
เง่ือนไข  หลักเกณฑ  ประเภทงานกอสราง  สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได

ก. เง่ือนไขและหลกัเกณฑ
1.  สัญญาแบบปรับราคาไดน้ีใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท  รวมถึงงานปรับปรุงและ

ซอมแซมซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภณัฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจาย
อ่ืนท่ีเบิกจายในลักษณะคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท่ีอยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑตามท่ีไดกําหนดน้ี

2. สัญญาแบบปรับราคาไดน้ีใหใชท้ังในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสญัญา เมื่อดัชนีราคา
ซึ่งจัดทําข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปดซองประกวดราคา
สําหรับกรณีท่ีจดัจางโดยวิธีอ่ืน ใหใชวันเปดซองราคาแทน

3. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชน้ัน  ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ เชน ใน
ประกาศประกวดราคาฯ และตองระบุในสญัญาจางดวยวางานจางเหมาน้ัน ๆ จะใชสญัญาแบบปรับราคาได  พรอม
ท้ังกําหนดประเภทของงานกอสราง  สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใหมีการปรับเพ่ิมหรือลดคางานไวใหชัดเจน

ในกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงานกอสรางแตละ
ประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางน้ัน ๆ และใหสอดคลองกับสูตรท่ีกําหนดไว

4. การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสญัญาแบบปรับราคาไดน้ี  เปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองเรียกรอง
ภายในกําหนด ๙0 วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดน้ีไปแลว ผูรบัจางไมมสีิทธิท่ี
จะเรยีกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีท่ีผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ให
ผูวาจางท่ีเปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือใหหักเงินจาก
หลักประกันสัญญา แลวแตกรณี

5. การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิมหรือเรยีกเงินคืนจากผูรับจางตามเง่ือนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได  ตองไดรบัการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือการพิจารณาวินิจฉัย
ของสํานักงบประมาณเปนท่ีสิ้นสุด

ข. ประเภทงานกอสรางและสตูรท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสตูรดังน้ี

P = (P0) x (K)
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดท่ีจะตองจายใหผูรบัจาง

P0   = ราคาคางานตอหนวยท่ีผูรับจางประมลูได  หรือราคาคางานเปนงวดซึ่ง
ระบุไวในสญัญาแลวแตกรณี

K    =     ESCALATION  FACTOR ท่ีหักดวย 4 % เมื่อตองเพ่ิมคางานหรือบวก
เพ่ิม 4 %  เมื่อตองเรียกคางานคืน

ESCALATION  FACTOR   K หาไดจากสูตร  ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานดังน้ี

หมวดท่ี 1  งานอาคาร
งานอาคาร   หมายถึง  ตัวอาคาร  เชน ท่ีทําการ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  หอพัก  ท่ีพักอาศัย  หอประชุม

อัฒจันทร  ยิมเนเซียม  สระวายนํ้า  โรงอาหาร  คลังพัสดุ  โรงงาน  รั้ว  เปนตน และใหหมายความรวมถึง
1.1 ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย  แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟา

ภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย  แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
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1.3
1.4 ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ท่ีตดิหรือฝงอยูในสวนของอาคาร  เชนทอปรับอากาศ

ทอกาซ  สายไฟฟาสาํหรับเครื่องปรับอากาศ  สายลอฟา ฯลฯ
1.5 ทางระบายนํ้าของอาคารจนถึงทางระบายนํ้าภายนอก
1.6 สวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนท่ีติดกับอาคารโดยตองสรางหรือ

ประกอบพรอมกับการกอสรางอาคาร  แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลท่ีนํามาประกอบหรือตดิตั้ง เชน ลิฟท็
เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องสูบนํ้า  เครื่องปรับอากาศ  พัดลม ฯลฯ

1.7 ทางเทารอบอาคาร  ดินถม  ดินตกั  หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร  ใชสูตร
K =     0.25 + 0.15  It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So

หมวดท่ี 2  งานดิน
2.1 งานดิน  หมายถึง  การขุดดิน  การตักดิน  การบดอัดดิน  การขุดเปดหนาดิน  การเกลีย่

บดอัดดิน  การขุด- ถมบดอัดแนนเข่ือน  คลอง  คันคลอง  คันก้ันนํ้า  คันทาง  ซึ่งตองใชเครื่องจักรเครือ่งมือกล
ปฏิบัติงาน

สําหรับการถมดินใหหมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ท่ีมีการควบคุมคณุสมบัติของวัสดน้ัุน
ๆ และมีขอกําหนดวิธีการถม  รวมท้ังมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกลเพ่ือใหไดมาตรฐานตามท่ี
กําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเข่ือนชลประทาน

ท้ังน้ี ใหรวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED  MATERIAL,
UNTREATED  BASE และ SHOULDER
ใชสูตร K   = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

2.2 งานหินเรียง  หมายถึง  งานหินขนาดใหญนํามาเรียบกันเปนช้ันใหเปนระเบียบจนได
ความหนาท่ีตองการ  โดยใชชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทรายใหเตม็
ชองวาง  มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบตัิโดยใชเครื่องจักร  เครื่องมือกล หรอืแรงคน และ
ใหหมายความรวมถึงงานหินท้ิง  งานหินเรียบ  ยาแนว หรืองานหินใหญท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน  เพ่ือการปองกัน
การกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลํานํ้า
ใชสูตร K   = 0.40  + 0.20  It/Io +0.20 Mt/Mo +0.20 Ft/Fo

2.3 งานเจาะระเบิดหิน  หมายถึง  งานเจาะระเบดิหินท่ัวๆ ไป  ระยะทางขนยายไป – กลับ
ประมาณไมเกิน 2 กิโลเมตร  ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซึ่งตองใชเทคนิคช้ันสูง
ใชสูตร K    = 0.45  + 0.15 It/Io +  0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo +  0.10 Ft/Fo

หมวดท่ี 3  งานทาง
3.1 งานผิวทาง PRIME  COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใชสูตร K    = 0.30  +  0.40 At/Ao +  0.20 Et/Eo +  0.10  Ft/Fo
3.2 งานผิวทาง SURFACE  TREATMENT  SLURRY  SEAL

ใชสูตร K    = 0.30  +  0.10 Mt/Mo +  0.30 At/Ao +  0.20 Et/Eo +  0.10 Ft/Fo
3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION  MACADAM

ใชสูตร K    = 0.30  +  0.10 Mt/Mo +  0.40 At/Ao +  0.10 Et/Eo +  0.10 Ft/Fo
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3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   หมายถึง  ผิวถนนคอนกรีตท่ีใชเหล็กเสริม  ซึ่งประกอบดวย
ตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเช่ือมติด (WELDED  STEEL  WIRE  FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL
BAR) เหล็กยืด (DEFORMED  TIE  BAR) และรอยตอตาง ๆ (JOINT) ท้ังน้ี  ใหหมายความรวมถึงแผนพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. BRIDGE  APPROACH) ดวย
ใชสูตร K    = 0.30  +  0.10 It/Io +  0.35 Ct/Co +  0.10 Mt/Mo +  0.15 St/So

3.5 งานทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก  หมายถึง  ทอคอนกรีตเสริม
เหล็กสําหรับงานระบายนํ้า (PRECAST REINFORCED  CONCRETE  DRAINAGE  PIPE) งานรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายนํ้าและบริเวณลาดคอสะพาน  รวมท้ังงานบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ืนท่ีมรีูปแบบและลกัษณะงานคลายคลึงกัน  เชน  งานบอพัก
(MANHOLEP) ทอรอยสายโทรศพัท  ทอรอยสายไฟฟา เปนตน
ใชสูตร K    = 0.35  +  0.20 It/Io +  0.15 Ct/Co +  0.15 Mt/Mo +  0.15 St/So

3.6 งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเข่ือนกันตลิ่ง   หมายถึง   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสรางฐานรากคอนกรตีเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. BEARING  UNIT) ทอเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.
BOX CULVERT) หอถังนํ้าโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  เข่ือนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทาเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน
ใชสูตร K    = 0.30  +  0.10 It/Io +  0.15 Ct/Co +  0.20 Mt/Mo +  0.25 St/So

3.7 งานโครงสรางเหล็ก   หมายถึง  สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน  โครงเหล็กสําหรับตดิตั้งปาย
จราจรชนิดแขวนสูง  เสาไฟฟาแรงสูง  เสาวิทยุ  เสาโทรทัศน  หรืองานโครงเหล็กอ่ืนท่ีมลีักษณะคลายคลึงกัน  แต
ไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ใชสูตร K    = 0.25  +  0.10 It/Io +  0.05 Ct/Co +  0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

หมวดท่ี 4  งานชลประทาน
4.1  งานอาคารชลประทานไมรวมบานเหล็ก  หมายถึง   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตาง ๆ ท่ีกอสราง

ในแนวคลองสงนํ้าหรือคลองระบายนํ้า  เพ่ือควบคุมระดับและหรือปริมาณนํ้าไดแก  ทอระบายนํ้า  นํ้าตก  รางเท
สะพานนํ้า  ทอลอด  ไซฟอน  และอาคารชลประทานชนิดอ่ืน ๆ ท่ีไมมีบานระบายเหล็ก  แตไมรวมถึงงานอาคาร
ชลประทานขนาดใหญ  เชน  ฝาย  ทางระบายนํ้า  นํ้าลน  หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน  เปนตน
ใชสูตร K    = 0.40  +  0.20 It/Io +  0.10 Ct/Co +  0.10 Mt/Mo +  0.20 St/So

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก  หมายถึง  อาคารคอนกรตีเสรมิเหล็กชนิดตาง ๆ
ท่ีกอสรางในแนวคลองสงนํ้าหรือคลองระบายนํ้า  เพ่ือควบคมุระดับและหรือปริมาณนํ้าไดแก  ทอสงนํ้าเขานา  ทอ
ระบายนํ้า  ประตรูะบายนํ้า  อาคารอัดนํ้า  ทอลอดและอาคารชลประทานชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีบานระบายนํ้า  แตไม
รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ  เชน  ฝาย  ทางระบายนํ้าลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน
เปนตน
ใชสูตร K    = 0.35 +  0.20  It/Io +  0.10  Ct/Co +  0.10  Mt/Mo +  0.25  St/So

4.3 งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL  LINER หมายถึงบานระบายเหล็
เครื่องกวานและโครงยก  รวมท้ัง BULK  HEAD  GATE และงานทอเหล็ก
ใชสูตร

K    = 0.35 +  0.20  It/Io +  0.45 Gt/Go
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4.4 งานเหล็กเสรมิคอนกรีต  และ ANCHOR  BAR หมายถึง  เหล็กเสนท่ีใชเสริมในงานคอนกรตีและ
เหล็ก ANCHOR  BAR ของงานฝาย  ทางระบายนํ้าลน  หรืออาคารชลประทานประกอบของเข่ือน  ซึ่งมีสัญญา
แยกจายเฉพาะงานเหล็กดังกลาวเทาน้ัน
ใชสูตร

K    = 0.25 +  0.15  It/Io +  0.60  St/So
4.5 งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตคาดคลอง  หมายถึง  งานคอนกรีตเสรมิเหล็กท่ีหักสวนของ

เหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝาย  ทางระบายนํ้าลนหรอือาคารชลประทานประกอบของเข่ือน  ซึ่งมี
สัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรตีดังกลาวเทาน้ัน
ใชสูตร K    = 0.40 +  0.15  It/Io +  0.25  Ct/Co +  0.2  Mt/Mo

4.6 งานเจาะ   หมายถึงการเจาะพรอมท้ังฝงทอกรุขนาดรูในไมนอยกวา  48  มิลลิเมตรในช้ันดิน  หินผุ
หรือหินท่ีแตกหัก เพ่ืออัดฉีดนํ้าปูน และใหรวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารลงประทาน  ถนนและอาคารตาง ๆ
โดยการอัดฉีดนํ้าปูน
ใชสูตร K    = 0.40  +  0.20 It/Io +  0.10 Mt/Mo +  0.2 Et/Eo +  0.20 Ft/Fo

4.7 งานอัดฉีดนํ้าปูน  คาอัดฉีดนํ้าปูนจะเพ่ิมหรือลด ใหเฉพาะราคาซีเมนตท่ีเปลีย่นแปลง
ตามดัชนีราคาของซีเมนต  ท่ีกระทรวงอาณิชยจัดทําข้ึน  ในเดือนท่ีสงงานแตละงาน  กับเดือนท่ีเปดซองประกวด
ราคา

หมวดท่ี 5  งานระบบสาธารณูปโภค
5.1 งานวางทอ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจดัหาทอและหรืออุปกรณให
ใชสูตร K    = 0.50  +  0.25 It/Io +  0.25  Mt/Mo

5.1.2 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ AC และหรืออุปกรณ
ใชสูตร K    = 0.40  +  0.10  It/Io +  0.10  Mt/Mo +  0.40 ACt/ACo

5.1.3 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ PVC และหรืออุปกรณ
ใชสูตร K    = 0.40  +  0.10 It/Io +  0.25  Mt/Mo +  0.40 PVCt/PVCo

5.2 งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ HYDENSITY  POLYETHYLENE
5.2.1  ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจดัหาทอและหรืออุปกรณให

ใชสูตร K    = 0.40  +  0.10 It/Io +  0.15  Mt/Mo +  0.20 Et/Eo +  0.15  Ft/Fo
5.2.2 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณและให

รวมถึงงาน TRANSMISSION  CONDUIT
ใชสูตร K    = 0.40  +  0.10 It/Io +  0.10  Mt/Mo +  0.10 Et/Eo +  0.30  GIPt/GIPo

5.2.3 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาทอ HYDENSITY  POLYETHYLENE
และหรืออุปกรณ
ใชสตูร K    = 0.50  +  0.10 It/Io +  0.10  Mt/Mo +  0.30  PEt/PEo

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงนํ้าและงาน SECONDARY  LINING
ใชสูตร K    = 0.40  +  0.10 It/Io +  0.15  Et/Eo +  0.30  CIPt/CIPo

5.4 งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรตี
ใชสูตร K    =0.30+0.10 It/Io+0.20Ct/Co+ 0.05 Mt/Mo+ 0.10 St/So+0.30 PVCt/PVCo
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5.5 งานวางทอ PVC กลบทราย
ใชสูตร K    = 0.25  +  0.05 It/Io +  0.05  Mt/Mo +  0.65  PVCt/PVCo

5.6 งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี
ใชสูตร K    = 0.65  +  0.25 It/Io + 0.50  GIPt/GIPo
ประเภทงานและสูตรตอไปน้ีใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทยเทาน้ัน

5.7 งานกอสรางระบบสายสงแรงสูงและสถานีไฟฟายอย
5.7.1 งานติดตั้ง เสา  โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ  รวมท้ังงานติดตั้งอุปกรณ

ไฟฟาสถานีไฟฟายอย
สําหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ  ประกอบดวย  ลักษณะงาน

ดังน้ีคือ PRELIMINARY  WORK  (ยกเวน BOUNDARY  POST), TOWERS,  INSULATOR  STRING  AND
OVERHEAD  GROUND  WIRE  ASSEMBLIES,  CONDUCTOR  AND  OVERHEAD  GROUND  WIRE
STRINGING, LINE  ADESSORIES, GROUNDING  MATERIALS

สําหรับงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย  หมายถึงเฉพาะการติดตั้งอุปกรณไฟฟาเทาน้ัน
ใชสูตร K    = 0.60  +  0.25 It/Io +  0.15 Ft/Fo

5.7.2 งานกอสรางฐานรากเสาไฟฟา (TOWER  FOUNDATION) และงานติด
BOUNDARY  POST
ใชสูตร K    = 0.35  +  0.20 It/Io +  0.20  Ct/Co +  0.10 St/So +  0.15 Ft/Fo

5.7.3 งานกอสรางฐานรากอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย
ใชสูตร K    = 0.50  +  0.20 It/Io +  0.15  Ct/Co +  0.15 St/So

5.8 งานหลอและตอกเสาเข็มคอนกรตีอัดแรง
5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใชสูตร K    = 0.35  +  0.15 It/Io +  0.20  Ct/Co +  0.30 St/So
5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST  IN  PLACE

ใชสูตร K    = 0.30  +  0.10  It/Io +  0.25  Ct/Co +  0.35  St/So

ประเภทงานและสูตรตอไปน้ีใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาคเทาน้ัน
5.9 งานกอสรางสายสงแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีท่ีผูวาจางเปนผูจดัหาวัสดุและหรืออุปกรณให
ใชสูตร K    = 0.80 +  0.05 It/Io +  0.10  Mt/Mo +  0.05  Ft/Fo

5.9.2 ในกรณีท่ีผูรับจางเปนผูจัดหาวัสดหุรืออุปกรณ
ใชสูตร K    = 0.45  +  0.05 It/Io +  0.60  Mt/Mo +  0.05 Ft/Fo +  0.25 Wt/Wo
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ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตรท่ีใชกบัสัญญาแบบปรับราคาได  จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย

K = ESCALATION  FACTOR
It = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
I๐ = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
C๐ = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
M๐ = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
S๐ = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลติในประเทศ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
G๐ = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบท่ีผลินในประเทศ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
At = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
A๐ = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดอืนท่ีเปดซองประกวดราคา
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภณัฑ ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
E๐ = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภณัฑ ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
F๐ = ดัชนีราคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
AC๐ = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
PVC๐ = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
GIP๐ = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
PEt = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
PE๐ = ดัชนีราคาทอ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา  ในเดือนท่ีสงงานแตละงวด
W๐ = ดัชนีราคาสายไฟฟา  ในเดือนท่ีเปดซองประกวดราคา
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ค. วิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
1. การคํานวณคา K จากสูตรตามลกัษณะงานน้ัน ๆ  ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสราง

ของกระทรวงพาณิชย  โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ
2. การคํานวณคา K สําหรับกรณีท่ีมีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดยีวกัน

จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานน้ัน  และใหสอดคลองกับสตูรท่ีไดกําหนดไว
3.  การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม  3  ตําแหนงทุกข้ันตอนโดยไมมีการปดเศษ  และ

กําหนดใหทําเลขสัมพันธ  (เปรียบเทียบ)  ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคณูกับตัวเลขคงท่ีหนาเลข
สัมพันธ น้ัน

4.  ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางานจากราคาท่ีผูรับจางทําสญัญาตกลงกับผูวาจาง เมื่อคา K ตาม
สูตรสําหรับงานกอสรางน้ัน ๆ ในเดือนท่ีสงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปดซองราคามากกวา 4
% ข้ึนไป  โดยนําเฉพาะสวนท่ีเกิน 4 % มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดคางานแลวแตกรณี  (โดยไมคดิ 4 % แรกให)

5.  ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปนความผิดของ
ผูรับจาง คา K ตามสูตรตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญา
หรือคา K ของเดือนท่ีสงมอบงานจริง  แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา

6.  การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานท่ีผูรับจางทําไดแตละงวดตามสญัญาไปกอน สวนคางานเพ่ิม
หรือคางานลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของเดือนท่ีสงมอบงาน
งวดน้ัน ๆ เปนท่ีแนนอนแลว  เมื่อคํานวณเงินเพ่ิมไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ



บทนิยาม

“ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาจางในการประกวดราคาจางของจังหวัดสมุทรสงครามเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เขาเสนอราคาขายในการประกวดราคาจางของจังหวัด
สมุทรสงครามในคราวเดียวกัน

การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน  ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี

(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลาย
ราย  ที่เสนอราคาใหแกจังหวัดสมุทรสงครามในการประกวดราคาจางคร้ังน้ี

(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหุนสวนสามัญ  หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกจังหวัดสมุทรสงครามในการประกวดราคาจางคร้ังน้ี

คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา  ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการ
น้ัน  หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด

(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคล
รายหน่ึง  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด   อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัดสมุทรสงครามในการประกวด
ราคาจางคร้ังน้ี  หรือในนัยกลับกัน

การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน  หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส  หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1)  (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน  หรือการถือ
หุนของบุคคลดังกลาว

ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผู
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง  หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณี  และหางหุนสวน  หรือบริษัท
จํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเสนอราคาใหแกจังหวัดสมุทรสงครามในการประกวดราคาจาง
ความเดียวกัน  ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานน้ันมีความสัมพันธกันตาม (1)  (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
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“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา  การที่ผูเสนอราคารายหน่ึงหรือ
หลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอจังหวัดสมุทรสงคราม ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกันหรือโดยการให
ขอใหหรือรับวาจะให เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  หรือใชกําลังประทุษราย
หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งน้ีโดยมี
วัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนใหระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคา
รายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับจังหวัดสมุทรสงคราม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ



บัญชีเอกสารสวนท่ี 1

1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน……………..แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผน

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    จํานวน……………….แผน
หนังสือบริคณหสนธิ    จํานวน…………….แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน…………….แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ  จํานวน……………..แผน

2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน  จํานวน………………แผน
(ข) คณะบุคคลธรรมดา

สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน   จํานวน……………แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  จํานวน…………..แผน

3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  จํานวน……………แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   จํานวน…………….แผน

- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง   จํานวน…………….แผน

(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   จํานวน……………..แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน……………แผน
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- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน…………….แผน
หนังสือบริคณหสนธิ   จํานวน………………..แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………….แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ   จํานวน……………..แผน

4. อ่ืนๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองในเสนอราคาในการสอบราคาจาง
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………ผูเสนอราคา
(…………………………………..)



บัญชีเอกสารสวนที่ 2

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   จํานวน………………แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน     จํานวน………………แผน
3. หลักประกันซอง   จํานวน…………….แผน

4. อ่ืนๆ (ถามี)

…………………………………………………………………………………………….………...

……………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….………...

……………………………………………………………………………………………………….

ขาพเจาขอรับรองวา  เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองในเสนอราคาในการสอบราคาจางถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………….ผูเสนอราคา
(………………………………..)


