข้อ ๒๕๕๔/๐๓๑๗ อยู่ในระหว่างการด าเนินการตอบ
ตามระบบ เมื่อผ่านการอนุมัติค าตอบแล้วจะน าเผยแพร่ต่อไป 
 
ข้อที ่: 2554/0314 
เรื่อง : ค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

รายการขุดใสผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ลึกประมาณ 5 ซม. สามารถน ามาคิดค่า K ได้หรือไม ่
 
วันที่ถำม : 2554/10/10 วันที่ตอบ : 2554/11/02 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  รายการขุดไสผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตลึกประมาณ 5 ซม. หากมี
ลักษณะงานที่ขุดตัดไสผิวทางแอสฟัสต์เดิมที่ปูดหรือนูนออกมา  โดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
ปฏิบัติงาน  สามารถค านวณค่า K  โดยใช้สูตรงานดิน  ( K 2.1) 
 
ข้อที ่: 2554/0313 
เรื่อง : สูตรคิดค่า k ลานประติมากรรม ลานนั่งริมน้ า  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

สูตรที่จะน ามาคิดค่า k ของลานต่างๆ  ที่ประกอบด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและพ้ืนผิวเป็น
พวกกระเ บื้อง หินล้าง ทรายล้าง ผมใช้สูตรงานอาคาร k1 ใช่หรือม๊ัยครับ  

ขอบคุณครับ 
 
วันที่ถำม : 2554/10/09      วันที่ตอบ : 2554/11/02 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  สูตรงานอาคาร (K 1)  หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ท าการ โรงเรียน  
โรงพยาบาล  หอพัก  ที่พักอาศัย  หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ าโรงอาหาร คลังพัสดุ  
โรงงาน  รั้ว เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงทางเท้ารอบอาคาร  ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบ
ไม่เกิน 3 เมตร ดังนั้น งานประติมากรรม ลานนั่งริมน้ า จึงไม่ได้อยู่ในความหมายของสูตรของงานอาคาร 
(K1)  และไม่เข้าลักษณะประเภทสูตรค านวณค่า K ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532  
แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
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ข้อที ่: 2554/0301 
เรื่อง : ถามเรื่องสูตรท่อ  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 

รำยละเอียดค ำถำม 
ท่อระบายน้ าสี่เหลี่ยม กับ ท่อระบายน้ าเหลี่ยม คสล. ใช้สูตร 3.5 เหมือนกันหรือเปล่า สนย. ปกติ

เจอแต่ท่อเหลี่ยม 
 
วันที่ถำม : 2554/09/29   วันที่ตอบ : 2554/11/14 
 

ค ำตอบ 
ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือ

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดประเภทงาน
ก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ สูตร ๓.๕ งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อ
พัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับงานระบายน้ า (PRECAST REINFORCED CONCRETE 
DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ าและ
บริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนที่มีรูปแบบและ
ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น  
ดังนั้น  หากท่อระบายน้ าสี่เหลี่ยมกับท่อระบายน้ าเหลี่ยม คสล. เป็นรายการหนึ่งในงานก่อสร้างท่อระบาย
น้ าตามความหมายของสูตรดังกล่าวก็สามารถน ามาค านวณค่า K โดยใช้สูตร ๓.๕ ได ้

 
ข้อที ่: 2554/0299 
เรื่อง : สูตรค านวณค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานเจาะส ารวจและวิเคราะห์ดิน ค านวณค่า K ได้หรือเปล่า ถ้าได้ใช้สูตรไหนค่ะ 
 
วันที่ถำม : 2554/09/29 วันที่ตอบ : 2554/11/14 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า งานเจาะส ารวจและวิเคราะห์ดินไม่ถือเป็นรายการวัสดุก่อสร้าง โดย
ปกติค่างานดังกล่าวจะรวมอยู่ใน Factor F แล้ว จึงไม่สามารถน ามาค านวณค่า K ได ้
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ข้อที ่: 2554/0271 
เรื่อง : การวินิจฉัย ค่าK ก่อสร้างสนามกีฬา ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

ผมสงสัยงานก่อสร้างสนามกีฬาใช้สูตรค่าKอะไรครับ 
งานลู่กรีฑา รอบสนามฟุตบอลใช้สูตรค่าKอะไรครับ 
ที่ขว้างจักร,ที่งงพุ้งแหลม,ที่ขว้างฆ้อนใช้สูตรค่าKอะไรครับ 
รบวด้วยนะครับ 

 
วันที่ถำม : 2554/09/07   วันที่ตอบ : 2554/09/30 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดวิธีการ
ค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จะต้องแยกงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานก่อสร้าง
นั้นๆ  และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้ก าหนดไว้  ดังนั้น งานก่อสร้างสนามกีฬาหากก่อสร้างให้ใช้สูตรงาน
อาคาร (K ๑) และหากเป็น การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น และมี
ข้อก าหนดวิธีการถม  รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล เพ่ือให้ ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนดไว้เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทานให้ใช้สูตรงานดิน (K 2.1)  ลู่กรีฑารอบสนาม
ฟุตบอล, ที่ขว้างจักร,  ที่พุ่งแหลน  และที่ขว้างค้อน  หากเป็นการปูแผ่นใยสังเคราะห์ปลูกหญ้า  ทาสี  ตี
เส้น  หรือจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มีสูตรค่า K 
 
 
 
 
ข้อที ่: 2554/0254 
เรื่อง : สอบถามสูตรค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

โครงการก่อสร้างแท่งปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบากศ์ ใช้สูตรค่า K สูตรไหนครับ 
 
วันที่ถำม : 2554/08/26     วันที่ตอบ : 2554/09/08 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  งานก่อสร้างแท่งปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบากศ์  ไม่อยู่ในเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ และประเภทงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532  แจ้ง
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0203/ ว 109  ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2532  จึงไม่มี
สูตรค่า K 
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ข้อที ่: 2554/0231 
เรื่อง : ถ้าวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท แล้วหลังจากค านวณค่า K แล้วไม่เกิน+- 4% ต้องรายงาน                       

ส านักงบประมาณหรือไม่ 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

เป็นเงินงบประมาณจากรัฐค่ะ ค่างาน 5 ล้านกว่าบาท  แต่ค านวณค่า K แล้วเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 
4% ต้องส่งรายงานส านักงบประมาณหรือเปล่าคะ 
 
วันที่ถำม : 2554/08/05 วันที่ตอบ : 2554/08/29 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔  แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๑๑๔  ลงวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔  ได้ปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรี   แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙  ลงวันที่ ๒๔  
สิงหาคม  ๒๕๓๒  โดยมอบอ านาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
มีอ านาจในการพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ในชั้นต้นเห็นควรมอบอ านาจให้ส าหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่
เกิน ๕๐ ล้านาท..... ทั้งนี้ เมื่อได้อนุมัติตามข้อ ๑ แล้วให้รายงานส านักงบประมาณเพ่ือทราบภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันอนุมัติ ดังนั้น ในกรณีค านวณค่า K แล้วเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๔ จึงไม่มีการอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม
หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  และไม่ต้องส่งรายงานส านักงบประมาณทราบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว 
 
ข้อที ่: 2554/0140 
เรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ขอทราบว่าการจ้างเอกชนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมีการปลูกต้นไม้และวางหินจะต้องคิดค่า k หรือ 
factor F หรือไม่ และต้องเขียน TOR หรือเปล่าค่ะ 
 
วันที่ถำม : 2554/04/28 วันที่ตอบ : 2554/05/20 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   

ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙  ลงวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒  มิได้ก าหนดประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่
ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ส าหรับงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมีการปลูกต้นไม้และวางหิน                  
จึงไม่สามารถค านวณค่า K ได้   

         ทั้งนี้  การค านวณ Factor F และการเขียน TOR  สามารถสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงได้ที่  กลุ่มงานพัฒนาราคากลางงานก่อสร้าง ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง  หรือเว็บไวต์ http//www.gprocurement.go.th 
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ข้อที ่: 2554/0078 
เรื่อง : รายการครุภัณฑ์และรายการที่ไม่ต้องน ามาค านวณค่า K    ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

จากที่เคยสอบถามเรื่องรายการครุภัณฑ์ ทางส านักงบฯได้ให้ข้อมูลว่างานสุขภัณฑ์เป็นงานครุภัณฑ์ 
ซึ่งไม่ต้องน ามาค านวณค่า K นั้น ท าให้ข้าพเจ้าสงสัยว่าหากงานสุขภัณฑ์เป็นงานครุภัณฑ์แล้ว ถ้าเช่นนั้นงาน
ไฟฟ้า อาทิเช่น โคมไฟ ไฟระย้า สวิทซ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ถือเป็นงานครุ -ภัณฑ์ด้วยหรือไม่  รบกวนตอบ
ค าถามเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป 

ขอบคุณมากค่ะ  
จากข้าราชการไทย 
 

วันที่ถำม : 2554/02/25   วันที่ตอบ : 2554/03/25 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดประเภทงาน
ก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ งานอาคาร  หมายถึง  ตัวอาคาร  เช่น  ที่ท าการ  โรงเรียน 
เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร  เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้อง
สร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร   แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกล        ที่น ามา
ประกอบหรือติดตั้ง  เช่น  ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า  เครื่องปรับอากาศ พัดลม  ฯลฯ  ดังนั้น  
ประเภทงานอาคาร  งานสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้าภายในอาคาร  เช่น  หลอดไฟ  โคมไฟ  สวิทซ์  ถือว่าเป็น
ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคารสามารถน ามาค านวณค่า K ได้   ส่วนไฟระย้าถือเป็นส่วนประกอบที่
เกินความจ าเป็นส าหรับอาคาร  จึงเป็นรายการที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K    
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ข้อที ่: 2554/0072 
เรื่อง : รายการที่ไม่ต้องน ามาค านวณค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการครุภัณฑ์ใช่หรือไม่ และไม่ต้องน ามาค านวณค่า K ใช่หรือไม ่
1.เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง เช่น ดัมเบล ลู่วิ่ง ชุดยิม 3 
2.อุปกรณ์ติดตั้งในสนามเด็กเล่น เช่น บ้านเด็กเล่น เชือกโหน กระดานลื่น ชิงช้า   
3.งานภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ฯ 
4.งานเดินเมนไฟสนามและงานไฟ รั้ว 
5.งานติดตั้งเสาไฟฟ้า 
รบกวนตอบค าถามเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป ขอบคุณคะ 

 

วันที่ถำม : 2554/02/22 วันที่ตอบ : 2554/03/25 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙  ลงวันที่ ๒๔  สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดประเภท
งานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ งานอาคาร  หมายถึง  ตัวอาคาร  เช่น  ที่ท าการ  
โรงเรียน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร
โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร  แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล ที่น ามา
ประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ ดังนั้น  
ประเภทงานอาคาร  รายการที่ถามดังกล่าวข้างต้น  ไม่ใช่ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร  จึงเป็น
รายการที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K  ส าหรับงานไฟรั้ว หากเป็นการก่อสร้างรั้วที่มีคานคอนกรีต
ลักษณะถาวรพร้อมไฟรั้ว ไฟรั้วถือเป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นของรั้วสามารถน ามาค านวณค่า K ได้  
 

ข้อที ่: 2554/0068 
เรื่อง : รายการก่อสร้างที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า k  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ต้องการทราบว่า งานตกแต่งภายในรายการเฟอร์นิเจอร์จัดสร้างติดกับที่ Twin,Double เช่น งานบัว
พ้ืน งานเตียงนอนหัวเตียวติดกับผนังตกแต่ง งานผ้าม่านทึบ+โปร่งพร้อมรางม่าน งานชั้นวางของ เป็นต้น 
รายการดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร Built in หรือไม ่
วันที่ถำม : 2554/02/16  วันที่ตอบ : 2554/03/28 
ค ำตอบ ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดประเภทงาน
ก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ส าหรับงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ท า
การ โรงเรียน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดตั้งกับ
อาคารโดยต้องสร้างหรือหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร  ดังนั้น  หากเป็นสัญญาก่อสร้างอาคาร
และมีงานตกแต่งภายในรายการเฟอร์นิเจอร์จัดสร้างติดกับที่ Twin, Double เช่น งานบัวพ้ืน งานเตียงนอน
หัวเตียงติดกับผนังตกแต่ง งานชั้นวางของ เป็นต้น รายการดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร built in 
จึงเป็นรายการที่อยู่ในข่ายที่จะน ามาค านวณค่า K ส่วนงานผ้าม่านทึบ + โปร่งพร้อมรางม่านเป็นรายการที่
ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K 
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ข้อที ่: 2554/0051 
เรื่อง : วิธีการด าเนินการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืน ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อบต.ตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายวันที่ 27 ตุลาคม 2553 เบิกจ่ายเงินวันที่4 พฤศจิกายน  2553 
ต่อวันที่ 7  มกราคม 2554  หัวหน้าส่วนโยธา ค านวณค่า k   ค่าก่อสร้างถนนคสล. 640,000.-บาท ตาม
สัญญาปรับราคาค่าk   ได้ค่าk น้อยกว่า 0.960 ค านวณเงินลง ได้ดังนี้  เงินค่างานจากงวดที่ส่งมอบ 
634,018.69 บาท  เงินลด 634,018.60 0.960-0.94 เท่ากับ 634,018.69 x 0.056  ได้เงินลด 
35,505.04 บาท ซึ่งเป็๋นจ านวนเงินที่อบต.ต้องเรียกคืนจากหจก.ผู้รับจ้าง  และตอนนี้ พัสดุต้องท าหนังสือ
ส่งเรื่องเสนอถึงส านักงบประมาณ  เพ่ือตรวจสอบและเห็นชอบในการพิจารณาวินิฉัย การเรียกเงินคืนก่อน  
ตามเงื่อนไขในสัญญาหรือหลักเกณฑ์ค่าk  ช่วยตอบด่วนด้วยค่ะ เพราะหัวหนัาหน่วยงานก็ให้ค าตอบไม่
เหมือนกัน 
 
วันที่ถำม : 2554/02/04 วันที่ตอบ : 2554/03/28 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้ปรับปรุงมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว 
๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยมอบอ านาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) มีอ านาจในการพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกคืนจากผู้
รับจ้างตามเง่ือนไขของสัญญาแบบปรับราคาส าหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  

ดังนั้น  หากวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าว ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท จะอยู่ในอ านาจของหน่วยงาน
ภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ไม่ต้องส่งเรื่องถึงส านักงบประมาณ แต่หากวงเงิน
ค่าก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวเกิน ๕๐ ล้านบาท ต้องส่งเรื่องให้ส านักงบประมาณตรวจสอบและเห็นชอบ
ก่อนจึงจะจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนได้ 
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ข้อที ่: 2554/0050 
เรื่อง : การท าสัญญาแบบปรับราคาค่า k ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

สัญญาจ้างแบบปรับราคาค่าk บังคับให้ อบต.ต้องท าต้องท าหรือไม่  และต้องเป็นงานก่อสร้าง และ
งานปรับปรุง ทุกวิธีการจัดหาหรือไม่  ใช้สัญญาปกติได้ไหม 
วันที่ถำม : 2554/02/04 วันที่ตอบ : 2554/03/25 
 
ค ำตอบ ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจ้งตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ก าหนดให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้น าสัญญาแบบปรับราคาได้มา
ใช้เป็นการถาวรโดยมีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ ดังเอกสารผนวก ข. ประกอบด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ เช่น สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ใช้กับ
งานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงซ่อมแซมที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบ
เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ตามที่ก าหนด ดังนั้น การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ ได้มีสูตรก าหนดไว้ตามประเภทและ
ลักษณะงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ หากงานก่อสร้างไม่มีสูตรก าหนดไว้หรืองานปรับปรุง
ซ่อมแซมที่มีสัดส่วนของวัสดุก่อสร้างไม่สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ตามประเภทและลักษณะงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ก็ไม่ต้องน าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ให้ใช้สัญญาแบบปกติได้ 
 
ข้อที ่: 2554/0037 
เรื่อง : เฟอร์นิเจอร์ติดตายน ามาคิดค่า k ได้หรือไม่ ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

สัญญาที่ท ากับหน่วยงานมหาวิทยาลัยเป็นสัญญาแบบปรับค่าkได้แต่รายละเอียดในเนื้องานเป็นงาน
ตกแต่งภายในพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศแบบฝังฝ้า  ไม่ทราบว่าสัญญาเช่นนี้จะน ามาคิดค่าkได้หรือไม ่
 
วันที่ถำม : 2554/01/26  วันที่ตอบ : 2554/02/23 
ค ำตอบ ส านักงบประมาณขอเรียนว่า   ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๓/ ว ๑๐๙  ลงวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ ได้ก าหนด
ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  ส าหรับงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง  ตัว
อาคาร  เช่น  ที่ท าการ  โรงเรียน  เป็นต้น   ใช้สูตร  K =   ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/ Io + ๐.๑๐ Ct/Co+ ๐.๔๐ 
Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So  ดังนั้น  สัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัยเป็นงานตกแต่งภายในพร้อมติดตั้งระบบปรับ
อากาศแบบฝังฝ้า  ( ไม่ใช่งานก่อสร้างอาคาร )  ต้องพิจารณาเนื้องานตามสัญญาดังกล่าว   จ าแนกเป็น 

          ๑.สัญญาก่อสร้างที่มีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามสูตรงานอาคารสัญญาเช่นนี้ไม่
สามารถน ามาค านวณค่า K ได ้

          ๒.  สัญญาก่อสร้างที่มีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามสูตรงานอาคาร  สัญญาเช่นนี้
สามารถน ามาค านวณค่า K ได้   แต่ เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่น ามาประกอบหรือติดตั้ ง เช่น  
เครื่องปรับอากาศ พัดลม  ฯลฯ   เป็นรายการที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะน ามาค านวณค่า K  
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ข้อที ่: 2554/0018 
เรื่อง : มาตรการช่วยเหลือ กลับกลายเป็นซ้ าเติม ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ผม ท างานปรับปรุง โดยงานเริ่มประกวดราคา ณ เดือนกันยายน 2551 ระยะเวลางาน 180 วัน 
สัญญาสิ้นสุด ณ เดือน มีนาคม 2552 แต่ด้วยการออกแบบงานที่มีปัญหา ท าให้ผู้ว่าจ้างต้องท างานเพิ่มโดย
ให้ผู้รับจ้าง คือ ผมต้องท าการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญา ซึ่งงานที่ปรับแก้ไขเป็นงานแรกที่ต้องท า นั่นคืองาน
โครงหลังคา  แต่งานที่ถูกปรับแก้ไขต้องน าไปเป็นงวดสุดท้ายของสัญญาเพ่ือให้งานงวดอ่ืนๆ สามารถด าเนิน
ต่อไปได้ และสามารถเบิกเงินได้ เพ่ือไม่ให้ผมต้องรอการแก้ไขสัญญา เนื่องจากถ้าแก้สัญญาในงวดแรกเลย 
ผมมีสิทธิิิที่จะต้องท างานจนเสร็จสิ้น 100 % แล้วถึงค่อยเบิกเงินได้ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆ เพราะมูลค่างาน
ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นการยอมรับแต่โดยดีของทางผมเอง  แต่พอผมยินดีลงทุนท างานงวดแรก
โดยลงทุนให้ก่อนและซื้อของตั้งแต่ ช่วงเริ่มต้นของการด าเนินการ แต่งานแก้ไขนี้ผมสามารถส่งและเบิกเงิน
ได้ หลังจากการท างานได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป จนถึง พฤศจิกายน 2552 อีก 125 วัน ซึ่งก็คือ
งวดสุดท้ายของงานทั้งหมด สรุป คือผมลงทุนท างานตั้งแต่วันที่ยอมรับค าสั่งให้มีการแก้ไขสัญญา และซื้อ
ของตั้งแต่เริ่มสั่งให้ด าเนินการ ซึ่งดัชนี ในการด าเนินการก็ไม่ใช่ตั้งแต่ เดือนกันยายน แต่เมื่อผมส่งงาน ผม
จะรู้ได้อย่างไร ว่าดัชนีมันจะหล่นลงมาที่จุดต่ าสุด แล้วผลสุดท้ายงานเกือบทั้งหมด ผมต้องมาส่งในเวลาที่
ดัชนีต่ าสุด ... พอจะมีทางไหน  หรือมาตรการไหนที่จะช่วยเหลือผู้รับเหมาอย่างผมที่ตั้งใจท างาน อย่างที่สุด 
แต่สุดท้ายนอกจากจะต้องต่อสู้กับการท างานอย่างหนักแล้ว ยังต้องมาโดนซ าิเติมจากมาตรการของรัฐที่จะ
ช่วยประชาชน แต่กลับกลายมาเป็นผลกระทบท าให้ผมโดนหักเงินไปเกือบ 5% ของมูลค่างานทั้งหมด... 
ถามจริงๆครับ มีงานประมูลใหน ผู้รับเหมาคิดก าไรเกิน 5%  บ้างครับ...แล้วกว่าจะท าจนเสร็จไม่รู้ต้องเสีย
ค่าแปรผันจากการท างานอีกเท่าไหร่ ไม่ว่าจะค่าน้ ามัน ค่าแรง ค่าจ้าง ค่าที่ต้องสูญเสียในสิ่งที่มองไม่เห็น... 
สุดท้ายนี้ ผมขอความกรุณา พอจะมีหนทางใหน ที่จะให้ผมคิดระยะเวลาในการสั่งและ สั่งงาน เพ่ือให้ดัชนี้ดู
สมเหตุสมผลที่สุดได้หรือไม่ครับ... ผมยอมรับในสูตรการค านวณ หรือการตีความใดๆ ของผู้มีอ านาจทุกท่าน 
แต่ระยะเวลาที่ด าเนินการงานดังกล่าว ท าให้สูตรการค านวณ เกิดความไม่เป็นธรรมกับทางผม ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นขอแนวทางช่วยเหลืออย่างยิ่ง ขอบคุณครับ 
 
วันที่ถำม : 2554/01/13 วันที่ตอบ : 2554/02/15 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า   การน าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  แจ้งตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ ๑๐๙ ลงวันที่  ๒๔  
สิงหาคม ๒๕๓๒ ได้ก าหนดให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับ
ผู้ว่าจ้าง  เมื่อค่า K  ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K   
ในเดือนเปิดซองราคาของมากกว่าร้อยละ ๔ ขึ้นไป โดยน าเฉพาะส่วนที่เกินร้อยละ ๔ มาค านวณปรับเพ่ิม
หรือลดค่างานแล้วแต่กรณี  (โดยไม่คิดร้อยละ  ๔  แรกให้)   ดังนั้น  การพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดค่างาน
ตามสูตรต่าง ๆ  จะเป็นดังนี้ 

 ๑.  กรณีส่งมอบงานในงวดงานตามสัญญาเดิม  การค านวณค่า K  จะต้องใช้ดัชนีราคาของเดือน
เปิดซองราคาเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของเดือนที่ส่งมอบงาน 
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 ๒.  กรณีส่งมอบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบตามสัญญา  แต่ราคาค่างานต่อหน่วยตาม
สัญญายังคงใช้ราคาค่างานต่อหน่วยตามสัญญาเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง  การค านวณค่า K  ให้ใช้ดัชนีราคา
ของเดือนที่เปิดซองราคาเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของเดือนที่ส่งมอบงาน   

 ๓.  กรณีส่งมอบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบตามสัญญาและมีการตกลงราคาใหม่  หรือใช้
ราคาค่างานต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิมไม่ว่าจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  การค านวณค่า K  ให้ใช้ดัชนี
ราคาของเดือนที่ตกลงราคาใหม่เปรียบเทียบกับดัชนีราคาของเดือนที่ส่งมอบงาน 
 
ข้อที ่: 2554/0010 
เรื่อง : การค านวณค่าk โดยการหักในอัตราบวกลบร้อยละ 2 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

1.ตามสัญญาเดิมผู้รับจ้างสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ 22 ธันวาคม 52 แต่ผู้รับจ้างส่งงานจริงวันที่ 10 
สิงหาคม 2553  เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างรวมกับระยะเวลาที่โดนปรับเนื่องจาก
ท างานเกินก าหนดในสัญญา  กรณีนี้ ผู้รับจ้างสามารถใช้การค านวณ วิธีค่า k โดยวิธีหักในอัตราบวก ลบ 
ร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ได้หรือไม่ 

2.จากข้อที่1 ผู้รับจ้างสามารถขอรับเงินค่าก่อสร้างแบบปรับราคาได้ โดยหักในอัตราบวก ลบ ร้อย
ละ4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม2532 ได้หรือไม่ 

3.ทั้ง  2 กรณีที่กล่าวมาสามารถใช้ด าเนินการได้ในกรณีใดบ้าง 
 
วันที่ถำม : 2554/01/09 
วันที่ตอบ : 2554/01/21 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียน ดังนี้ 
  1.  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑  ผ่อนผันวิธีการค านวณค่า K  ให้หักใน

อัตรา บวก/ลบ ร้อยละ ๒ เป็นการชั่วคราว  ส าหรับงวดงานที่ได้ส่งมอบงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เท่านั้น  ดังนั้นกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่  10 สิงหาคม  2553  จึงไม่
สามารถใช้วิธีการค านวณค่า K  โดยให้อัตรา บวก/ลบ ร้อยละ 2  ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ 

 2.  กรณีของสัญญาดังกล่าว  หากประกาศประกวดราคาและสัญญาระบุว่า จะใช้สัญญาแบบปรับ
ราคาได้  พร้อมทั้งก าหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการค านวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้
แล้ว  ผู้รับจ้างสามารถค านวณการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดย
หักในอัตรา บวก/ลบ ร้อยละ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม  2532 ได้   



30 
 

ข้อที ่: 2553/0478 
เรื่อง : ค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติม จะต้องขอตกลงกับส านักงบประมาณในเรื่องการแก้ไขสัญญาก่อนที่
จะส่งเรื่องให้ส านักงบประมาณพิจารณาตรวจสอบค่า  K ให้กับผู้รับจ้างใช่หรือไม่ วงเงินเกิน 50 ล้าน 
 
วันที่ถำม : 2553/11/16 
วันที่ตอบ : 2553/12/22 
 
ค ำตอบ 

ส านักงบประมาณขอเรียนว่า  กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติม ก่อนส่งเรื่องให้ส านักงบประมาณ
พิจารณาตรวจสอบค่า K ให้กับผู้รับจ้าง (วงเงินตามสัญญาเกิน 50 ล้านบาท) ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการ  ดังนี้ 

  1.  สัญญาก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติม
ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ต้องขอตกลงกับส านักงบประมาณ  เนื่องจากอยู่ในอ านาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 136  แต่ถ้ามีการเพ่ิมวงเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้ วยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ. 
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2.  สัญญาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ  การแก้ไขสัญญาเพ่ิมเติมโดยเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของรายการ  โดยไม่เพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน  ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  และ
การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพ่ิมวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ  ต้องเสนอขอ
อนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ข้อ 7 (1)  และข้อ 7 (3)   
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ข้อที ่: 2553/0445 
เรื่อง : ขอความกรุณาขอข้อมูล 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

สัญญาจัดจ้างพิเศษงานก่อสร้างอาคาร สามารถเบิกค่า K ได้หรือไม่ ครับ. แนบท้ายสัญญาระบุใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ 

ปล. สอบถามมา 2 ครั้งแล้วยังไม่มีค าตอบเลยครับ 
 
วันที่ถำม : 2553/10/29 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ข้อที่ 395 เรื่อง ค่า K ตามท่ีท่านถามมานั้น 
ส านักงบประมาณขอเรียนว่า ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการน าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 
0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  ก าหนดให้น าสัญญาแบบปรับราคาได้ ไปใช้นั้น  ผู้ว่าจ้างต้อง
แจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ  เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างาน
จ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งก าหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการค านวณ
ที่ให้มีการปรับเพ่ิมหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน    

ดังนั้น  สัญญาจ้างแบบวิธีพิเศษดังกล่าว สามารถเบิกเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ได้            
ก็ต่อเมื่อในหนังสือเชิญชวนให้ผู้รับจ้างเสนอราคาหรือรายละเอียดแนบท้ายหนังสือเชิญชวนให้ผู้รับจ้างเสนอ
ราคาต้องก าหนดว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้  และสัญญาหรือรายละเอียดแนบท้ายสัญญาต้องก าหนด
ว่าจะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้  พร้อมทั้งก าหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการค านวณไว้ชัดเจน 

ส าหรับการส่งเบิกเงินชดเชยไปแล้ว  และยังไม่ได้รับการพิจารณา  ขอให้ท าหนังสือสอบถามไปยัง
ส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง 

 
ข้อที ่: 2553/0003 
เรื่อง : คู่มือการตรวจสอบ ค่าK 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

หนังสือคู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่าK ฯ มีขายไหมค่ะ อยากได้มาศึกษา โหลด
ออกมาพิมพ์ที่ อบต.ก็กลัวจะเปลืองหมึก 
 
วันที่ถำม : 2553/01/05 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ค่าK ไม่มีวางจ าหน่ายแล้วค่ะ ท่านสามารถดาวน์โหลด
ได้จากทางหน้าเว็บไซต์ส านักงบประมาณค่ะ
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ข้อที ่: 2552/0495 
เรื่อง : ค่า K  
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

สะพานสลิงเมื่อน ามาคิดค่า K จะเข้าใช้สูตรไหนครับ ขอเบอร์ผู้ที่ให้ความกระจ่างเรื่องค่า K ด้วยครับ 
วันที่ถำม : 2552/11/10 
วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

สามารถติดต่อสอบถามเรื่องเกี่ยวกับค่า K ได้ที่ ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ ที่โทร. 0 2273 9999 ต่อ 3515 , 3542, 3545, 3505, 3526  
ปัจจุบันใช้เบอร์โทร  0 2265  2013, 0 265 1984 , 0  2265 2014 

 
ข้อที ่: 2552/0305 
เรื่อง : สอบถามสูตรค่า k 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ตามสูตรค่า K ข้อที่ 3.5  งานคูและงานบ่อพัก ค.ส.ล. ถามว่างานสกัดท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และ
งานสกัดหน้าต่างบ่อพัก ค.ส.ล. น ามาพิจารณาค่า k ได้หรือไม่   ถ้าได้จะใช้สูตร 3.5 ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะ
ใช้สูตรไหน รบกวนช่วยชี้แจงด้วยครับ 
วันที่ถำม : 2552/07/13 
วันที่ตอบ : 2552/07/15 
ค ำตอบ 

งานสกัดท่อร้อยสายไฟฟ้าและหน้าต่างบ่อพัก ค.ส.ล. ไม่สามารถน ามาพิจารณาค่า K ได้ เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นประเภทงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ 

 
 

ข้อที ่: 2552/0272 
เรื่อง : ค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบว่าการคิดค่า k ใช้วันที่ส่งงานหรือวันที่ตรวจรับงานในการค านวณ กรุณาตอบค าถามด้วย
ครับ ขอบคุณมากกกก 
วันที่ถำม : 2552/06/29  วันที่ตอบ : 2552/07/01 
ค ำตอบ 

การค านวณเงินค่า K ใช้วันที่ (เดือน) ที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานที่ระบุในหนังสือของผู้รับจ้างในการ
ค านวณ 
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ข้อที ่: 2552/0269 
เรื่อง : การค านวณจ านวนวันในการขอค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

หากหน่วยราชการได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารต่างๆ 
ให้กับบริษัทที่ปรึกษาฯ ก่อน ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาฯ  จะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและส่งให้หน่วยราชการ
ต่อไป 

ดังนั้นการค านวณจ านวนวัน 90 วัน ในการขอค่า K ให้นับถึงวันที่ประทับตราของบริษัทที่ปรึกษา 
หรือวันที่ประทับตราของหน่วยราชการ 
 
วันที่ถำม : 2552/06/25 วันที่ตอบ : 2552/06/30 
ค ำตอบ 

การนับวันในการยื่นขอเงินค่า K ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีนั้น ให้ใช้วันที่
ประทับตราของหน่วยราชการ เนื่องจากบริษัทท่ีปรึกษามิใช่ส่วนราชการ 

 
ข้อที ่: 2552/0267 
เรื่อง : ค่า k 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

สัญญาแบบปรับราคาได้ค่าkทาง  การไฟฟ้าสามารถดึงหรือฉลอการจ่ายเงินงวดสุดท้ายไว้ก่อนเพ่ือ
มาร อการตรวจสอบว่าการไฟฟ้าสามารถเรียกเงินคืนจากผู้รับเหมาได้หรือ ไม่สามารถท าได้หรือครับเพราะ
ค่าkเป็นการช่วยเหลือผู้รับเหมาแต่ ขณะนี้บริษัทก าลังโดยทางราชการดึงการจ่ายเงินมา  3  เดือนเพ่ือ
ตรวจสอบค่าkก่อนว่าสามารถหักเงินตามสัญญาจากผู้รับจ้ างได้หรือไม่ 
วันที่ถำม : 2552/06/24 วันที่ตอบ : 2552/06/26 
ค ำตอบ 

ขอให้ท าเรื่องถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญา เพ่ือร้องขอความเป็นธรรมเป็นโอกาสแรก 
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ข้อที ่: 2552/0266 
เรื่อง : ปัญหาเรื่อง ค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

เรื่องเดิม ทางบริษัทฯได้ส่งขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K ให้แก่ผู้ว่าจ้าง  เป็น
หน่วยงานราชการ ในวันที่ 03/10/2551 ซึ่งขณะที่ส่งไปทางบริษัทได้ด าเนินงานก่อสร้างเสริ้จสิ้นไปแล้ว 
5 งวด  ซึ่งงานทั้งหมดมี 6 งวด ที่ทางบริษัทฯ ส่งไปเนื่องจาก ครม.ของวันที่ 18 สิงหาคม 2551  ข้อ 2 
แนวทางปฏิบัติ ข้อ 2.1.1 ให้ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือภายใน 90 วันท าการ นับจากวันที่ 
08/07/2551 หากเลยก าหนดถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ ข้อ 2.1.2 ส่วนราชการ คู่สัญญาต้องพิจารณา
ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งทางบริษัทก็คอยโทรสอบถามอยู่ตลอด แต่ถ้าหน่วยงานตอบ
ค าถามว่าก าลังรองบประมาณอยู่ ต่อมาทางบริษัทได้ส่งงวดสุดท้ายไปวันที่ 26/11/2551 ซึ่งทางบริษัทก็
คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆจนเมื่อวันที่ 24/06/2552 ทางหน่วยงานตอบว่าทางบริษัทฯโดนตัดสิทธิ์เนื่องจาก
ผิดเงื่อนไข ทางบริษัทจะสามารถอุทธรณ์ได้ไหมครับ หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ 
 
วันที่ถำม : 2552/06/24 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ท่านได้สอบถามมาแล้วที่ข้อ 0265 ซึ่งอยู่ในระหว่างการตอบค าถามของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หาก
ท่านต้องการค าตอบเร่งด่วนสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนพัฒนามาตรฐานกลาง 2 ส านักมาตรฐาน
งบประมาณ ส านักงบประมาณ ที่โทร. 0 2273 9999 ต่อ 3515, 3542, 3545, 3505 
 
ข้อที ่: 2552/0265 
เรื่อง : ปัญหาเรื่อง ค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

เรื่องเดิม ทางบริษัทฯได้ส่งขอรับเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K ให้แก่ผู้ว่าจ้าง  เป็น
หน่วยงานราชการ ในวันที่ 03/10/2551 ซึ่งขณะที่ ส่งไปทางบริษัทได้ด าเนินงานก่อสร้างเสริ้จสิ้นไปแล้ว 
5 งวด  ซึ่งงานทั้งหมดมี 6 งวด  ที่ทางบริษัทฯ ส่งไปเนื่องจาก ครม.ของวันที่ 18 สิงหาคม 2551  ข้อ 2 
แนวทางปฏิบัติ ข้อ 2.1.1 ให้ผู้รับจ้างยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือภายใน 90 วันท าการ นับจากวันที่ 
08/07/2551 หากเลยก าหนดถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ ข้อ 2.1.2 ส่วนราชการ คู่สัญญาต้องพิจารณา
ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งทางบริษัทก็คอยโทรสอบถามอยู่ตลอด แต่ถ้าหน่วยงานตอบ
ค าถามว่าก าลังรองบประมาณอยู่ ต่อมาทางบริษัทได้ส่งงวดสุดท้ายไปวันที่ 26/11/2551 ซึ่งทางบริษัทก็
คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆจนเมื่อวันที่ 24/06/2552 ทางหน่วยงานตอบว่าทางบริษัทฯโดนตัดสิทธิ์เนื่องจาก
ผิดเงื่อนไข ทางบริษัทจะอุทธรณ์ได้ไหมครับ 
วันที่ถำม : 2552/06/24      วันที่ตอบ : 2552/06/26 
 
ค ำตอบ 

ขอให้ท าเรื่องถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญา เพ่ือร้องขอความเป็นธรรมเป็นโอกาสแรก
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ข้อที ่: 2552/0256 
เรื่อง : รายละเอียดที่จะน ามาคิดค่า k ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ในสัญญาที่ระบุว่าเป็นสัญญาเเบบปรับราคาได้นั้น   เเละมีการให้สูตรในการคิดค่าKมาด้วยเพียงหนึ่ง
สูตรคือสูตรส าหรั บอาคารK &#061; 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 
St/So 

ปัญหาคือในงานอาคารที่ท า ก็จะประกอบไปด้วย งานดิน งานคสล.เเละงานโครงสร้างเหล็ก  ดังนั้น
งานย่อยท่ีกล่าวมาให้ใช้สูตรๆเดียวตามท่ีเเนบอยู่ในสัญญาใช่หรือไม่  

หากต้องเเยกคิด  งานดินต้องใช้สูตรงานดิน,งานโครงสร้างเหล็กต้องใช้สูตรงานเหล็ก ใช่หรือไม่ซึ่ง
ไม่ได้ระบุสูตรเเนบอยู่ในสัญญา  จะน ามาใช้คิดได้หรือไม่ 
 
วันที่ถำม : 2552/06/19 วันที่ตอบ : 2552/06/22 
ค ำตอบ 

ในกรณีที่สัญญาระบุสูตรเฉพาะงานอาคารเพียงงานเดียวเท่านั้น การค านวณค่า K ก็ใช้ได้เฉพาะสูตร
งานอาคารเท่านั้น ส าหรับความหมายของอาคารนั้น เป็นไปตามค านิยามที่ได้ก าหนดไว้ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2532 หากนอกเหนือจากที่ก าหนดก็ไม่สามารถน ามาค านวณเงินค่า K ได ้

 
ข้อที ่: 2552/0252 
เรื่อง : การคิดค่า K งานตกลงราคา  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานตกลงราคาคิดค่า K ได้หรือไม่ กรณีการสอบราคาหรือประกวดราคาใช้ราคา ณ วันเปิดซอง แล้ว
ถ้าเป็นตกลงราคาจะใช้ราคา ณ วันใด 
 
วันที่ถำม : 2552/06/18 วันที่ตอบ : 2552/06/22 
ค ำตอบ 

งานซื้อหรืองานจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ได้
ก าหนดไว้ว่า เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 

 หากเป็นตามประเภทงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ก็ต้องน าสัญญาค่า K ไปใช้ แต่โดย
ปกติแล้ว ลักษณะงานก่อสร้างที่ด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา จะเป็นงานที่มีระยะเวลาก่อสร้างไม่มาก และ
ส่วนใหญ่จะไม่เป็นประเภทงานก่อสร้าง  ที่อยู่ในข่ายจะน าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปใช้ในการท า
สัญญาจ้างเหมา  ทั้งนี้ ในกรณีที่จะไม่ใช้สัญญาฯ ค่า K ก็ให้ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบว่า งาน
ก่อสร้างตามสัญญาที่จะด าเนินการนี้ ไม่เป็นประเภทงานก่อสร้างตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด จึงไม่น าสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในการท าสัญญาจ้างเหมา 

 อย่างไรก็ตาม หากจ าเป็นจะต้องค านวณเงินค่า K ให้นั้น  วันเปิดซองราคาให้ใช้วันที่ผู้รับจ้างได้มี
หนังสือถึงผู้ว่าจ้างว่า ยินดีตกลงรับราคาค่าจ้างส าหรับงานจ้างเหมาตามรายการที่ด าเนินการนี้ 
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ข้อที ่: 2552/0245 
เรื่อง : ค่า K ของงานตกลงราคา ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

โครงการก่อสร้างที่เป็นงานตกลงราคา ต้องคิดค่า K หรือไม่ ปกติถ้าเป็นสอบราคาหรือประกวดราคา 
ใช้ราคา ณ วันเปิดซอง แล้วถ้าเป็นตกลงราคาจะใช้ราคา ณ วันไหนมาค านวณ 
 
วันที่ถำม : 2552/06/15 วันที่ตอบ : 2552/06/17 
ค ำตอบ 

งานซื้อหรืองานจ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ได้
ก าหนดไว้ว่า เป็นการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 

                  หากเป็นตามประเภทงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ก็ต้องน าสัญญาค่า K 
ไปใช้ แต่โดยปกติแล้ว ลักษณะงานก่อสร้างที่ด าเนินการโดยวิธีตกลงราคา จะเป็นงานที่มีระยะเวลาก่อสร้าง
ไม่มาก และส่วนใหญ่จะไม่เป็นประเภทงานก่อสร้าง  ที่อยู่ในข่ายจะน าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปใช้
ในการท าสัญญาจ้างเหมา  ทั้งนี้ ในกรณีที่จะไม่ใช้สัญญาฯ ค่า K ก็ให้ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างได้ทราบว่า 
งานก่อสร้างตามสัญญาที่จะด าเนินการนี้ ไม่เป็นประเภทงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด จึงไม่น า
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ในการท าสัญญาจ้างเหมา 

                  อย่างไรก็ตาม หากจ าเป็นจะต้องค านวณเงินค่า K ให้นั้น  วันเปิดซองราคาให้ใช้วันที่ผู้
รับจ้างได้มีหนังสือถึงผู้ว่าจ้างว่า ยินดีตกลงรับราคาค่าจ้างส าหรับงานจ้างเหมาตามรายการที่ด าเนินการนี้ 
 
ข้อที ่: 2552/0238 
เรื่อง : ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในข่ายค านวณค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย  มีรายการเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ  และ MATV  อยากทราบว่า
ทั้ง 2 รายการ ต้องหักออกก่อนค านวณค่า K ใช่หรือไม่ 
 
วันทีถ่ำม : 2552/06/11 วันที่ตอบ : 2552/06/15 
ค ำตอบ 

รายการเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ และ MATV ต้องน ามาหักออกก่อน ไม่สามารถน ามาเบิกเงินค่า K 
ได้
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ข้อที ่: 2552/0218 
เรื่อง : สอบถามเรื่องค่า K ตามมติ ครม ที่ นร 0506/ว126  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ตามมติ ครม ที่ให้คิดค่า K บวกลบในอัตราร้อยละ 2  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 51 
นั้น รบกวนสอบถามรายละเอียดด้วยครับว่า หากงานก่อสร้าง ลงนาม ท าสัญญาเมื่อ ก.ค. 50 และสิ้นสุด
สัญญา พ.ค. 52 หากผู้รับจ้างส่งงานระหว่าง 1 ต.ค. 50 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 51 ให้คิดค่า K ได้ในอัตรา บวก
ลบร้อยละ 2 ใช่ไหม  และหากผู้รับจ้างส่งงานก่อนหรือหลัง1 ต.ค. 50 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 51 ให้คิดค่า K ได้
ในอัตราร้อยละ 4 เหมือนเดิมใช่ไหมครับ  โดยที่ระยะเวลาระหว่าง 1 ต.ค. 50 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 51  ไม่
เกี่ยวกับกับวันที่เซ็นสัญญา และไม่เกี่ยวกับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายใช่ไหมครับ รบกวนช่วยชี้แจงด้วย
ครับ 
 
วันที่ถำม : 2552/05/28 วันที่ตอบ : 2552/06/02 
 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ที่ นร 0506/ว126) นั้น เป็นมาตรการที่มีเจตนาให้ความช่วยเหลือผู้รับจ้าง
ที่ได้ท าสัญญากับทางราชการเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ซึ่งได้มีการส่งมอบงานในช่วงระยะเวลา 
ตั้งแต่ 1 ต.ค.50 – 30 ก.ย.51   

 โดยมีเงื่อนไขว่า จะผ่อนผันเป็นการชั่วคราว ส าหรับงวดงานในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อค านวณเงินค่า 
K แล้ว เดิมตามข้อผูกพัน หักในอัตรา +4% ให้หักเพียง +2% เท่านั้นไม่เกี่ยวกับวันเซ็นสัญญา  แต่ส าหรับ
การส่งมอบงวดงานสุดท้ายนั้น มีเงื่อนไข ดังนี้ 

                     1. ถ้าส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือในอัตรา +2% 
ได้เลย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/ว 100 ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2551 

                     2. ถ้าผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก็ให้ค านวณในอัตรา + 4% ไปก่อน 
เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ก็ให้ค านวณในอัตรา + 2% เพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่ง  
 
ข้อที ่: 2552/0210 
เรื่อง : ครุภัณฑ์ , ค่ารื้อถอน น ามาคิดค่า K หรือไม่ ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ค่าครุภัณฑ์ และค่ารื้อถอน สามารถน ามาคิดค่า k ได้หรือไม่ เพราะอะไร 
 
วันที่ถำม : 2552/05/19  วันที่ตอบ : 2552/05/26 
ค ำตอบ 

ค่าครุภัณฑ์ (ลอยตัว) ค่ารื้อถอน มิใช่ประเภทงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
22 สิงหาคม 2532 จึงไม่สามารถน ามาคิดค่า K ได ้
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ข้อที ่: 2552/0188 
เรื่อง : สัญญาแนบท้ายค่าk  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ถ้าสัญญาแบบปรับราคาได้ ระบุสูตรค่า k ไม่ครบถ้วนตามประเภทงาน  ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกเงิน
ในส่วนประเภทงานที่ไม่ได้ระบุสูตรได  ้หรือไม ่
 

วันที่ถำม : 2552/04/30  วันที่ตอบ : 2552/05/01 
ค ำตอบ 

จะเบิกเงินได้เฉพาะประเภทงานที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น 
 

 
ข้อที ่: 2552/0173 
เรื่อง : การค านวณค่า K  ของสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ดิฉันอยากทราบว่า จะต้องมีการค านวณค่าK กี่ครั้ง เช่นคิดครั้งเดียวเมื่อส่งมอบงาน หรือ คิดทุก
เดือนที่มีการตรวจงาน เพราะการคิดจะแตกต่างกัน กล่าวคือจะน าดัชนีราคาของเดือนสุดท้ายที่ส่งมอบงาน
มาคิด หรือ น าดัชนีราคาของทุกเดือนที่ตรวจงานมาคิด ตามล าดับโดยสัญญาว่าจ้างได้ระบุรายละเอียดไว้
ดังนี้ 

-  ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินทั้งหมดตามราคาPO เพียงงวดเดียวเมื่อส่งมอบงาน 
-  โดยสัญญาถือว่ามีเพียง 1 งวด ส าหรับการก่อสร้าง 15 เดือน 
-  มีการตรวจงานทุกเดือนเนื่องจากสาเหตุที่ต้องยื่นหลักฐานให้ธนาคารที่ปล่อยกู้ แต่มิใช่เพ่ือส่งมอบ

งานในแต่ละงวดแก่ผู้ว่าจ้าง 
วันที่ถำม : 2552/04/23  วันที่ตอบ : 2552/04/27 
ค ำตอบ 

การจ่ายเงินค่า K นั้น  จะค านวณเป็นงวดๆ ตามท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานจริง  กรณีท่ีมีการตรวจรับมอบ
งานทุกเดือน การจ่ายค่างานจะกระท าได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้มีการส่งงาน จึงจะตรวจรับได้ 

เนื่องจากถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว  อย่างไรก็ตามการตอบค าถามข้างต้นเป็นการตอบใน
หลักการทั่วไป กรณีที่หารือควรจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การขอรับค่า K เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วยจึงจะตอบค าถามได้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 

 
ข้อที ่: 2552/0161 
เรื่อง : รายการอนุมัติเงินชดเชย    เดือน มี.ค. 52  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม  

อยากรู้ว่ารายการอนุมัติเงินชดเชย  ประจ าเดือนมีนาคม2552ใกล้คลอดแล้วหรือไม่อย่างไร 
วันที่ถำม : 2552/04/13  วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

หากรายการอนุมัติเงินชดเชย เดือนมีนาคม 2552 แล้วเสร็จจะน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านัก
งบประมาณค่ะ 
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ข้อที ่: 2552/0141 
เรื่อง : การค านวณค่า K   ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มีค.52  เมื่อผู้รับจ้างส่งงานจะต้องค านวณค่า K ทุก
งวดหรือไม ่

2. กรณีค านวณให้ส่วนราชการ หรือ ผู้รับจ้าง เป็นฝ่ายคิดค านวณค่า K 
3. ขอทราบขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับ ค่า K  โดยละเอียดตั้งแต่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
ขอค าตอบด้วยนะคะ...ขอบค  ุณมากค่ะ 

 
วันที่ถำม : 2552/03/26  วันที่ตอบ : 2552/03/30 
ค ำตอบ 

1. ต้องค านวณทุกงวดที่มีการส่งมอบงาน ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะไม่ขอเงินค่า K ก็ตาม 
2. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้พร้อมรายการค านวณส่วนราชการเป็นผู้ตรวจสอบ 
3. ขั้นตอนการค านวณให้ปฏิบัติตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 หมวด ค วิธีการ

ค านวณที่ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ 
 
ข้อที ่: 2552/0118 
เรื่อง : สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

หน่วยงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ท าสัญญาแบบปรับราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
หน่วยงานจะต้องค านวณค่า K เพ่ือคิดปรับลดหรือเพ่ิมเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือไม่ กรณีผู้รับจ้างไม่ยื่น
เรื่องขอ หน่วยงานต้องคิดค านวณหรือไม่ 
วันที่ถำม : 2552/03/12  วันทีต่อบ : 2552/03/13 
ค ำตอบ 

เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบทุกงวดงาน ถึงแม้ว่าผู้รับจ้างจะไม่ยื่นเรื่องขอก็ตาม 
 

ข้อที ่: 2552/0099 
เรื่อง : เอกสารประกอบการตรวจสอบเงินเพิ่มค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้   
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบเอกสารประกอบการตรวจเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบ บปรับราค่าได้k   ส านัก
มาตรฐานต้นทุนงบประมาณ  ส านักงบประมาณ  23  กันยายน  2546  สามารถ load  ไดท้ี่ไหนครับ 
วันที่ถำม : 2552/02/27  วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

หนังสือเวียน/มติครม. ที่เกี่ยวข้องกับค่า K สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ส านักงบประมาณ ที่
รายการหลัก หัวข้อ "ค่า K" หัวข้อย่อย "หนังสือเวียน/มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง "   

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ที่โทร. 
0 2273 9027 ถึง 8 ตอ่ 3545, 3526, 3515 
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ข้อที ่: 2552/0094 
เรื่อง : การอนุมัติเรียกเงินค่า K คืนจากผู้รับจ้าง  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

หน่วยงานได้ตรวจสอบค่า K พบว่าต้องเรียกเงินค่า K คืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วกรณีสัญญาวงเงินไม่
เกิน 50 ล้านบาท มีประเด็นขอทราบแนวทางปฏิบัติดังนี้. 

1. อ านาจในการอนุมัติเรียกเงินคืนจากผู้ว่าจ้างเป็นของใคร 1.1 ผู้ว่าจ้าง 1.2 อธิบดีกรม  1.3 ผอ.
ส านักงบประมาณ 

2.  ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง 
**** ขอขอบคุณครับ ******* 

วันที่ถำม : 2552/02/24 วันที่ตอบ : 2552/02/25 
ค ำตอบ 

1. ในกรณีปกติขึ้นอยู่กับว่าส่วนราชการที่เป็นคู่สัญญามีระดับชั้นการมอบอ านาจอย่างไร  แต่ถ้าเป็น
การพิจารณาตรวจสอบ ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อ 8 กค.51 (+ 2%) ต้องส่งให้ ส านักงบประมาณตรวจสอบก่อน 
จึงด าเนินการตามขั้นตอนแรก 

2. ในกรณีที่สัญญายังไม่สิ้นสุดให้หักค่างานงวดต่อไป และในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไปแล้ว   ถ้ายังไม่ได้
จ่ายค่างวดงาน ให้หักจากค่างานที่ก าลังจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง  แต่ถ้าได้จ่ายค่างานให้แก่ผู้รับจ้างไปหมดแล้ว ให้
หักจากหลักประกันสัญญา 
 
 
ข้อที ่: 2552/0091 
เรื่อง : ค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

1. ค่างานระบบป้องกันดินพัง ซึ่งใช้ Sheet Pile  ในการท างานเป็นงานชั่วคราวที่ต้องรื้อถอนออก
เมื่อท างานฐานรากแล้วเสร็จ ในการเสนอราคาอยู่ในกลุ่มงานพิเศษงานก่อสร้างอาคาร สามารถน ามาคิดค่า 
K ได้หรือไม่ คิดได้ใช้สูตรการคิดค่า K สูตรใด 

2. งานขุดดินเพ่ือท างานฐานราก อาคาร สามารถน ามาคิดค่า K ได้หรือไม่ ถ้าคิดได้จะใช้สูตรใดใน
การคิด 

3. งานระบบนั่งร้านเพ่ือท างานไม้แบบสามารถน ามาคิดค่า K ได้หรือไม ่
 
วันที่ถำม : 2552/02/23  วันที่ตอบ : 2552/02/25 
ค ำตอบ 

- ค่างานตามข้อ 1 และข้อ 3 ไม่สามารถค านวณเงินค่า K ได ้
- ง า น ขุ ด ดิ น ส า ม า ร ถ ค า น ว ณ เ งิ น ค่ า  K ไ ด้  ใ ช้ สู ต ร ง า น อ า ค า ร
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ข้อที ่: 2552/0087 
เรื่อง : เบิกเงินค่าK ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ในกรณีที่มีงวดงานหลายงวดและงานยังไม่สิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกเงินค่า K ของงวดที่
ส่งงานไปแล้วได้หรือไม่อย่างไร 
วันที่ถำม : 2552/02/18 วันที่ตอบ : 2552/02/20 
ค ำตอบ 

ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกเงินค่า K ของงวดที่ส่งงานไปแล้วได้ 
 
ข้อที ่: 2552/0078 
เรื่อง : ค่า  k  ของวันที่  19  ธันวาคม  2551  ใช ้ 2%  หรือ  4%  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

1.  ผู้รับจ้าง  ส่งงานงวดสุดท้ายวันที่  19   ธันวาคม  2551 จะต้องใช้ค่า   k   2%  หรือ  4%  ดี
ครับ  เพราะระยะเวลาดังกล่าวรัฐบาลมีมติ  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  2551  ให้ขยายเวลาช่วยหเลือผู้
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง  ตามหนังสือที่  มท 0808.2/ว098 

2.  งานที่ไม่อยู่ในข่าย  ได้รับค่า K  คืองานที่ไม่ได้คูณ  Factor  F  ใช่หรือเปล่าครับ  แล้วในกรณีค่า
ซื้อเครื่องมือประจ าประปาแล้วน าไปคูณ  Factor  F  จะอยูในข่าย  งานที่ไม่อยู่ในข่าย  ได้รับค่า K   ใช่
หรือเปล่าครับ 
วันที่ถำม : 2552/02/17 วันที่ตอบ : 2552/02/18 
ค ำตอบ 

1. ใช้ค่า K +  4% 
2. งานก่อสร้างที่ไม่ได้คูณ Factor  F  ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นครุภัณฑ์ จึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับค่า 

K  ส่วนเครื่องมือประจ าประปาไม่ได้รับค่า K 
 

ข้อที ่: 2552/0066 
เรื่อง : รับเงินค่า K ได้เมื่อไร  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานสัญญาจ้างเลขที่  200/3160007837/2550 ลว.24 ตค.2550 ผู้ว่าจ้าง  บริษัท ทีโอที 
จ ากัดมหาชน งบประมาณ 13,699,000.- บาท ส่งเรื่องเบิกค่า K เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 อยาก
ทราบว่าจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติจ่ายค่า K กี่วัน และบริษัทฯ จะได้รับเงินเมื่อไรคะ 
วันที่ถำม : 2552/02/13 วันที่ตอบ : 2552/02/13 
ค ำตอบ 

ตามหลักเกณฑ์แล้ว 
- ในกรณีหน่วยงานส่วนกลาง ใช้เวลา 70 วัน 
- ในกรณีหน่วยงานส่วนภูมิภาค ใช้เวลา 80 วัน 



42 
 

ข้อที ่: 2552/0065 
เรื่อง : ค่า K 032  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

ค าถามจาก 032 ต่อค่ะ         
1.  หน่วยงานผู้ว่าจ้างคือโรงเรียนวัดคลองโนน จังหวัดพิจิตร  ส่งเรื่องเบิกเงินค่าK เมื่อ 19 สค.

2551 เลขที่รับคือ 146/2551 ติดตามสอบถามต่อเนื่องทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ค าตอบคือส่งเรื่องไปส านัก
งบประมาณเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่า K อยู่เรื่องยังไม่กลับมา ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าส านักงบอะไร ที่ไหน ท าไม
ท างานกันตั้งครึ่งค่อนปีแบบนี้ ถึง ณ วันนี้ก็ขาด 6 เดือนอยู่ 4 วันเท่านั้น  เคยอ่านค าตอบที่มีคนถาม  บอก
ว่าส่วนกลางใช้เวลาเบิกเงินค่า K 70 วัน ส่วนภูมิภาค 80 วัน แล้ว กรณีของบริษัทฯ ดิฉันเกิดอะไรขึ้นคะ 

2.  หน่วยงานผู้ว่าจ้าง โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร บริษัทฯ ส่งเรื่องเบิกเงินเมื่อ วันที่ 19 
สค.2551  เหมือนกัน ติดตามผลสอบถามทุกเดือน ค าตอบที่ได้คือ ส่งเรื่องไปส านักงบประมาณพิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินอยู่ เรื่องยังไม่กลับมา ไม่ทราบเหมือนกันว่าส านักงบประมาณอะไร ทื่ไหน อีกเหมือนกัน 

3.   อยากทราบว่าส่งเรื่องเบิกเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวดมีก าหนดระยะเวลา และบทลงโทษ ให้ไหมว่า
กี่วัน เอกชนผู้รับจ้างถึงจะได้เงิน 
วันที่ถำม : 2552/02/12   วันที่ตอบ : 2552/02/13 
ค ำตอบ 

ขอเลขที่หนังสือของส่วนราชการที่ท าเรื่องมาขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 

ข้อที ่: 2552/0064 
เรื่อง : เงินค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

- วิธีค านวนเงินค่า K ตามหนังสือที่ นร.0714/ว 100 ลว. 13 ส.ค.2551 ข้อ 3.2 กรณีผลการ
ค านวนค่า K มีค่าตั้งแต่ ลบร้อยละ 2 ลงมา ให้บวกเพ่ิมอีกลบร้อยละ 2 และน าผลที่ได้คูณกับค่างานที่ส่ง
มอบสมมติ ค่างานที่ส่งมอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดวงเงิน 500,000 บาท 

ค่า K ที่ค านวนได้ 0.95 ผู้ว่าจ้างจะได้เงินคืนเท่าไร  
วิธีการค านวนต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ 
1. หาผลต่าง &#061; 0.98-0.95 &#061; 0.03 
2. น าผลที่ได้คูณกับค่างานที่ส่งมอบ &#061; 0.03x500,000 &#061; 15,000 บาท 

 
วันที่ถำม : 2552/02/12 วันที่ตอบ : 2552/02/13 
ค ำตอบ 

ถูกต้องแล้ว
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ข้อที ่: 2552/0051 
เรื่อง : หักงานที่ไม่จ่ายค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณีท่ีในแต่ละงวดงานมีงานรื้อถอนต่าง ๆ  จะต้องหักออกก่อนค านวณเงินใช่หรือไม่ 
รายการรื้อถอนมีดังนี้ 
1. รื้อถอนฝ้าเพดาน 
2. รื้อถอนพื้น-ผนัง 
3. รื้อถอนสุขภัณฑ์ 
4. รื้อถอนโคมไฟ 
5. รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ 
6. รื้อถอนพรม-ผ้าม่าน 
7. รื้อถอนประตู-หน้าต่าง 

วันที่ถำม : 2552/02/02 วันที่ตอบ : 2552/02/04 
ค ำตอบ 

ต้องหักค่างาน ทั้ง 7 รายการออกก่อน ถูกต้องแล้ว 
 
ข้อที ่: 2552/0044 
เรื่อง : สอบถามการค านวณค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ าเสียและระบบบ าบัดน้ าเสีย ในพ้ืนที่บ้านพักข้าราชการ 
ประกอบด้วยหมวดงาน  ดังนี้ 
1. งานท่อระบบรวบรวมน้ าเสีย 
2. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ าเสีย 
3. งานก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
4. งานก่อสร้างรางระบายน้ าดาด คอนกรีต 
5. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
6. งานเชื่อมโยง ไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
สิ่งที่อยากจะสอบถาม 
- งานทั้งหมดนี้ งานไหนสามารถน ามาค านวณค่า K ได้ และถ้าได้ ใช้สูตรค่า K ใดบ้างค่ะ 
รบกวนตอบค าถามด้วยค่ะ      ขอบคุณมากค่ะ 

วันที่ถำม : 2552/01/26 วันที่ตอบ : 2552/01/29 
ค ำตอบ 

หากงานตามข้อ 1 - 6 มีการก่อสร้างไม่เกิน 3 เมตร จากตัวบ้านพักข้าราชการ ถือว่าเป็นงานอาคาร 
(K 1) แต่ถ้าหากเกิน 3 เมตร จากบ้านพักข้าราชการ น่าจะเป็นงานภูมิสถาปัตยกรรม จึงไม่สามารถ
พิจารณาค่า K ได้  เพื่อให้ถูกต้อง ขอให้ท าหนังสือหารือมาเป็นทางการ 
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ข้อที ่: 2552/0018 
เรื่อง : สูตรค่า K แบ่งตามงวดงาน  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ได้ก าหนดสูตรค่า K แต่ละงวดงาน ไม่ทราบว่าท าถูกต้องหรือไม่ รบกวนตอบค าถามให้ด้วยค่ะ 
งวดที่ 1 - วางท่อระบายรวบรวมน้ าเสีย และบ่อตรวจระบายน้ าเสีย ใช้สูตร K3.5 
             - ก่อสร้างบ่อสูบน้ าเสีย ใช้สูตร K1 
งวดที่ 2 - ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย ใช้สูตร K1 
             - ก่อสร้างรางระบายน้ าดาดคอนกรีต ใช้สูตร K3.5 
งวดที่ 3 - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบบ าบัดน้ าเสีย, ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบบ าบัดน้ าเสีย, เชื่อมโยงไฟฟ้า

จากสายเมนเข้าระบบ, ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าประจ าระบบบ าบัดน้ าเสีย   หักงานติดตั้งอุปกรณ์-งานเชื่อมโยง
ไฟฟ้า-งานติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้า  ใช้สูตร K1 

รบกวนตอบค าถามด้วยนะค่ะ 
ขอบคุณมากค่ะ 

วันที่ถำม : 2552/01/13 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ท่านได้ถามมาแล้วครั้งหนึ่งในข้อ 0017 ซึ่งได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบค าถามตาม
ระบบค่ะ หากต้องการค าตอบเร่งด่วนท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ ส านักมาตรฐานงบประมาณ 
ส านักงบประมาณ ที่โทร.0 2273 9027-8 ต่อ 3545, 3555 

 
ข้อที ่: 2552/0017 
เรื่อง : การก าหนดสูตรค่า K แต่ละงวดงาน  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ได้ท าการก าหนดสูตรค่า K ของแต่ละงวดงานแล้ว แต่ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ รบกวนแก้ไขให้
ถูกต้องด้วยนะค่ะ 

งวดที่ 1. -  ด าเนินการวางท่อระบายรวบรวมน้ าเสียและบ่อตรวจระบายน้ าเสีย ใช้สูตร K3.5 
              -  ก่อสร้างบ่อสูบน้ าเสีย ใช้สูตร K1 
งวดที่ 2. - ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย ใช้สูตร K1 
              - ก่อสร้างรางระบายน้ าดาดคอนกรีต ใช้สูตร K3.5 
งวดที่ 3. - ติดตั้งอุปกรณ์ระบบบ าบัดน้ าเสีย ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบบ าบัดน้ าเสีย เชื่อมโยงไฟฟ้า

จากสายเมนเข้าระบบ ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าประจ าระบบบ าบัดน้ าเสีย ใช้สูตร K1 
งวดที่ 4. - ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ใช้สูตร K3.5 
งวดที่ 5. - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ใช้สูตร K1 
              - ขุดลอกสระน้ าและปรับแต่งขอบสระ ติดตั้งรั้วลวดถักบนขอบบ่อระบบบ าบัดน้ าเสีย ใช้

สูตร K2.1 หักงานรั้วลวดถักออก  รบกวนส่งค าตอบมาที่ iceaew@yahoo.com ขอบคุณมากค่ะ 
วันที่ถำม : 2552/01/12 วันที่ตอบ : 2552/01/14 
ค ำตอบ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเป็นจ านวนมาก จึงขอให้ท าหนังสือมาเป็นทางการ
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ข้อที ่: 2552/0006 
เรื่อง : ค่า K สะพานไม้  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานสะพานไม้ข้ามล าห้วยใช้ค่าK สูตรใดครับ 
วันที่ถำม : 2552/01/06 วันที่ตอบ : 2552/01/08 
ค ำตอบ 

งานสะพานไม้ เป็นงานก่อสร้างที่ ไม่อยู่ ในประเภทงานก่อสร้างที่จะได้รับเงินค่า K ตามมติ
คณะรัฐมนตรี จึงไม่มีสูตรค่า K ก าหนดไว้ 

 
ข้อที ่: 2552/0005 
เรื่อง : การนับวันส่งงานเพ่ือใช้ค านวณค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

วันส่งงานเพ่ือใช้ในการค านวณค่า K จะใช้วันใด หากผู้รับจ้างท างานแล้วเสร็จวันที่ 31 มกราคม ท า
หนังสือส่งงานวันที่ 31 มกราคม หน่วยงานประทับตรารับหนังสือวันที่ 1กุมภาพันธ์ และตรวจรับงานวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ จะถือเดือนที่ใช้ส่งงานส าหรับการค านวณค่า K คือ เดือนกุมภาพันธ์ หรือ มกราคม 
วันทีถ่ำม : 2552/01/06 วันที่ตอบ : 2552/01/08 
ค ำตอบ 

ให้ใช้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนที่ผู้รับจ้างได้ระบุไว้ในหนังสือส่งมอบงานเป็นเดือนที่ใช้ค านวณค่า K 
 

ข้อที ่: 2551/0619 
เรื่อง : การคืนเงินค่าปรับและค่าkเป็นหน้าที่ของใครที่ด าเนินการให้กับผู้รับจ้าง ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

การคืนเงินค่าปรับและค่าk เป็นหน้าที่ของใคร ที่ด าเนินการให้กับผู้รับจ้าง 
 
วันที่ถำม : 2551/11/17  วันที่ตอบ : 2551/11/19 
ค ำตอบ เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาก่อสร้างนั้น 
ข้อที ่: 2551/0616 
เรื่อง : สอบถามค่า k ครุภัณฑ์ประกอบในโรงฆ่าสัตว์ ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานครุภัณฑ์ประกอบในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล เช่น อ่างล้างเครื่องมือระบบเท้าเหยียบ อ่างล้างเครื่องใน
แดงและขาว ตะขอแขวนซาก โต๊ะตรวจเครื่องใน รถแขวนเครื่องใน รถเก็บตะขอแขวนซาก เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
ส าหรับมีด ถังต้มเลือด แท่นรับสุกร อ่างรับเลือด รางส่งเครื่องใน ถังลวกสุกร ฯ ซึ่งผู้รับจ้างจัดท าเองทั้งหมด 
โดยใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็น สเตนเลส ท่อเหล็กอาบสังกะสี และเหล็ก ผู้รับจ้างน ามาใช้ค านวณค่า k ได้
หรือไม่  และถ้าได้จะใช้สูตรค่า k ของงานประเภทใดมาค านวณหาค่า k 
วันที่ถำม : 2551/11/17  วันที่ตอบ : 2551/11/20 
ค ำตอบ 

ไม่สามารถน ามาค านวณค่า K ได้ เนื่องจากมิได้เป็นครุภัณฑ์ในส่วนที่ติดกับอาคาร (Built In) และ
มิได้สร้างพร้อมกับการก่อสร้าง 
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ข้อที ่: 2551/0615 
เรื่อง : การใช้สูตรค านวณค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ไม่ใช่หน่วยงานการไฟฟ้าภูมิภาคแต่มีงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งซึ่งผู้รับจ้างต้องจัดหาสายไฟฟ้า
จ านวนมากและระยะเวลาของงาน 120 วัน จะใช้สูตรที่ 5.9.2 

K &#061; 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 Wt/Wo ได้หรือไม่ 
สูตรนี้บอกว่าใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น  ถ้าไม่ได้ควรท าอย่างไรเพราะสูตรอ่ืนๆ      
ไม่มี W  ดัชนีราคาสายไฟฟ้า 
วันที่ถำม : 2551/11/17  วันที่ตอบ : 2551/11/19 
ค ำตอบ 

ส่วนราชการ ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณก่อน 
 
ข้อที ่: 2551/0612 
เรื่อง : ขอทราบค าตอบ จาก ข้อ 565  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ขอทราบค าตอบในข้อ 565 ไมทราบว่าจะตอบช่วงใด 
ซึ่งได้โทรติดต่อแล้ว ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากเครื่องตอบรับว่า เจ้าหน้าที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ ทุก

ครั้งที่โทรติดต่อ 
วันที่ถำม : 2551/11/14 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ค าถามในข้อ 565 อยู่ในระหว่างการขออนุมัติเพ่ือน าค าตอบเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการ
ค าตอบเร่งด่วนกรุณาติดต่อมายังส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณได้โดยตรง ที่โทร. 0 2273 
9273 ต่อ 3545, 3515, 3555  

  
ข้อที ่: 2551/0611 
เรื่อง : การเบิกเงินชดเชย ค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบระยะเวลาในการขอเบิกเงินชดเชยค่าก่อสร้าง  ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นับจากที่ส่งเรื่อง
ให้กับหน่วยงานที่เป็นผู  ้ว่าจ้าง 
วันที่ถำม : 2551/11/13  วันที่ตอบ : 2551/11/18 
ค ำตอบ 

หน่วยงานส่วนกลาง  70 วันท าการ หน่วยงานส่วนภูมิภาค 80 วันท าการ 
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ข้อที ่: 2551/0574 
เรื่อง : ปัญหาการค านวนเงินค่า  K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

- วิธีการค านวนเงินค่า K ตาม นส.ที่ นร.0714/ว100 ลว. 13ส.ค.2551 ข้อ 3.2 กรณีผลการ
ค านวนค่า K มีค่าตั้งแต่ -ร้อยละ 2 ลงมาให้บวกเพ่ิมอีก -ร้อยละ 2 แล้วน าผลที่ได้คูณกับมูลค่างานที่ส่ง
มอบ สมมุติ ค่างานที่ส่งมอบ 500,000 บาท ถ้าค่า K ค านวนใด้ 0.975 จะคิดเป็นเงินได้เท่าไร 

- กรณีโครงการที่ผู้รับจ้างไม่ร้องขอค่า K แต่จะมีบางรายการเมื่อค านวนค่า K แล้วผู้รับจ้างต้อง
จ่ายเงินคืนให้ผู้ว่าจ้าง แต่จ านวนเงินน้อยกว่าวงเงินที่ผู้ว่าจ้างจะใด้เพ่ิม ถ้าร้ องขอจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างหรือไม่ 
วันที่ถำม : 2551/10/28 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ท่านได้ถามค าถามนี้มาแล้วในข้อ 565 ซึ่งได้ส่งให้ส านักที่เกี่ยวข้องด าเนินการตอบค าถาม  หาก
ต้องการทราบค าตอบเร่งด่วนท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามไปยังส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณได้โดยตรง ที่โทร. 0 2273 9273 ต่อ 3545, 3515, 3555 
ข้อที ่: 2551/0565 
เรื่อง : วิธีการค านวณเงินค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

- วิธีการค านวณเงินค่า K ตาม นส.ที่ นส.0714/ว 100 ลว.13 สค.2551 
       ข้อ 3.2กรณีผลการค านวณค่า K มีค่าตั้งแต่ - ร้อยละ 2 ลงมา ให้บวกเพ่ิมอีก -  
       ร้อยละ 2 และน าผลได้คูณกับค่างานที่ส่งมอบสมุมติ ค่างานที่ส่งมอบ 500,000 บาท 
           ถ้าค่า K ค านวณได้ 0.975 จะคิดเป็นเงินได้เท่าไร 
- กรณีโครงการที่ผู้รับจ้างไม่ร้องขอค่ิา K แต่จะมีบางรายการที่ผูร้ับจ้างต้องจ่ายเงินคืนให้ผู้ว่าจ้าง 
         แต่จ านวนเงินน้อยกว่าวงเงินที่ผู้รับจ้างจะได้เพ่ิมถ้าร้องขอจะ มีวิธีปฎิบัติอย่างไร 

วันที่ถำม : 2551/10/24  วันที่ตอบ : 2551/11/18 
ค ำตอบ 

1. สามารถดูตัวอย่างการค านวณได้จากตาราง ตามหนังสือที่ นร 0714/ว 100  ลว. 13 ส.ค. 
2551   สมมุติว่า ค่างานที่ส่งมอบ (ถูกต้องตามแจ้งหนังสือส านักงบประมาณที่ นร 0203/ว 109 ลว. 
24 สิงหาคม 2532)  แล้ว 500,000 บาท ถ้าค่า K ที่ค านวณได้จากสูตร = 0.975 จะคิดเป็นเงิน = 
487,500  บาท 

2. เป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้างที่จะต้องตรวจสอบการค านวณเงินค่า K หากค านวณแล้วต้องเรียกคืน ก็
ต้องเรียกเงินคืน เพราะจะต้องรักษาผลประโยชน์ทางราชการ 

ส่วนการขอเงินค่า K นั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเองที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เป็นคนละ
ประเด็นกัน 
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ข้อที ่: 2551/0520 
เรื่อง : เบิกจ่ายค่าk ได้หรือไม่ ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานขูดไสผิวทาง Asphaltic c&#111;ncrete ลึก 0.05 m. 
สามารถเบิกจ่ายในหมวด k2.1 ได้หรือไม่ครับ 

 
วันที่ถำม : 2551/10/03  วันที่ตอบ : 2551/10/21 
ค ำตอบ 

ตามประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) งานขุดไสผิวทาง Asphaltic 
concrete ลึก 0.05 m ไม่สามารถเบิกจ่ายค่า K ได้ในหมวดที่ 2 งานดิน สูตร K 2.1 แต่งานขุดไสผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE สามารถเบิกจ่ายค่า K ได้ในหมวดที่ 3 งานทาง ใช้สูตร K 3.3 ซึ่งสามารถค้นหา
ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.bb.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 273 9027 
ต่อ 3542 
 
ข้อที ่: 2551/0502 
เรื่อง : การจ่ายชดเชยค่า K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณีการจ่ายชดเชย ค่า K หาก อบต.ต้องจ่ายชดเชยค่า K ให้แก่ผู้รับจ้าง  
1. อบต.ต้องตั้งงบประมาณเพ่ือจ่าย จากงบประมาณประจ าปี ของ อบต.เอง ใช่หรือไม่ 
2. หากต้องตั้งงบประมาณ ต้องตั้งในหมวดรายจ่ายใด ประเภทและรายการใด 
3. มีก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาการจ่ายหรือไม่ ว่าต้องภายในกี่วัน เพราะงบประมาณปี 52 อนุมัติ

แล้ว หากต้องตั้งงบประมาณชดใช้ ต้องเป็นปีงบประมาณถัดไป 
วันที่ถำม : 2551/09/19  วันที่ตอบ : 2551/11/13 
ค ำตอบ 

1. อบต. ต้องตั้งงบประมาณของ อบต. เอง 
2. ตั้งไว้ในงบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้าง 
3. ควรจะต้องจ่ายโดยเร็ว หากงบประมาณ ปี 52 อนุมัติแล้ว ถ้ามีเงินเหลือจ่ายก็ควรน ามาจ่ายเงิน

ค่า K เสียก่อน เว้นแต่ไม่มีเงินเพียงพอ ก็ควรจะตั้งงบประมาณปีถัดไป เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่า K 
 

ข้อที ่: 2551/0499 
เรื่อง : การเบิกจ่ายเงิน  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ขอหนังสือส านักงบประมาณท่ีนร 0407/ว16 ลว18 พย.41  ที่ก าหนดให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่าK 
แต่ละงวดได้ 
วันที่ถำม : 2551/09/18 วันที่ตอบ : 2551/10/20 
ค ำตอบ 

หนังสือส านักงบประมาณที่นร 0407/ว16   ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541  สามารถขอได้ที่
ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-273-9273 ต่อ 3542 

 



49 
 

ข้อที ่: 2551/0488 
เรื่อง : แก้ไขสัญญาจ้างประกาศมีค่า k สัญญาจ้างไม่มีค่าk  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

หนังสือส านักงบประมาณตอบปัญหาเรื่องค่า k ในประกาศมีค่า k  แต่ในสัญญาจ้างไม่มี  ให้อยูใน
ดุลยพินิจผู้ว่าจ้างว่าจะแก้ไขสัญญาได้หรือไม่  ให้ระเบียบพัสดุข้อ 136   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

แต่หนังสือกรมบัญชีกลางบอกว่าแก้ไขสัญญา ไม่ได้ 
วันที่ถำม : 2551/09/12 วันที่ตอบ : 2551/11/17 
ค ำตอบ 

การวินิจฉัยของกรมบัญชีกลาง น่าจะถูกต้องแล้ว เพราะการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาตามระเบียบพัสดุข้อ 
136 นั้น หากแก้ไขแล้วยังต้องจ่ายเงินเพิ่ม จะเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการหรือไม่อย่างไร 

 
ข้อที ่: 2551/0478 
เรื่อง : การท าข้อตกลง ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ผมอยู่ในหน่วยงานของ อปท. ต้องการที่ท าสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้  K  ในขั้นตอนการท าความ
ตกลงกับส านกงบประมาณ ต้องท าอย่างไรบ้างครับ ขอตัวอย่างและแนะน าด้วยครับ ขอบคุณ 
วันที่ถำม : 2551/09/09 วันที่ตอบ : 2551/11/13 
ค ำตอบ 

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีการค านวณ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

 
ข้อที ่: 2551/0472 
เรื่อง : เอกสารที่จะขอค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

เอกสารที่จะใช้ขอค่า K ประกอบด้วยอะไรบ้างมีก่ีชุด 
วันที่ถำม : 2551/09/04 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

สามารถขอทราบรายละเอียดเอกสารในการขอค่า K ได้ที่ส านักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ ที่เบอร์ 0 2273 9027-8  ต่อ3545 คุณปนัดา, 3555  คุณอานนท์  <br />หรือดาวน์
โหลดรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ส านักงบประมาณ -->> ค่า K -->> หนังสือเวียน/มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง -->> 
เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ที่ นร 
0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551)   
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ข้อที ่: 2551/0463 
เรื่อง : ค่า k ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ประกาศมีค่า k  แต่ในสัญญาจ้างไม่มีค่าK  ขอเอกสารแนบท้ายสัญญาได้หรือไม่ ตามระเบียบพัสดุ 
ข้อ 136 
วันที่ถำม : 2551/08/29 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่  กรมบัญชีกลาง ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร.                      
0 22710686-91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
ข้อที ่: 2551/0461 
เรื่อง : การเสนอของบประมาณค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบผูกพัน 2 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2550-2551 วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 15 ล้านเศษ โรงเรียนท าสัญญาแบบปรับราคาได้ ผู้รับจ้างได้
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 51 และได้ขอใช้สิทธิ์รับเงินค่า K ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 
51 จึงขอเรียนถามในประเด็นต่อไปนี้ 

1. เงินค่า K ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระตามความในระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ.2548 ข้อ 25 หรือไม่ 

2. กรณีโรงเรียนมีเงินเหลือจ่ายจากการตอกเข็มอาคารเรียนดังกล่าวข้างต้น จะเปลี่ยนแปลง
งบประมาณไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่ (หรือว่าจะต้องน าไปใช้เป็นเงินค่า K ก่อนหรือไม่ประการใด) 

3. กรณี สพท.ไม่มีงบประมาณตามที่ผู้รับจ้างแจ้งขอรับเงินชดเชย จะเสนอของบประมาณจากต้น
สังกัดได้ทันทีหรือไม่ (หรือว่าจะต้องตรวจสอบงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีของ สพท.ก่อน หากไม่
เพียงพอจึงค่อยเสนอขอส่วนที่ขาดจากกรมต้นสังกัดหรือไม่ประการใด) 
วันที่ถำม : 2551/08/28 
วันที่ตอบ : 2551/11/13 
ค ำตอบ 

1. เงินค่า K  ถือว่าเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามข้อผูกพันของสัญญา 
2. ควรจะต้องใช้เป็นเงินค่า K ก่อน 
3. ควรจะต้องตรวจสอบเงินเหลือจ่ายก่อน
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ข้อที ่: 2551/0455 
เรื่อง : หลักการค านวณค่า K กรณีส่งงานประจ างวดไม่ตรงกับวันที่ขอส่งงาน 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ยกตัวอย่างบริษัทผู้รับจ้างขอส่งงานประจ างวดเดือนตุลาคม 2550 แต่หนังสือส่งงานออกเอกสาร
วันที่ 2 พฤศจิกานยน 2550นัดตรวจรับงานวันที่ 6 พ.ย.2550ในกรณีนี้จะใช้ดรรชนีเดือนไหนในการคิด
ค่า K ระหว่างเดือน ต.ค.50 กับ พ.ย. 50 เพราะใช้ดรรชนีเดือน ต.ค. 50 ค านวณไป แล้วมีคนแย้งให้แก้ไข 
วันที่ถำม : 2551/08/22 วันที่ตอบ : 2551/09/04 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 
นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง โดยการตรวจสอบและการค านวณเงินชดเชยฯ ค่า K นั้น การใช้ดัชนีราคาในการค านวณจะต้องใช้
ดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองราคาเปรียบเทียบกับดัชนีในเดือนที่ผู้รับจ้างมีหนังสือส่งมอบงาน โดยหนังสือส่ง
มอบงานของผู้รับจ้างนั้นอาจเป็นหนังสือถึงผู้ควบคุม ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าจ้างก็ได้ ซึ่งมีการประทับตรารับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 ในกรณีตัวอย่างข้างต้นให้ใช้ดัชนีราคาในเดือนที่ผู้รับจ้าง (บริษัท) มีหนังสือส่งมอบงาน
เปรียบเทียบดัชนีราคาในเดือนที่เปิดซองราคา และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th 
หรือส านักมาตรฐานงบประมาณ  ส านักงบประมาณ โทร 02273 9273 ต่อ 3542 , 3505 

 
ข้อที ่: 2551/0449 
เรื่อง : สอบถามการรับค่าk ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ขอเรียนถามการขอรับค่า k ตามมติ ครม. ดังนี้ 
กรณีสัญญาจ้างลงนาม ปี 48 ปี 49 และได้ก าหนดเงื่อนไขท้ายสัญญาการรับค่า k ไว้แล้ว  ต่อมาได้

แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเนื่องจากมีการเพ่ิมเติมงานจากสัญญาเดิม  วงเงินที่เพ่ิมใช้เงินรายได้ของหน่วยงาน  
งานจ้างได้ตรวจและรับมอบงานแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 50  กรณีสัญญานี้มีสิทธิได้รับค่าk หรือไม่  
เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาและการเพ่ิมเงินของหน่วยงาน 

 ส่วนสัญญาที่ 2 ลงนามปี 49 ตรวจและรับมอบงานเดือนมกราคม 51 ตรวจสอบแล้วเข้าข่ายตาม
มติ ครม.  ในการด าเนินการตั้งแต่การตรวจสอบค่าk เอกสารส่งมายัง สงป.  ควรเป็นหน้าที่ของใครและมี
เอกสารใดบ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ที่ได้แต่งตั้งในขณะนั้นหรือหน่วยงานใด  
ขอบคุณครับ 
 
วันที่ถำม : 2551/08/18 วันที่ตอบ : 2551/11/14 
ค ำตอบ 

ตอบ กรณีสัญญาจ้างลงนาม ปี 48 ปี 49 ได้ก าหนดเงื่อนไขท้ายสัญญาการรับค่า k ไว้แล้ว และ
เงื่อนไขท้ายสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับค่า k ตามมติคณะรัฐมนตรีแจ้ง ตามหนังสือ
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ตามหนังสือส านัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 
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ตอบ ส่วนสัญญาที่2 ลงนามปี49 การขอท าความตกลงเรื่องเงินค่า k เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
ราชการ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างและเจ้าของงบประมาณท่ีจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ข้อที ่: 2551/0437 
เรื่อง : ชดเชยค่า K ตามมติ ครม.เมื่อ 17 มิถุนายน 2551 ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ตามมติ ครม. เมื่อ 17 มิ.ย.2551 ข้อ 2.1 เรื่อง  ค่า K ในกรณีที่ผู้รับจ้างท าสัญญาก่อสร้างแบบมี
ค่าK เมื่อเบิกเงินชดเชยค่างานไม่ต้องหัก 4 % ถูกต้องหรือไม่ 
วันที่ถำม : 2551/08/14 วันที่ตอบ : 2551/10/02 
ค ำตอบ 

ตอบ : ไม่ถูกต้อง ในเรื่องค่า K  ในกรณีที่ผู้รับจ้างท าสัญญาก่อสร้างแบบมี K  เมื่อเบิกเงินชดเชยค่า
งานไม่ต้องหัก 4% 

                เนื่องจาก หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2551 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอว่า  มาตรการการให้
ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง รวม 11 ข้อ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 
(เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอ่ืน)  ควรให้รวมถึง
สัญญาจ้างขุด ขนวัสดุ  สัญญาซื้อขายงานก่อสร้างและหรือพร้อมติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน และสัญญาต่อเรือ  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า 

               1.อนุมัติชดเชยเพิ่มเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)  ด้วยการผ่อน
ผันวิธีการค านวณค่า K  โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

               2. ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมข้างต้นไปพิจารณา
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอ่ืน)  ว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวครอบคลุมสัญญาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเสนอเพ่ิมเติมแล้วหรือไม่  หากยังไม่ครอบคลุมสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติให้
ครอบคลุมด้วยหรือไม่ 

          ดังนั้น  ส านักงบประมาณ  จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2551 เรื่อง การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้าง  โดยการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์  แนวทางและวิธีการปฏิบัติ  วิธีการค านวณ  เอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสาร  เพ่ือประกอบการพิจารณา  เพ่ือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ต่างๆ  ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว 

สรุป  หากพิจารณาค่า K  แล้ว เข้าหลักเกณฑ์ ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 
0714/ว100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่ง
มอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น   
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          หากพิจารณาค่า K แล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตาม ข้อ 1. ให้ใช้ตามหนังสือส านักเลขา
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ปฏิบัติ ต่อไป 
 
ข้อที ่: 2551/0432 
เรื่อง : ขอตัวอย่างการคิดค่าชดเชย(ค่าK)ของการส่งงานแบบหลายๆงวด ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ผู้รับจ้างส่งงานหลายงวดงานเช่น 5 งวดงานรวมส่งงานงวดสุดท้ายด้วย  โดยขอค่า K งวดงานครั้ง
สุดท้ายทีเดียวดังนี้ 

1. ส่งงานงวดสุดท้าย(ยังไม่หมดอายุสัญญา) 
2. ส่งงานงวดสุดท้าย(หมดอายุสัญญาและถูกปรับแล้ว) 

วันที่ถำม : 2551/08/13 วันที่ตอบ : 2551/10/02 
ค ำตอบ 

ตัวอย่างการคิดค่าชดเชย(ค่า K) ของการส่งงานแบบหลายๆ งวด เช่น ผู้รับจ้างต้องส่งงาน 5 งวดงาน
รวมส่งงานงวดสุดท้ายด้วย  โดยขอค่า K งวดงานครั้งสุดท้ายทีเดียว ทั้งนี้ การส่งงานในแต่ละงวด หรือส่ง
งวดงานสุดท้าย  เป็นคนละเรื่องกันกับการขอรับเงินชดเชยค่า K  กล่าวคือ การขอรับเงินชดเชยค่า K  นั้น  
อาจจะรวมหลายๆงวดงาน หรือรวมงานงวดสุดท้ายเข้าไปด้วยก็ได้  แล้วจึงท าเรื่องขอรับเงินชดเชยค่า K  
ตามระเบียบปฏิบัติ เพราะการส่งงานในแต่ละงวด จะต้องใช้ค่าดัชนีของการทรวงพาณิชย์ ในเดือนที่ส่งงาน
นั้นมาคิดค านวณค่า K ในสูตรที่ก าหนดไว้แล้ว ในประกาศและสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)   

-  หากเดือนในสัญญาส่งงวดงานหรือส่งงานงวดสุดท้ายเป็นเดือนเดียวกันกับเดือนที่ส่งงวดงานจริง  
ก็ให้ใช้เดือนที่ส่งงวดงานจริง มาคิดค านวณและขอรับเงินชดเชยค่า K ได้   

-  แต่ถ้าเดือนในสัญญาส่งงวดงานหรือส่งงานงวดสุดท้ายเป็นต่างเดือนกันกับเดือนที่ส่งงวดงานจริง  
ก็ให้เปรียบเทียบกันระหว่างเดือนในสัญญาส่งงวดงานกับเดือนที่ส่งงานจริง  หากเดือนใดน้อยกว่าก็ให้ใช้
เดือนนั้น  มาคิดค านวณและขอรับเงินชดเชยค่า K ได ้

1. ส่งงานงวดสุดท้าย (ยังไม่หมดอายุสัญญา) 
 ตอบ : การส่งมอบงานงวดสุดท้าย(ยังไม่หมดอายุสัญญา)  ขึ้นอยู่กับว่าในสัญญาได้ก าหนดไว้ว่า

อย่างไร ก็ให้ปฏิบัติตามสัญญานั้นๆ  ดังนี้ 
1. หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดให้มีงวดงาน(มีงานงวดสุดท้ายเพียงงวดเดียว)  และสัญญาก าหนดให้ 

(1)  ใช้เดือนที่เปิดซอง หรือ e-Auction เป็นเดือนที่คิดงวดงานและส่งมอบงานงวดสุดท้ายด้วยก็
ให้ใช้เดือนที่ เปิดซอง หรือ e-Auction เป็นเดือนที่คิดค านวณและขอรับเงินชดเชยค่า K   

(2)  ใช้เดือนที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย(ยังไม่หมดอายุสัญญา)  ก็ให้ใช้เดือนที่ ส่งมอบงานงวด 
สุดท้าย เป็นเดือนที่คิดค านวณและขอรับเงินชดเชยค่า K 

(3)  แต่ถ้าหากในสัญญามิได้ก าหนดใดๆไว้เลย ก็ให้ใช้เดือนที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย เป็นเดือนที่
คิดค านวณและขอรับเงินชดเชยค่า K เพ่ือความเป็นธรรมทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตามวัตถุประสงค์ของค่า K 

2.  ส่งงานงวดสุดท้าย(หมดอายุสัญญาและถูกปรับแล้ว) 
 ตอบ :  การส่งงานงวดสุดท้าย(หมดอายุสัญญาและถูกปรับแล้ว)  ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบ

ของผู้รับจ้างเอง  ให้เอาเดือนที่ส่งมอบงาน(จริง)งวดสุดท้าย(หมดอายุสัญญาและถูกปรับแล้ว)  กับเดือนที่ส่ง
มอบในสัญญา มาเปรียบเทียบกัน หากเดือนไหนน้อยกว่าก็ให้ใช้เดือนนั้น  มาคิดค านวณและขอรับเงิน
ชดเชยค่า K ได้  
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หมายเหตุ   
                  รายการค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายไปแล้ว โดยที่มิได้

ขยายสัญญา ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่ในสัญญาก าหนดให้แล้วเสร็จทั้งสิ้น  และต้องถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างต้องด าเนินการจนกว่าคณะกรรมการตรวจรับการจ้างจะต้องลงนามประทับตรา
ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น  จึงจะถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนิติสัมพันธ์ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง   

                   เนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532  อนุมัติหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และสูตรการปรับราคา  โดยก าหนดให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการท้องถิ่น  หน่วยราชการอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐให้ถือปฏิบัติเหมือนกันหมด   

                   ส านักงบประมาณได้รับมอบอ านาจให้พิจารณาตรวจสอบ  อนุมัติและวินิจฉัย เฉพาะ
รายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)  ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  เท่านั้น  ส่วนแนวทางปฏิบัติ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วีธีการคิดค านวณ  และ
เอกสารท าต้องน าส่งประกอบการพิจารณา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นได้จาก Internet  Website  
ของส านักงบประมาณ http://www.bb.go.th 
 

ข้อที ่: 2551/0422 
เรื่อง : สอบถามการคิดค่าKตามมติครม.51  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ตามเอกสารของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นร.0506/ว113 ลงวันที่ 30 มิย. 51 เรื่อง การ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบการอ่ืน ข้อ 11 ข้อย่อย 2.1 กล่าวว่าไว้
ว่า ให้ความช่วยเหลือชดเชยเพ่ิมเติมค่างานก่อสร้างเฉพาะรายการค่าวัสดุเหล็ก  และน้ ามันดีเซล ในอัตรา
ร้อยละ4 ของปริมาณงานตามสูตรที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภทงานก่อสร้างที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าK) ตามมติครม.เมื่อวันที่ 22 สค. 2532 (เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง) ตั้งแต่
วันที่ 1 ตค.2551 ถึงวันที่ 30 กย.2551 เป็นการชั่วคราว ช่วยยกตัวอย่างการคิดค่า K ตามข้อ 2.1 เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ขอบคุณครับ 
วันที่ถำม : 2551/08/07 วันที่ตอบ : 2551/09/03 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2551 แจ้งตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 113 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพ
งานก่อสร้างและผู้ประกอบการอ่ืน ข้อ 11 ข้อย่อย 2.1 ดังกล่าวนั้น คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2551  โดยมอบให้กระทรวงการคลัง, กระทรวงคมนาคม, ส านักงบประมาณและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาทบทวน (หน้าที่ 7 วรรคสุดท้าย) ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2551 แจ้งตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2551 ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง โดยการชดเชยเพ่ิมเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการค านวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ 2 เป็นการ
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ด าเนินงานก่อสร้าง
แล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เท่านั้น และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือ   
ส านั กมาตรฐานงบประมาณ   ส านั กงบประมาณ  โทร 02273 9273 ต่ อ 3542 , 3505
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ข้อที ่: 2551/0421 
เรื่อง : ขอหารือเรื่องค่า k (ผู้รับจ้างร้องขอใหม่) ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ตามที่ ได้มีมติ ครม. ช่วยเหลือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่ นร 0506/ว126  ลว 15 ก.ค. 51 
ทางบริษัทส่งหนังสือร้องขอค่า k ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 90 วัน หลังจากส่งงานงวดสุดท้าย แต่ต่อมา มีมติให้
คิดค่า จากเดิม 4%เป็น 2% หลังจากนั้นทางบริษัท จึงท าหนังสือส่งถึง อบจ. ฉบับใหม่ ซึ่งทางบริษัทอ้าง
หนังสือที่เคยส่งมาแล้วฉบับแรก ท าการขอค่า k เพ่ิมจากฉบับแรก แต่ฉบับที่ 2 นั้น  ส่งมาเกินระยะเวลา 
90 วัน นับจากวันส่งงานงวดสุดท้าย ขอสอบถามว่า 

1.สามารถคืนค่า k ให้ทางบริษัท ตามหนังสือที่ร้องขอฉบับที่ 2 ได้หรือไม่ เนื่องจากเกินระยะเวลา 
90 วันนับจากวันส่งงานงวดสุดท้าย (ซึ่งผู้รับจ้างอ้าง มติ ครม. ที่ นร0506/ว126 ลว.15 ก.ค. 51 ) 

2. หรือ คืนได้เฉพาะฉบับแรกที่ส่งมาซึ่งไม่เกินระยะเวลา 90 วันนับจากส่งงานงวดสุดท้าย (ค่า k  
เดิม บริษัท คิด 4%) 
วันที่ถำม : 2551/08/06 วันที่ตอบ : 2551/09/03 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2551 แจ้งตามหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ได้ก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง โดยการชดเชยเพ่ิมเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการค านวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่ง
มอบงานงวดสุดท้ายแล้ว เท่านั้น ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. กรณีผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน หรือ
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญาภายใน 90 วันท าการ 
นับจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ( วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ) หากเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือ
ว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ 

    (2) ส่วนราชการฯ คู่สัญญาต้องพิจารณาและตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือของผู้รับจ้าง  

 2. กรณีผู้รับจ้างไม่ได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้
ปฏิบัติ ดังนี้ 

    (1) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญาภายในระยะเวลา 90 
วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้าง
สละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ 

(2) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปใน
คราวเดียวกัน  

ในกรณีนี้ หากผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน 
หรือภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ก็สามารถขอรับเงินชดเชยเพ่ิมเติมฯ ได้ ตามกรณีที่ 1 ดังกล่าว 
ข้างต้น  และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือส านักมาตรฐานงบประมาณ            
ส านักงบประมาณ โทร 02273 9273 ต่อ 3542 , 3505    
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ข้อที ่: 2551/0413 
เรื่อง : หลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบหลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยค่า K  กรณีเป็นหน่วยงาน อบต. จะต้องยื่นเรื่องผ่านใคร
บ้าง?  และเอกสารที่จะต้องแนบขอมีอะไรบ้าง? 
 
วันที่ถำม : 2551/08/05 วันที่ตอบ : 2551/09/03 
 
ค ำตอบ 

กรณี อบต. น าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) มาใช้ด าเนินการ แยกเป็น 2 กรณี ดังนี ้
                  1. วงเงินตามสัญญาจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 

มิถุนายน 2544 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ ว 114 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2544 หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอ านาจในการ
พิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา
แบบปรับราคาได้ ตามคู่มือการตรวจสอบเงินค่า K ที่ส านักงบประมาณจัดท าข้ึน 

                  2. วงเงินตามสัญญาจ้างเกิน 50 ล้านบาท อบต. ต้องตรวจสอบการค านวณเงินเพ่ิม 
หรือลดให้ถูกต้องก่อนส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและส่งให้ส านักงบประมาณตรวจสอบ
และเห็นชอบก่อนจ่ายเงินค่า K เอกสารที่จะต้องแนบ ประกอบการขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
ได้แก่  

                     1. ประกาศประกวดราคาฯ ที่ระบุว่าให้น าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้  
                     2. สัญญาจ้างที่ระบุว่าให้น าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้  
                     3. หนังสือผู้รับจ้างขอรับเงินชดเชยฯ ค่า K และเอกสารแสดงการค านวณ 
                     4. หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้างพร้อมหนังสือ/ บันทึกตรวจรับงานของผู้ว่าจ้าง 
                     5.  บัญชีแสดงปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้างของสัญญานั้นๆ  
                     6.  ในกรณีที่สัญญาจ้างมีวงเงินน้อยกว่า 50 ล้านบาท ต้องแนบแบบ K1-45 
และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือส านักมาตรฐานงบประมาณ   ส านัก

งบประมาณ โทร 02273 9273 ต่อ 3542 , 3505
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ข้อที ่: 2551/0412 
เรื่อง : เงื่อนไขการขอค่า k ตามมติ ครม. ด่วนมากๆ ค่ะ 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณีผู้รับจ้างขอค่า k โดยอ้างมติ ครม. วันที่ 17 มิ.ย. 51 ...ตามหนังสือที่ นร 0506/ว126  ลว. 
15 ก.ค. 2551 นั้นไม่ทราบว่า 

1. เงื่อนไขการขอคืนค่า k ยังใช้เงื่อนไขคือจะต้องขอคืนภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างมีหนังสือ
ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือไม่... 

 
วันที่ถำม : 2551/08/05 วันที่ตอบ : 2551/09/03 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2551 แจ้งตามหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ได้ก าหนดการช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพก่อสร้าง โดยการชดเชยเพ่ิมเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการ
ผ่อนผันวิธีการค านวณค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายแล้ว เท่านั้น ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. กรณีผู้รับจ้างได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อน หรือ
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญาภายใน 90 วันท าการ 
นับจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ( วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ) หากเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือ
ว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ 

   (2) ส่วนราชการฯ คู่สัญญาต้องพิจารณาและตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ได้รับหนังสือขอรับความช่วยเหลือของผู้รับจ้าง  

 2. กรณีผู้รับจ้างไม่ได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้
ปฏิบัติ ดังนี้ 

    (1) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอรับความช่วยเหลือถึงส่วนราชการ คู่สัญญาภายในระยะเวลา 90 
วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้รับจ้าง
สละสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือ 

(2) ผู้รับจ้างต้องยื่นหนังสือขอชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไปใน
คราวเดียวกัน  

     ดังนั้น เงื่อนไขการขอคืนค่า K ยังใช้เงื่อนไขคือ จะต้องขอคืนภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้รับจ้าง
มีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายหรือไม่ นั้น จึงสามารถด าเนินการได้ ตามกรณีที่ 2 ดังกล่าว ข้างต้นและ
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
โทร 02273 9273 ต่อ 3542 , 3505     
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ข้อที ่: 2551/0410 
เรื่อง : การคิดค่า k ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

การคิดค่า K จะคิดว่ายอดของเงินในการเบิกแต่ละงวดหรือคิดจากเนื้องานจริงในแต่ละงวด เช่น  
   สัญญาก่อสร้างอาคาร 4 ล้านบาท แบ่งการเบิกจ่ายเป็น 4 งวดๆละ 1 ล้านบาท(สัญญาแบบล่ า

ซ า) ดังนี ้
   งวดที่หนึ่ง  เสาเข็ม,ฐานราก,คานคอดิน แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็น

เงิน 1.2 ล้านบาท) 
   งวดที่สอง  เสาชั้นที่ 1-2,เทพ้ืน-คานชั้นที่ 2,แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิด

เป็นเงิน 1.2 ล้านบาท) 
    งวดที่สาม  มุงหลังคา,ก่อฉาบ,ประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคา

คิดเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท) 
    งวดที่สี่  ไฟฟ้า, ทาสีแล้วเสร็จ (ปริมาณงานจริงตามตารางเสนอราคาคิดเป็นเงิน 0.4 ล้านบาท) 
     สมมติ ค่า K ที่ชดเชยได้ดังนี้ 
       งวดที่หนึ่ง 4% 
       งวดที่สอง 5% 
       งวดที่สาม 6% 
       งวดที่สี่     7% 
  ถ้าเบิกเงินค่า kตามงวดเงิน จะคิดเป็นเงินดังนี้ 
        งวดที่หนึ่ง 1,000,000*4% =40,000 บาท 
        งวดที่สอง  1,000,000*5% =50,000 บาท 
        งวดที่สาม  1,000,000*6% =60,000 บาท 
        งวดที่สี่      1,000,000*7% =70,000 บาท 
    รวมเป็นเงินค่า k ที่เบิก 220,000 บาท 
       แต่ถ้าเบิกเงินค่า kตามเนื้องานจริงในแต่ละงวด จะคิดเป็นเงินดังนี้ 
        งวดที่หนึ่ง 1,200,000*4% =48,000 บาท 
        งวดที่สอง  1,200,000*5% =60,000 บาท 
        งวดที่สาม  1,200,000*6% =72,000 บาท 
        งวดที่สี่         400,000*7% =28,000 บาท 
    รวมเป็นเงินค่า k ที่เบิก 208,000 บาท 
        จะใช้กรณีใดในการคิดเงินค่า k กรุณาช่วยตอบด้วยครับ เพราะก าลังด าเนินการอยู่ 
        ขอถามเพ่ิมเติมว่า ในกรณีคุรุภัณฑ์สั่งท าในตัวอาคาร เช่น โต๊ะ เคาร์เตอร์ เก้าอ้ี เวที ฯลฯ  

สามารถคิดค่า k ได้ด้วยใช่หรือไม่   
           ขอขอบพระคุณมากครับที่ช่วยตอบ 
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วันที่ถำม : 2551/08/03 วันที่ตอบ : 2551/09/03 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบ
ปรับราคาได้  โดยให้ใช้ทั้งกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดท าขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา.. ในกรณี
สัญญาก่อสร้างอาคาร 4 ล้านบาท แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ละ 1 ล้านบาท ค่างานก่อสร้างที่น ามาค านวณจะต้อง
น าค่างานตามสัญญามาค านวณเงินชดเชยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ข้างต้น   

ส าหรับรายการที่ไม่อยู่ในข่ายน ามาค านวณค่า K  ได้แก่ รายการครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ส่วนประกอบของตัว
อาคาร (Built in) สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เตียงนอน ตู้ เป็นต้น  และสามารถค้นหา
ข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ โทร 02273 
9273 ต่อ 3542 , 3505    

 
ข้อที ่: 2551/0406 
เรื่อง : หลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยค่า K 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบว่าการยื่นขอรับเงินชดเชยค่า K  จะต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง 
วันที่ถำม : 2551/08/01     วันที่ตอบ : 2551/09/03 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง โดยก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้ นั้น แนวทางในการพิจารณาเอกสารเพ่ือประกอบการค านวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K) ได้แก่  

                 1. ส าเนาประกาศแจ้งความประกวดราคาพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างหรือ ใบ
เสนอราคาโดยการว่าจ้างวิธีอ่ืน 

                 2. ส าเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
                 3. ส าเนาหนังสือการต่ออายุสัญญา (ถ้ามี) 
                 4. ส าเนาหนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง (ทุกงวดที่ขอเงินเพ่ิม) 
                 5. ส าเนาดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนที่เปิดซองประกวดราคาหรือเสนอราคาโดยวิธี

อ่ืน และเดือนที่ส่งมอบงานทุกเดือนที่ขอเงินเพิ่ม 
                 6. ส าเนาบัญชีรายละเอียดการก่อสร้างของผู้รับจ้าง (Bill of Quantities) 
                 7. ต้นฉบับหนังสือท่ีผู้รับจ้างขอเงินเพ่ิม พร้อมวิธีการค านวณ 
                 8. เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น หนังสือตอบข้อหารือจากส านักงบประมาณ (ถ้ามี 
                 9. กรณีที่หลักฐานเอกสารไม่ชัดเจน ขอให้ส่งส าเนาคู่ฉบับตัวจริงเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 
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และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือ   ส านักมาตรฐานงบประมาณ  ส านัก
งบประมาณ โทร 02273 9273 ต่อ 3542 , 3505    

 
ข้อที ่: 2551/0404 
เรื่อง : การค านวณค่า K ตาม มติ ครม. 17 กค. 2551 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

1.อยากจะทราบว่า ให้คิดหัก 2% แสดงว่าค่า K จะต้องอยู่ในช่วง 0.98-1.02 เท่านั้น ถูกต้องไม๊ค่ะ   
2.มีคนโทรเข้าไปถามที่ส านักงบ  และส านักงบฯ บอกให้ยื่นค่า K เหมือนเดิม  ถูกต้องไม๊ค่ะ  (แล้ว

หัก 2%  จะออกมติ ครม. มาท าไม) 
3. ระหว่างเอกสารส่งงวดงานลงวันที่  8  กค 2551  กับ หนังสือบันทึกการตรวจรับงานลงวันที่  

10  กค. 2551 แต่ในบันทึกบอกว่าก่อสร้างแล้วเสร็จตามงวดในวันที่  9  กค 2551  ผู้รับเหมาที่จะเสนอ
ค่า K  ให้ยึดวันใดที่จะใช้ในการค านวณค่า K  

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  ในตอบค าถาม 
 
วันที่ถำม : 2551/08/01 วันที่ตอบ : 2551/09/03 
 
ค ำตอบ 

1. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 แจ้งตามหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ได้ก าหนดการค านวณเงิน
ชดเชยเพ่ิมเติมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ด้วยการผ่อนผันวิธีการค านวณค่า K โดย
ให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราวนั้น การค านวณค่า K ภายหลังจากการหักร้อยละ 2 
จะต้องมีค่ามากกว่า 0.02  จึงสามารถจ่ายเงินชดเชยเพ่ิมเติมได้ หากเป็นกรณีการเรียกคืนเงินให้แก่          
ผู้ว่าจ้างแล้ว ค่า K จะต้องมีค่าน้อยกว่า -0.02   

ดังนั้น การค านวณหัก 2 % แสดงว่าค่า K จะต้องอยู่ในช่วง 0.98 – 1.02  เท่านั้น จึงไม่ถูกต้อง 
 2. ในกรณีดังกล่าวนี้ สัญญาจ้างอาจจะอยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  

และเมื่อส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ผู้รับจ้างจึงสามารถขอรับเงินชดเชยเพ่ิมเติม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว 

 3. ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ฯ ได้
ก าหนดวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้นั้น ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาที่  
ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่า
เปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคา ...  ในกรณีนี้ แนวทางปฏิบัติพิจารณาให้ ใช้เอกสารส่งงวด
งานลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เป็นวันที่ส่งมอบงาน ยกเว้น การส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จะต้อง
พิจารณาจากการประทับตรารับหนั งสือของผู้ ว่าจ้าง เท่ านั้น  และสามารถค้นหาข้อมูลได้จ าก 
http://www.bb.go.th หรือส านักมาตรฐานงบประมาณ   ส านักงบประมาณ โทร 02273 9273 ต่อ 
3542 , 3505   
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ข้อที ่: 2551/0403 
เรื่อง : มติ ครม.การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

ตามมติครม.ที่นร0506/ว126 ลว.15กค.51ผ่อนผันค่าk โดยให้หักในอัตรา บวก/ลบ ร้อยละ2
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตค.2550 ถึง 30 กย.2551เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ด าเนินงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จและส่งมอบงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ขอความกรุณาช่วยขยายความด้วยครับ 
 
วันที่ถำม : 2551/07/31 วันที่ตอบ : 2551/09/03 
 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2551 แจ้งตามหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 126 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 นั้น ผู้รับจ้าง   ต้อง
ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาและมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และขอเงินชดเชยเพิ่มเติมโดยผ่อนผันค่า 
K  ให้หักในอัตรา บวก/ลบ ร้อยละ 2 ได้เฉพาะงวดงานที่ได้ส่งมอบงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2551 เท่านั้น กล่าวคือ  

• สัญญาจ้างต้องเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้  
• ต้องเป็นการส่งมอบงานเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 
• ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา และมีการส่งมอบงานสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น จึง

ค่อยมาขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว   
 
เช่น ถ้าสัญญาจ้างก าหนดงวดงาน 10 งวด ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 10 งวด มีเพียง 6 งวดที่ส่งมอบ

งานในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 50 – 30 ก.ย. 51 และอีก 4งวดไม่ได้ส่งมอบงานในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ดังนั้น การค านวณเงินชดเชยเพ่ิมเติมค่า K  ส าหรับ 6 งวดงานนั้นให้หักออกร้อยละ 2  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว และการค านวณเงินชดเชยค่า K   ใน 4 งวดงานให้หักออกร้อยละ 4           และ
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือส านักมาตรฐานงบประมาณ  ส านักงบประมาณ 
โทร 02273 9273 ต่อ 3542 , 3505    
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ข้อที ่: 2551/0401 
เรื่อง : สัญญาจ้างไม่มีค่า k  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณีหน่วยงานของรัฐท าสัญญาจ้างกับเอกชนแต่สัญญาจ้างนั้นไม้ได้ระบุให้เป็นสัญญาจ้างแบบปรัฐ
ราคาได้(ค่าK)ขอถามว่ากรณีนี้ ใครจะมีส่วนรับผิดชอบบ้าง และสามารถเปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างแบบปรับ
ราคาได้(ค่า K) ได้ไหมคะ 
 
วันที่ถำม : 2551/07/30 วันที่ตอบ : 2551/09/03 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0203/ ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้าง โดยก าหนดให้ งานจ้างเหมาก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ก็ให้น าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ
ค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้  ดังนั้น หากสัญญาจ้างไม่ได้ระบุให้เป็นสัญญาจ้างแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K )  หน่วยงานดังกล่าว ข้างต้นเป็นผู้รับผิดชอบ  

 และตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก าหนดให้น าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวรนั้น ได้
ก าหนดตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ว่า ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่นในประกาศ
ประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้ง
ก าหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการค านวณที่ให้มีการปรับเพ่ิมหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน  ดังนั้น 
เมื่อได้ท าสัญญาจ้างแล้ว โดยไม่ได้ระบุให้น าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ก็อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงาน
นั้นว่า เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2532 ข้อ 136 ว่าการแก้ไขสัญญา
ดังกล่าวนั้น จะท าให้ราชการเสียประโยชน์หรือไม่  และสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th 
หรือส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ โทร 02273 9273 ต่อ 3542 , 3505    
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ข้อที ่: 2551/0397 
เรื่อง : สอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่า k ตามมติ ครม. (ใหม่) 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
 
รำยละเอียดค ำถำม 

สอบถามวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าเค ให้แก่ผู้รับจ้าง (ที่ใช้หลักเกณฑ์การค านวณใหม่ ในอัตรา 
+/- 2%) ที่ระบุว่าใช้กับงานก่อสร้างที่ด าเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเท่านั้น ในกรณีที่
ผู้รับจ้างได้เคยท าหนังสือขอเบิกเงินค่าเคเข้ามาแล้ว (ก่อน มติ ครม. จะออกมา) ซึ่งเป็นงานที่เข้าหลักเกณฑ์
ดังกล่าว  คือส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว และอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51   ผู้รับจ้าง
จะสามารถท าหนังสือขอเบิกเงินค่าเค ในส่วนที่เพ่ิมขึ้นของงานที่เคยส่งเบิกไปแล้ว ได้หรือไม่ ? หรือสามารถ
ที่จะขอใช้สิทธิในการเบิกค่าเค ตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้หรือไม่ ? ในทางปฏิบัติ จะท าอย่างไรได้บ้าง ?  (ต้อง
ท าหนังสือถอนเรื่องเดิมที่เคยขอเบิกไปแล้วหรือไม่ ?) 
 
วันที่ถำม : 2551/07/26 วันที่ตอบ : 2551/09/26 
ค ำตอบ 

1. วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่า K  สามารถดูได้จากคือมือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K) หรือ สามารถค้นหาสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก Internet Website ของส านักงบประมาณ 
http://www.bb.go.th 

 1) การเบิกจ่ายค่า K ตาม ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
 2) การเบิกจ่ายค่า K ในอัตรา&plusmn;2% (เป็นการชั่วคราว) ตามมติคณะรัฐมนตรี 8 

กรกฏาคม 2551 ตาม ว/100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ของส านักงบประมาณ 
2. ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้เคยท าหนังสือขอเบิกเงินค่า K เข้ามาแล้ว(ก่อนมติคณะรัฐมนตรีจะออกมา)  

ซึ่งเป็นงานที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว  คือ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว  และอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2550 ถึง 30 กันยายน 2551  ผู้รับจ้างจะสามารถท าหนังสือขอเบิกเงินค่า K  ในส่วนที่เพ่ิมขึ้นของงานที่
เคยส่งเบิกไปแล้ว  ได้เฉพาะในส่วนที่ใช้หลักเกณฑ์การค านวณใหม่ในอัตรา&plusmn;2% ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 8 กรกฏาคม 2551 ตาม ว/100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ของส านักงบประมาณ 
เท่านั้น โดยน าหักออกท่ีเคยส่งเบิกไปแล้ว   

3. ในทางปฏิบัติ ไม่ต้องท าหนังสือถอนเรื่องเดิมที่เคยขอเบิก(ในส่วนที่เป็น 4 %)ไปแล้ว  แต่ให้ท า
หนังสือขอรับการช่วยเหลือเพ่ิมในรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ในอัตรา&plusmn;2%  ตาม
มติคณะรัฐมนตรี 8 กรกฏาคม 2551 ตาม ว/100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ของส านักงบประมาณ 
เท่านั้น โดยต้องน าส่งแสดงค่างานที่เคยส่งเบิกไปแล้วทั้ง 4 % และ 2 % ให้ตรงกับงวดงานและหรือเดือนที่
ส่งมอบงวดสุดท้าย  มาพร้อมกัน  เพื่อการตรวจสอบแล้วน าหักออกท่ีเคยส่งเบิกไปแล้วต่อไป    
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ข้อที ่: 2551/0387 
เรื่อง : ค่านี้มาจากไหน ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ค่า Io = 112.2 , Co = 111.7 , Mo = 126.7 , So = 140.0 
ค่า It = 115.8 , Ct = 117.6 , Mt = 132.7 , St = 140.8 
อยากทราบว่าค่าพวกนี้มาจากไหนครับ และผมสามารถค านวนเองได้ไหม 

 
วันที่ถำม : 2551/07/23 วันที่ตอบ : 2551/09/26 
ค ำตอบ 

1. อยากทราบว่า  ค่าพวกนี้มาจากไหน 
ตอบ :  ค่าดังกล่าวเป็นค่าดัชนีราคา มาจากการจัดท าข้อมูลของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  

กระทรวงพาณิชย์ http://www.price.moc.go.th/Default5.aspx  ด าเนินการส ารวจจัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล  โดยมีกฎหมายรองรับ(ปฏิบัติตามกฎหมาย)  ค่าพวกนี้ คือ ค่าดัชนีราคา  ที่ใช้ค านวณค่า 
K (ESCALATION  FACTOR) เพ่ือใช้ประกอบในการค านวณแทนค่าในสูตรการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญ ญ าแบบปรับราคาได้ (ค่ าK)  และสามารถสื บค้นหาข้อมูลดัชนี ราคาได้ จาก  เว็บ ไซต์ 
http://www.price.moc.go.th/content1.aspx?cid=6 

2 ผมสามารถค านวณเองได้ไหม 
ตอบ :  คุณสามารถค านวณหาค่าดัชนีราคาเองได้  แต่ไม่มีกฎหมายรองรับ  และไม่สามารถน ามาขอ

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)  เพราะในระเบียบก าหนดให้ใช้เฉพาะค่าดัชนี
ราคาของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ เท่านั้น  จึงจะขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)  ได ้

สูตรของการคิดค านวณค่า K มีจ านวน 35 สูตร โดยแบ่งออกตามประเภทของงาน 5 หมวด คือ 1.
งานอาคาร  2.งานดิน  3.งานทาง  4.งานชลประทาน  5.งานสาธารณูปโภค  เช่น งานอาคารต้องใช้สูตร 

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
ค่า  K (ESCALATION  FACTOR)  คือ  ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณการแทนค่าในสูตร  เพ่ือหาค่า

มวลรวมเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้าง ต่อ ราคาเฉลี่ยรวมของวัสดุก่อสร้าง(ณ เดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวดต่อเดือน
ที่เปิดซองประกวดราคา)  ESCALATION  FACTOR ที่หักด้วย 4 %  เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 4 % 
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 

ค่า Io = 112.2   คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา  
ค่า It  = 115.8   คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ  ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด 
ค่า Co = 111.7  คือ ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
ค่า Ct  =117.6   คือ ดัชนีราคาซีเมนต์  ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด 
ค่า Mo =126.7  คือ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
ค่า Mt  = 132.7 คือ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด 
ค่า So =140.0    คือ ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
ค่า St =140.8    คือ ดัชนีราคาเหล็ก  ในเดือนที่ส่งมอบงานแต่ละงวด 
ค่า 0.25  = 0.25(100/100) = 0.25(1) คือ ค่าสัมประสิทธิ์  ของมวลรวมค่าด าเนินการต่างๆ 

คิดเฉลี่ยร้อยละ 100 
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ค่า 0.15 (ข้างหน้า It/Io)  คือ ค่าสัมประสิทธิ์  ของมวลรวมราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ  คิด
เฉลี่ยร้อยละ 15 

ค่า 0.10 (ข้างหน้า Ct/Co)  คือ ค่าสัมประสิทธิ์  ของมวลรวมวัสดุซีเมนต์  คิดเฉลี่ยร้อยละ 10 
ค่า 0.40 (ข้างหน้า Mt/Mo) คือ ค่าสัมประสิทธิ์  ของมวลรวมวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)  

คิดเฉลี่ยร้อยละ 40 
ค่า 0.10 (ข้างหน้า St/So) คือ ค่าสัมประสิทธิ์  ของมวลรวมวัสดุเหล็ก  คิดเฉลี่ยร้อยละ 10 
 สรุป การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สามารถค้นหา

สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องได้จาก Internet Website ของส านักงบประมาณ http://www.bb.go.th 
 
ข้อที ่: 2551/0386 
เรื่อง : การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าK    ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ผมสามารถตั้งเงินชดเชยค่าKไว้ในข้อบัญญัติต าบลได้ไหมครับ แล้วต้องท าเรื่องตกลงกับส านักงบฯ
หรือ 
วันที่ถำม : 2551/07/23 วันที่ตอบ : 2551/09/26 
ค ำตอบ 

1.1  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532  ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสูตร
การปรับราคาตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  โดยก าหนดให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นของรัฐให้ถือปฏิบัติเหมือนกันหมด  

 1.2 องค์การบริหารส่วนต าบล)สามารถตั้งเงินชดเชยค่า K  ไว้ในข้อบัญญัติต าบลได้  เนื่องจากเป็น
เงินรายได้หน่วยงานเอง   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544  โดยมอบอ านาจให้หน่วยงาน
ภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างมีอ านาจในการพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด  และอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียก
เงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ส าหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 
50 ล้านบาท  โดยใช้คู่มือและเงื่อนไข  หลักเกณฑ์ท่ีส านักงบประมาณจัดท าข้ึน  ทั้งนี้ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ  เรื่องการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติราชการในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

1.3  ท้องถิ่นต้องท าเรื่องตกลงกับส านักงบประมาณ  เฉพาะกรณีที่การพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือ
ลด  และอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)    
ส าหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างเกิน 50 ล้านบาท ขึ้นไป  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2544  แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 15 
มิถุนายน 2544 
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ข้อที ่: 2551/0382 
เรื่อง : ผ่อนผันค่า K ตามมติ ครม. 8 กค.51 ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ตามมติ ครม.8 กค.51 อนุมัติผ่อนผันค่า K โดยให้หักในอัตราบวก/ลบร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันท  ่ี1 ตค.50 ถึง 30 กย.51 เฉพาะสัญญาจ้างที่ได้ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวด
สุดท้ายแล้วเท่านั้น   อยากทราบว่างานก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จเฉพาะในช่วงที่ก าหนดดังกล่าวเท่านันใช่
หรือไม่   ถ้าแล้วเสร็จหลังที่ก าหนดจะต้องค านวณตามเดิม (บวก/ลบร้อยละ 4) ทุกงวดที่ขอเบิกเงินใช่
หรือไม่  (หรือไม่ได้รับการผ่อนผันนั่นเอง) 

 
วันที่ถำม : 2551/07/22 วันที่ตอบ : 2551/08/14 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2551   ดังกล่าวนั้น  หมายความว่า งานก่อสร้าง
จะต้องแล้วเสร็จตามสัญญาที่ก าหนดไว้ โดยรัฐจะให้ความช่วยเหลือชดเชยเพ่ิมเติมค่า K  เฉพาะกรณีที่ผู้
รับจ้าง   ส่งมอบงวดงานที่ผู้ว่าจ้าง (ส่วนราชการฯ )  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2551  เท่านั้น  และเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญาที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้รับ
จ้างจะต้องยื่นหนังสือขอเงินชดเชยเพ่ิมเติมค่างานก่อสร้างที่ได้ส่งมอบงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
ไปในคราวเดียวกัน  ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว   ส านักงบประมาณจะได้มีหนังสือแจ้งให้
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐทราบและถือปฏิบัติในโอกาสต่อไป และสามารถค้นหาข้อมูล
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.bb.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านัก
งบประมาณ  โทร. 02 273 9027-8  ต่อ 3505, 3542 

ส าหรับกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานหลังวันที่ 30 กันยายน 2551 แล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 ต่อไป 

  
ข้อที ่: 2551/0367 
เรื่อง : ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ค่า It, Io,Ct  ฯลฯ มีค่าเท่ากับเท่าไรในช่วงเดือนกรกฏาคม 2551(ผมมีความต้องการทราบค่าของ
ตัวแปรต่างๆ จะได้จากที่ใด) 
 
วันที่ถำม : 2551/07/10 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ท่ีส านักมาตรฐาน ส านักงบประมาณ ที่โทร. 022739027  - 8 
ต่อ 3545  คุณปนัดดา   และ 3555  คุณอานนท์
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ข้อที ่: 2551/0352 
เรื่อง : จะเอาเงินจากไหนจ่ายส่วนเกิน  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ถ้าผมคิดค่า K งานก่อสร้าง แล้วจะเอาเงินส่วนไหนมาจ่ายให้ผู้รับจ้างครับ ( ผมท างานองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือ อบต. ) ช่วยชี้แนะด้วยครับ 
วันที่ถำม : 2551/07/03 วันที่ตอบ : 2551/07/22 
ค ำตอบ 

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. ได้ท าสัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เมื่อค านวณ
เงินค่า K แล้วต้องจ่ายชดเชยค่างานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างจะต้องจ่ายตามแหล่งที่มาของค่าก่อสร้างนั้น เช่น 
ที่มาของค่าก่อสร้างมาจากเงินรายได้ เงินค่า K ต้องจ่ายจากเงินรายได้ หรือมาจากเงินงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจค่าก่อสร้างเงินค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยงานก่อน หากไม่มีให้ขอ
งบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
ข้อที ่: 2551/0320 
เรื่อง : การพิจารณาขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฉบับที่ 2 โดยมีระยะเวลาเกิน 90 วัน 
ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

เนื่องจากเดิมผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างไปแล้วก่อน 90 วัน โดยได้
พิจารณาการขอรับเงินดังกล่าวแล้วปรากฏว่าจ านวนเงินที่ผู้รับจ้างขอรับนั้นน้อยกว่าผลการค านวณของ
คณะกรรมการ....ต่อมาผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างมาใหม่โดยให้เหตุผลว่าผู้รับจ้าง
ได้ใช้ผลการค านวณผิดพลาดท าให้จ านวนเงินในครั้งแรกนั้นต่ าไปจึงได้ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
เพ่ิมเติม โดยหนังสือการขอรับเงินชดเชยครั้งที่ 2 นั้นเกิน 90 วัน  อยากทราบว่าการยื่นหนังสือขอรับเงิน
ชดเชยในฉบับที่ 2 นั้นสามารถน ามาพิจารณาการขอรับเงินชดเชยดังกล่าวได้หรือไม่ 
วันที่ถำม : 2551/06/24 วันที่ตอบ : 2551/07/09 
ค ำตอบ 

การนับระยะเวลากรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกร้องภายในก าหนด 90 วันนั้น ให้นับถึงวันที่ประทับตรา
รับเรื่องขอรับเงินชดเชยค่า K ครั้งแรกเท่านั้น  ส่วนหนังสือขอรับเงินชดเชยฯ ฉบับที่ 2 เป็นการแก้ไขฉบับ
แรกให้ถูกต้อง สามารถน ามาพิจารณาการขอรับเงินชดเชยดังกล่าวได้ 
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ข้อที ่: 2551/0315 
เรื่อง : สอบถามผู้รับผิดชอบในการคิดค่า  K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ผมอยากทราบว่าผู้ที่รับผิดชอบในการคิดค่า  K  นั้นเป็นหน้าที่ของใคร 
วันที่ถำม : 2551/06/19  วันที่ตอบ : 2551/07/09 
ค ำตอบ 

การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องค านวณ
และเรียกร้องค่า K  ส่วนการตรวจสอบการค านวณเงินเพ่ิมหรือลด แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 1. กรณีสัญญาไม่เกิน 50 ล้านบาท  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างเป็นผู้ตรวจสอบ
และเห็นชอบ โดยหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐจะมอบให้ผู้ใดใครค านวณ และตรวจสอบอยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานนั้น 

 2. กรณีสัญญาเกิน 50 ล้านบาท หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาต้องตรวจสอบการค านวณค่า K 
ของผู้รับจ้างให้ถูกต้องก่อนแล้วขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 
 
ข้อที ่: 2551/0309 
เรื่อง : ค่า k  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

หน่วยได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โดยใช้เงินรายรับ
สถานพยาบาล ในวงเงิน 400 ล้านบาท ขอเรียนถามปัญหาดังนี้ 

1. ถ้ามีการแก้สัญญาจ้าง โดยมีการเพ่ิมวงเงินในสัญญา จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณหรือไม ่

2. กรณีที่ผู้รับจ้างขอเบิกค่า K จะต้องเสนอส านักงบประมาณขออนุมัติงบประมาณหรือไม่ และจะใช้
งบประมาณจากไหนจ่ายเป็นค่า k 
 
วันที่ถำม : 2551/06/17  วันที่ตอบ : 2551/12/16 
ค ำตอบ 

1. การใช้เงินรายรับของสถานพยาบาล จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
เงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. 2551 ซึ่งข้อ 8 ของระเบียบดังกล่าวก าหนดให้การจัดซื้อและ/หรือจัด
จ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น การ
แก้ไขสัญญาจ้างที่ได้ลงนามไว้แล้ว ซึ่งเป็นผลท าให้วงเงินค่างานเพ่ิมขึ้นจะต้องขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณก่อน ตามนัยข้อ 136 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2.การเบิกเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) ให้แก่ผู้รับจ้างที่เป็น
คู่สัญญา กรณีดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาลและจะต้องขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณก่อน เนื่องจากเป็นกรณีที่มีวงเงินค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น เกินกว่า 50 ล้านบาท ตามนัยข้อ 8 
วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. 2551 
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ข้อที ่: 2551/0282 
เรื่อง : การน าสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณี อบต.น าสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)มาใช้ในการก่อสร้าง  เมื่อพิจารณาค่า K เมื่อผู้
รับจ้างยื่นขอเงินชดเชยภายในระยะเวลา90 วัน  ปรากฎว่าต้องชดเชยเงินให้กับผู้รับจ้าง  กรณีดังกล่าว 
อบต.ต้องด าเนินการอย่างไร และน างบประมาณในส่วนไหนมาชดเชยให้ผู้รับจ้าง 
 
วันที่ถำม : 2551/06/05 วันที่ตอบ : 2551/06/24 
ค ำตอบ 

กรณี อบต. ต้องชดเชยเงินค่างานก่อสร้าง จากการน าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้
ในการก่อสร้างจะต้องด าเนินการ ดังนี้  

กรณีวงเงินตามสัญญาจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2544 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 
หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอ านาจในการพิจารณาค านวณเงิน
เพ่ิมหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ตามคู่มือการตรวจสอบเงินค่า K ที่ส านักงบประมาณจัดท าข้ึน 

กรณีวงเงินตามสัญญาจ้างเกิน 50 ล้านบาท  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2532  ที่ นร  0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532   กรณีอบต. ต้องตรวจสอบการค านวณเงิน
เพ่ิมหรือลดให้ถูกต้องก่อนส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและส่งให้ส านักงบประมาณ
ตรวจสอบและเห็นชอบก่อนจ่ายเงินค่า K 

ส าหรับงบประมาณที่จะน ามาชดเชยค่างานก่อสร้างฯ กรณีวงเงินตามสัญญาจ้างไม่เกิน 50 
ล้านบาท  หรือเกิน 50 ล้านบาท ให้ใช้จากงบประมาณของ อบต. หรือ จ่ายตามสัดส่วนแหล่งที่มาของเงิน
ค่ า งานก่ อส ร้ า งนั้ น   ทั้ งนี้ ส ามารถสอบ ถามรายละ เอี ยด ได้ ที่ ส านั ก ม าตรฐาน งบ ป ระมาณ                           
โทร. 0 22739027-8  ต่อ 3505 , 3539    
 
ข้อที ่: 2551/0271 
เรื่อง : ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างตามหนังสือที่  นร 0407/00065 ลว.15พ.ย.
2544ให้คืนหลักประกันสัญญาก่อนครบก าหนด (1 ปี) มีผลกับสัญญาจ้างภายในวันที่ 30 ก.ย.2545 ไม่
ทราบว่ามีหนังสือต่ออายุหรือไม่ 
 
วันที่ถำม : 2551/06/02  วันที่ตอบ : 2551/06/12 
ค ำตอบ 

มาตรการช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง ขอให้หารือไปที่ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง  โท ร ศั พ ท์  0  2 2 7 1  0 6 8 6  - 9 1  ต่ อ  4 7 5 2  ห รื อ ไป ที่ เ ว็ บ ไซ ด์ 
www.gprocurement.go.th 
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ข้อที ่: 2551/0266 
เรื่อง : การบังคับใช้สัญญาแบบปรับราคาได้  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ท าไมส่วนราชการทั่วไปใช้สัญญาแบบปรับราคาได้แต่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกลับไม่ใช้สัญญา
แบบปรับราคาได้ไม่ทราบว่าถ้าไม่ใช้จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร 
 
วันที่ถำม : 2551/05/30  วันที่ตอบ : 2551/09/25 
ค ำตอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ก าหนดให้งานจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ตามมติดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นย่อมอยู่ในข่ายที่สามารถใช้สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในงานก่อสร้างด้วย 

ดังนั้น หากราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมิได้น าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นย่อมต้องรับผิดทางปกครอง เช่น ถูกสอบสวนทางวินัย หรือถูก
ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อศาลปกครอง ตามาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครอง และวิธี
พิจารณาคดีปกครองฯ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และหรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ                    
ที่ไม่ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก http:/www.bb.go.th หรือ  ส านักมาตรฐานงบประมาณ โทร.0 
22739027 - 8 ต่อ 3542 , 3505 

 
ข้อที ่: 2551/0264 
เรื่อง : ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

การพิจารณาช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง ที่ให้คืนหลักประกันสัญญาก่อน1 ปี ตามหนังสือที่ นร 
0407/00065 ลว. 15 พ.ย.2544  โดยมีผลกับสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 ก.ย. 2545 ปัจจุบันมีการต่อ
ระยะเวลาหรือไม่ 
วันที่ถำม : 2551/05/30  วันที่ตอบ : 2551/06/12 
ค ำตอบ 

มาตรการช่วยเหลือผู้มีอาชีพก่อสร้าง ขอให้หารือไปที่ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 
กรมบญัชีกลาง โทรศัพท์ 0 2271 0686 - 91 ต่อ 4752 หรือไปที่เว็บไซด์ 
www.gprocurement.go.th 
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ข้อที ่: 2551/0253 
เรื่อง : การจ่ายเงินชดเชยค่าK  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

กรณี อบต.น าสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) มาใช้ในการท าสัญญาจ้างงานก่อสร้างของ อบต.  เมื่อมี
การค านวณเงินชดเชยค่างานตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์แล้ว  ต้องมีการเพ่ิมเงินค่าก่อสร้างคืนให้กับ
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างได้ร้องขอและแจ้งเรื่องภายในก าหนดระยะเวลา 90 วันนับถัดจากวันที่ส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายตามหลักเกณฑ์  อยากสอบถามว่า อบต.ต้องด าเนินการอย่างไรและเงินที่ต้องเพ่ิมให้กับผู้รับจ้าง
มีวิธีด าเนินการอย่างไร 
วันที่ถำม : 2551/05/27  วันที่ตอบ : 2551/08/28 
ค ำตอบ 

กรณี อบต. น าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ด าเนินการ แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
 1. วงเงินตามสัญญาจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 

แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 114 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544 
หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอ านาจในการพิจารณาค านวณเงิน
เพ่ิมหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ตามคู่มือการตรวจสอบเงินค่า K ที่ส านักงบประมาณจัดท าข้ึน  

 2. วงเงินตามสัญญาจ้างเกิน 50 ล้านบาท อบต. ต้องตรวจสอบการค านวณเงินเพ่ิมหรือลดให้
ถูกต้องก่อนส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบและส่งให้ส านักงบประมาณตรวจสอบและ
เห็นชอบก่อนจ่ายเงินค่า K และเมื่อค านวณค่า K แล้วต้องจ่ายชดเชยค่างาน    ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง
จะต้องจ่ายตามแหล่งที่มาของค่าก่อสร้างนั้น เช่น ที่มาของค่าก่อสร้างมาจากเงินรายได้ เงินค่า K  ต้องจ่าย
จากเงินรายได้หรือมาจากเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้าง เงินค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงิน
งบประมาณของหน่วยงานก่อน หากไม่มีให้ของบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ทั้ งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลประกอบได้ที่  เว็บ ไซต์  http://www.bb.go.th  หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ท่ีส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ โทร. 0 22739027-8 ต่อ 3505 
 
 
ข้อที ่: 2551/0252 
เรื่อง : ค่า k  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ไม่ทราบว่างานปรับระดับผิวทางด้วยหินคลุก(งานแขวงฯ) เป็นค่างานแบบปรับราคาได้หรือไม่คะ 
วันที่ถำม : 2551/05/27 วันที่ตอบ : - 
ค ำตอบ 

ได้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องพิจารณาตอบค าถามแล้ว แต่สามารถสอบถามโดยตรงที่  โทร. 02-
2739027-8 ต่อ 3545 
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ข้อที ่: 2551/0251 
เรื่อง : ค่า k   ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานปรับระดับผิวทางที่ทรุดตัวด้วยหินคลุก(งานRecycling) น ามาค านวณค่า k ได้หรือไม่ เคย
ค านวณได้ แต่ตอนหลังแขวงฯ แจ้งว่าไม่ได้ 
วันที่ถำม : 2551/05/26  วันที่ตอบ : 2551/06/09 
ค ำตอบ 

งานปรับระดับผิวทางที่ทรุดตัวด้วยหินคลุก(งานRecycling) เป็นลักษณะงานที่ น าหินคลุกมาเกลี่ยใน
พ้ืนที่ผิวทางแอสฟัลท์เดิม ที่ทรุดตัวเป็นแอ่งหรือเป็นคลื่น ให้มีสภาพเรียบ ไม่มีการบดทับ ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทสูตรค านวณตามมติคณะรัฐมนตรี ว 109 จึงน ามาค านวณค่า K ไม่ได ้

 
ข้อที ่: 2551/0227 
เรื่อง : ค่า K  กับ   เงินเบิกจ่ายล่วงหน้า  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า10% พอส่งงวดงานต้องหักเงินคืน10% ยกตัวอย่าง งวด ที่  1   
เป็นเงิน   1,000,000  บาท จ่ายผู้รับจ้าง  900 ,000 บาท  ต้องน ายอด 1,000,000  บาท  หรือ   
900,000 บาท มาค านวณค่า K คับ 
วันที่ถำม : 2551/05/14  วันที่ตอบ : 2551/05/21 
ค ำตอบ 

ในกรณีที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า 10%  พอส่งงวดงานต้องหักเงินคืน 10 %  เช่น งวดที่ 1  ส่งงาน
เป็นเงิน 1,000,000 บาท จ่ายผู้รับจ้าง 900 ,000 บาท หักเงินคืน 100,000 บาทโดยต้องน ายอด 
1,000,000 บาท   มาใช้การพิจารณาค านวณค่า K  ยกเว้นในสัญญาที่ได้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขว่าให้หักเงิน
ล่วงหน้า ออกก่อนค านวณค่า K  กรณีนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญา 
 

ข้อที ่: 2551/0215 
เรื่อง : ที่มาของสูตรค่า k  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

อยากทราบว่าสูตรค่า k ที่ใช้ในปัจจุบันได้น าวิธีการคิดมาจากไหนคะ(อยากทราบแหล่งที่มา) แล้วมี
การอัพเดทล่าสุดเมื่อไหร่หรอคะ มีการปรับปรุงสูตรรึเปล่าคะ ถ้าจะขอข้อมูลอย่างละเอียดไม่ทราบว่าจะขอ
ได้ที่ไหนบ้างคะ 
วันที่ถำม : 2551/05/04  วันที่ตอบ : 2551/05/12 
ค ำตอบ 

สูตรค่า K ที่ใช้ปัจจุบันได้น าวิธีการคิดมาจากคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาแก้ไขปัญหาการ
ก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ส านักงบประมาณ กรมทาง
หลวง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการ ฯลฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้น ามาใช้เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2532 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาเพ่ือปรับปรุงสูตรค่า K ถ้าจะหาข้อมูลอย่างละเอียดสามารถ
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ข้อมูลได้จาก http://www.bb.go.th หรือ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ โทร 
022739273 ตอ่ 3539 , 3505 
ข้อที ่: 2551/0132 
เรื่อง : ขอทราบสูตรการปรับราคาค่าก่อสร้าง  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้สูตรค่าk สูตร
ไหนครับ 
วันที่ถำม : 2551/03/08  วันที่ตอบ : 2551/03/26 
ค ำตอบ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้สูตรค่าk 
สูตรไหนดังนี้ 

1. สูตรค่า K 3.6 (หอถังน้ าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) 
   K = 0.30+0.10 1t/1o+0.15 Ct/Co+0.20 Mt/Mo+0.25 St/So 
2. สูตรค่า K 5.1.3 (ท่อประปา P.V.C. และหรืออุปกรณ์ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา) 
    K = 0.40+0.10 1t/1o+0.10 Mt/Mo+0.40 PVCt/PVCo 
ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประกอบได้ที่ http:www.bb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส่วนพัฒนา

มาตรฐานกลาง 2 ส านักมาตรฐานงบประมาณ โทร 0 2273 9027 - 8 ต่อ 3555 
 
ข้อที ่: 2551/0104 
เรื่อง : การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

1.การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้นั้นจ าเป็นต้องใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทหรือไม่ ถ้าไม่ใช้ผิด
ระเบยีบฯ ใด ข้อใด และถ้าไม่ใช้ต้องท าอย่างไรบ้าง ตามเอกสารใด พร้อมขอข้อมูลประกอบ 
วันที่ถำม : 2551/02/20 วันที่ตอบ : 2551/02/28 
ค ำตอบ 

การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภทที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร 0203/ว
109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ถ้าไม่ใช้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ที่ก าหนดให้น า
สัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้เป็นการถาวร โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการ
ค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลประกอบได้ที่ http:/www.bb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส่วน
พัฒนามาตรฐานกลาง 2  ส านักมาตรฐานต้นทุนงบประมาณ โทร 022739027 ต่อ 3505 , 3539 
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ข้อที ่: 2551/0053 
เรื่อง : หลักฐานการขอค่า  K ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ต้องมีหลักฐานและแบบฟอร์มอะไรบ้าง  ดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะขอค าแนะน าขั้นตอนการเสนอขอ
งบประมาณด้วยค่ะ 
วันที่ถำม : 2551/01/28 วันที่ตอบ : 2551/02/01 
ค ำตอบ 

1.หลักฐานการเสนอขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างค่า K ได้แก่ ประกาศประกวดราคาว่าได้
ระบุว่าจะมีการท าสัญญาแบบปรับราคาได้ สัญญาจ้างที่มีการก าหนดให้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดย
อาจจะก าหนดในตัวสัญญาหรือเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา หนังสือส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน และ
ในกรณีที่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการขอเงินชดเชยฯค่า K ภายใน 90 วัน นับ
จากวันส่งงานงวดสุดท้าย 

            2. ขั้นตอนการเสนอของบประมาณ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซด์ส านักงบประมาณ 
www.bb.go.th หัวเรื่องรายการหลัก/ค่า K / หนังสือเวียน/ มติ ครม. ที่ เกี่ยวข้อง หรือติดต่อส านัก
มาตรฐานต้นทุนงบประมาณ ส านักงบประมาณ โทรศัพท์ 0-2273-9273 ต่อ 3505 

 
ข้อที ่: 2550/0718 
เรื่อง : สอบถามค่า K งาน pavement inplace recycling ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

ค่า K งาน pavement inplace recycling  จะใช้สูตรใดในการค านวณ 
วันที่ถำม : 2550/11/30  วันที่ตอบ : 2550/12/13 
ค ำตอบ 

ใช้สูตรค านวณในประเภทและลักษณะงานดิน (K 2.1) 
 

ข้อที ่: 2550/0705 
เรื่อง : การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอียดค ำถำม 

การใช้สัญญาแบบปรับราคาได้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม 
จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการจัดจ้างทุกครั้งหรือไม่ หน่วยงานจะท าสัญญาโดยไม่น าเอาสัญญาแบบปรับราคา
ได้มาใช้ได้หรือไม ่
 
วันที่ถำม : 2550/11/26  วันที่ตอบ : 2550/12/13 
ค ำตอบ 

ในการจัดจ้างงานก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้น จะต้องน าสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
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สิงหาคม 2532 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2532 

 
 
ข้อที ่: 2550/0620 
เรื่อง : ดัชนีค่าKของแต่ละเดือน  ประเภทค ำถำม : ค่า K 
รำยละเอยีดค ำถำม 

ในการส่งมอบงานแต่ละงวดจะมีการคิดค านวณค่าKประกอบกับการเบิกจ่ายเงินทุกครั้งซึ่งผม
อยากจะเรียนถามว่า...สมมุติวันที่ท าสัญญาเป็นวันที่ 18 กันยายน และส่งมอบงานงวดสุดท้ายเป็นวันที่ 25 
ธันวาคม ซึ่งระยะเวลาด าเนินงานยังไม่หมดสัญญา แต่ในความเป็นจริง ดัชนีค่าK ของเดือนกันยายนและ
เดือนธันวาคมจะสามารถDownloadได้ในเดือนถัดไปคือเดือนตุลาคมและมกราคมตามล าดับ ซึ่งใน
หมายความว่าเอกสารการคิดค านวณค่าK ในวันส่งมอบงานยังไม่สามารถที่จะแนบกับเอกสารการเบิก
จ่ายเงินได้....แล้วจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินหรือไม่  อยากทราบแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป...ขอบคุณมากครับ 
วันที่ถำม : 2550/09/26 วันที่ตอบ : 2550/10/03 
ค ำตอบ 

การเบิกจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดตามสัญญาไม่ต้องคิดค านวณค่า K ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
เนื่องจากดัชนีราคาที่ใช้ในการค านวณค่า K เดือนส่งมอบงาน สามารถทราบหรือ Download ได้ในเดือน
ถัดไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 แจ้งตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 วิธีการค านวณที่
ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ข้อ 6 การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างที่ผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวดตาม
สัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพ่ิมหรือค่างานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งน ามา
ค านวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว 

 
 
 
 

 

กลุ่มปรึกษาปัญหาค่า K

https://yotathai.link/k
ใน Line open chat




