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1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ แนวทาง  วิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้

งานระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความถูกต้อง รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

2. ขอบเขต 
 ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน  
     2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป  
 

3. ค านิยาม 
     “ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” เป็นระบบค านวณราคากลางที่

กรมบัญชีกลางได้พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการค านวณราคากลางงานก่อสร้างให้สามารถด าเนินการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง สร้าง  

 ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานในการค านวณราคากลางให้ผู้ค านวณราคากลาง
ได้ใช้งานอย่างทั่วถึง    
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4. Flowchart ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    5.1 คณะกรรมการค านวณราคากลาง : ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างให้ผู้ได้รับ 

       แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เข้าสู่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  โดย 
           เลือกหัวข้อ“การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ” ให้กดปุ่มเลือกสถานะ “คณะกรรมการค านวณราคากลาง”  
           และกดปุ่มเริ่มต้นการลงทะเบียน เมื่อการลงทะเบียนด าเนินการส าเร็จให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
           นั้น ๆ เป็นผู้ด าเนินการอนุมัติการลงทะเบียน และระบบ e-GP จะส่งe-mailแจ้งไปยัง คณะกรรมการ 
           ค านวณราคากลางเพื่อท าการ first login  หมายเหตุ e-mail ที่คณะกรรมการค านวณราคากลาง ใช้ใน 
           การลงทะเบียน ให้ใช้ e-mail ของ หน่วยงานเท่านั้น  เช่น  procure4@doh.go.th          
 
    5.2   เจ้าหน้าที ่: สร้างโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการค านวณราคากลางในระบบ e-GP 
  เจ้าหน้าที่สร้างโครงการก่อสร้างในระบบ e-GP และแต่งตั้งคณะกรรมการค านวณราคากลางในระบบ e-GP 
          ซึง่ระบบ e-GP จะเปิดสิทธิ์ให้แค่ 2 รหัส เท่านั้น  คือ ประธานกรรมการค านวณราคากลาง 1 คน และ 
          กรรมการค านวณราคากลางอีก 1 คน ที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะสามารถบันทึกผลในระบบค านวณ  
          ราคากลางฯ ได้   (โดยในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางจะมีปุ่มให้เลือกว่ า 
          คณะกรรมการคนใดที่สามารถบันทึกผลในระบบราคากลางได้ และบันทึกผลในระบบราคากลางไม่ได้)  
  เมื่อเจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ระบบค านวณราคากลางจะส่ง e-mail  
  อัตโนมัติ ไปยังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เพื่อเข้สู่ระบบค านวณราคากลางฯ  
 
    5.3  คณะกรรมการค านวณราคากลาง:เข้าสู่ระบบค านวณราคากลางฯ จัดท าและพิมพ์แบบ ด าเนินการดังนี้ 
  5.3. 1  คณะกรรมการก าหนดราคากลางเข้าสู่ระบบค านวณราคากลางฯ และกรอกรายละเอียดโครงการ  
                   เพ่ือก าหนดการเรียกใช้ข้อมูลและรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งตาราง  
                    Factor F  
          5.3.2  การน ารายการงานก่อสร้างที่ได้รับจากการถอดแบบก่อสร้าง เข้าสู่ระบบค านวณราคากลางฯ โดย 
          สามารถน าเข้ารายงานงานก่อสร้างได้ 2 ช่องทาง คือ น าเข้าบนระบบ online และน าเข้าระบบ  
                    offline  (ระบบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม 
                    ออฟไลน์ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและโปรแกรมส าหรับท างาน  offline  ได้ที่เว็บไซต์   
                           www.gprocurement.go.th  หัวข้อดาวน์โหลดแนะน า เมนู “ระบบค านวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” 
           5.3.3  รายการงานก่อสร้างที่น าเข้าระบบค านวณราคากลางฯ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ รายการงานก่อสร้าง 
                    ไม่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ระบบค านวณราคากลางฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียด 
                    ประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน เป็นต้น จากฐานข้อมูลในระบบ 
          ค านวณราคากลางฯ ส าหรับรายการงานก่อสร้างที่ต้องค านวณต้นทุนต่อหน่วย ระบบค านวณ  
                   ราคากลางฯ ค้นหาสูตรการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระบบค านวณ 
                    ราคากลางฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น   
                    ราคาวัสด ุค่าแรงงาน และค่างานต่าง ๆ เป็นต้น จากฐานข้อมูลในระบบค านวณราคากลางฯ มาค านวณ 
                    ในสูตรการค านวณของรายการงานก่อสร้างนั้น  ๆ
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        5.3.4   ค านวณราคากลางงานก่อสร้างจะค านวณรวมค่างานต้นทุนที่ได้จากการค านวณตามข้อ 1. และข้อ 2. มา 
                  ค านวณร่วมกับค่า Factor Fค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) จนได้ราคากลางก่อสร้างทั้งโครงการ และรวมถึงการ 
                  จัดท าและพิมพ์แบบรายงานและรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อน าเสนอ 
                  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจให้ความเห็นชอบ 
5.4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจ : พิจารณา 
  กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการต่อไป 
  กรณีไม่เห็นชอบ ส่งคืนคณะกรรมการราคากลางเพ่ือพิจารณาทบทวนราคากลาง  
5.5  ประธานกรรมการฯ : อนุมัติในระบบค านวณราคากลางฯ 
  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างแล้ว ประธาน          
        กรรมการฯ ก าหนดราคากลางจะเป็นผูบ้นัทึกการอนมัุติราคากลางในระบบค านวณราคากลางฯ จากนั้น 
        ข้อมูลแบบรายงานและรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่าง ๆ จะถูกส่งไปยงัระบบ e-GP 
        เพ่ือด าเนนิการจัดจ้างก่อสร้างในระบบ e-GP ต่อไป 
 

หมายเหตุ 
1. กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอ านาจได้ให้ความเห็นชอบราคากลางแล้ว แต่ยังไม่ได้น าไปประกาศ 
    ในประกาศสอบราคา , ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (TOR)  หรือประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายใน 30 วัน ระบบฯ จะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบในระบบ e-GP เพื่อให้มีการ
ด าเนินการทบทวนราคากลางหรือ 

2. กรณีท่ีราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  ระบบจะแจ้ง
เตือนทาง e-mail เพื่อให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการแจ้งรายละเอียด
การค านวณราคากลางก่อสร้างนั้น ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างก าหนด รวมทั้งยังมีระบบการออกแบบรายงานเป็นไฟล์ excel เพื่ออ านวยความสะดวกและน าไปใช้ใน
ขั้นตอนของการท าสัญญาจ้างก่อสร้างด้วย 

6.เอกสารอ้างอิง 
    - หนังสือกรมบัญชี ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 423 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เรื่องแจ้งการใช้งานระบบ 
      ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานน าร่อง  
 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 “ราคากลาง” (1) ราคาที่   
       ไดม้าจาการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
    - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
       ข้อ 4 “ราคากลาง” (1) ราคาที่ได้มาจาการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
     -  คูมื่อระบบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
  ประกอบหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่รวบรวมและจัดท าขึ้นใหม่ท้ัง 4 เล่ม ได้จากเว็บไซต์ระบบ
  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ( www.gprocurement.go.th)  หัวข้อ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางงานก่อสร้าง 


