
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน 

 

วนัท่ี  30  สิงหาคม 2560 



ข้อแนะน าและควรระวงัในการจัดท าประมาณการและราคากลาง 
 1. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานจ้าง

ก่อสร้างเป็นการประจ า โดยแต่งตัง้เป็นประจ าปี 
2. งานท่อลอดคลองส่งน า้แห่งหน่ึง (งานด าเนินการเองทัง้

โครงการ) ในการค านวณราคางาน  ผู้ค านวณใช้อัตราราคา
งานคอนกรีตโครงสร้าง (คสล.เบา) ตามที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดแล้ว แต่ได้รวมรายการเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต หรือ
มีการรวมค่าจ้างช่ัวคราวซ า้อีก 

3. งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน า้ฯ/งานจ้างเหมาดาดคอนกรีต
คลองส่งน า้แห่งหน่ึง พบว่าการค านวณราคากลางยัง
ด าเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ดงันี ้
 

 
 

 



          3.1 กรณี กจิกรรมงานก่อสร้างมีหลายประเภทงานที่ต้อง
ด าเนินการ  เช่น งานก่อสร้างชลประทาน งานสะพานและท่อ
เหล่ียม  ผู้ค านวณราคางานไม่ได้น าค่างานต้นทุนของงานก่อสร้าง
ทัง้โครงการ  ไปเทยีบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F แต่ละประเภท  
แต่น าค่า Factor F ต้นทุนรวมของประเภทงานก่อสร้างชลประทาน 
และ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมตามประเภทงานก่อสร้าง
นัน้ๆ มาค านวณต้นทุนงาน 
          3.2 งานจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองส่งน า้ มูลค่างาน 
7,135,000 บาท ผู้ค านวณไม่ได้หาค่า Factor F ตามมูลค่างาน
ต้นทุนแต่ใช้ค่า Factor F ที่มูลค่างาน 5 ล้านบาท  ซึ่งมีอัตราสูง
กว่ามาค านวณราคากลาง ท าให้ราคากลางสูงเกนิกว่าที่ควรจะเป็น  
 

3.2factor fไม่lถูกต้องกับช่วงมูลค่าต้นทุนงาน.doc


4. งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน า้ แห่งหน่ึงการก าหนดอัตรา
ราคางานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในการจดัท าราคากลาง  
       4.1 ผู้ค านวณได้คิดค่าเหล็ก ค่าเผ่ือและสูญเสีย 
ค่าแรงดัดผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์ แล้ว แต่ยังบวกค่าลวด
ผูกเหล็กซ า้อีก โดยเข้าใจว่า ค่าแรงดัดเหล็กรวมอุปกรณ์
ตามหลักเกณฑ์ไม่ได้รวมค่าลวดผูกเหล็ก   
       4.2 ราคาวัสดุ (เหล็กใช้เหล็กผิวเรียบขนาด 6,9 และ
12 ใช้เหล็กเพียง 3 ขนาด )  ซึ่งไม่เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ฯ 
 

4.1-4.2งานเหล้กเส้นเสริมคอนกรีต.docx


6. การก าหนดปริมาณเหลก็เส้นในแผนจัดซือ้จัดจ้าง ผู้ค านวณ
ไม่ได้ถอดปริมาณเหลก็เส้นเสริมคอนกรีตตามแบบรูปรายการ
ก่อน และน าปริมาณเหลก็ที่ได้จากการถอดแบบมาก าหนดเป็น
ปริมาณที่ต้องใช้ในแผนจัดซือ้จัดจ้าง แต่หน่วยงานใช้ปริมาณ
เหลก็เส้นที่ 100 กโิลกรัม (คสล.เบา) 125 กโิลกรัม (คสล.กลาง)  
หรือ 150 กโิลกรัม (คสล.หนัก) มาคูณปริมาณคอนกรีต 

 
5. งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน า้ ซึ่งงานดงักล่าวมีค่าใช้จ่ายพเิศษ

ตามข้อก าหนด หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมีในงาน
ก่อสร้าง  พบว่าผู้ค านวณราคากลางมีการปัดเศษทศนิยมใน
ขัน้ตอนของการค านวณหาค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพเิศษตาม
ข้อก าหนด 

 



8. การจัดท าประมาณการงานปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในหน่วยงาน  
พบว่าการค านวณราคางาน  ขาดความชัดเจนถงึที่มาของอัตรา
ราคางาน หรือ ชนิด และขนาดของต้นไม้ที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินการ 

7. การค านวณราคากลางงานจ้างเหมาแห่งหน่ึง กรณีที่งาน
ก่อสร้างอาคารชลประทานที่ไม่แยกรายการเป็นงานย่อยและ
ก าหนดหน่วยเป็นแห่ง  หน่วยงานใช้ตาราง Factor F  งาน
ก่อสร้างทาง/งานชลประทานมาค านวณต้นทุนงานแทนการใช้
ตาราง Factor F  งานสะพานและท่อเหลี่ยม  ส่งผลให้วงเงนิ
ราคากลางที่ค านวณสูงเกนิกว่าที่ควรจะเป็น 

8. จัดทำประมาณการขาดความชัดเจน-.docx
7factor fไม่lสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และประเภทงาน.doc


9. งานอาคารท่อรับน า้เข้าคลองแห่งหน่ึง  การก าหนด
อัตรางานคอนกรีตโครงสร้างหน่วยงานใช้อัตราราคา
งานคอนกรีตเบา มาจัดท าประมาณการเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ  แต่งานซึ่งตามแบบรูปรายการเป็น
งานคอนกรีตเสริมเหลก็กลาง 

10. การจัดซือ้วัสดุหลักโดยวธีิตกลงราคา            
หลายหน่วยงานไม่ได้จัดท าราคาตลาด/ 
ราคากลาง ณ ปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นข้อมูล
เปรียบเทยีบในการจัดหาแต่ละครัง้ 

11. การค านวณราคากลางในการจัดซือ้               
วัสดุก่อสร้าง มีการค านวณก าไร 5.5 หรือ 
5% ของค่าขนส่งไว้ด้วย 

คำนวณราคากลางบวกกำไรค่าขนส่ง.pdf


 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
   
             

12. การคดิค่าอ านวยการ (งานด าเนินเอง)  หลายหน่วยงาน 
ยังด าเนินการไม่ถกูต้อง ตามหลักเกณฑ์ก าหนด 
     - มีการน ารายการเคร่ืองกว้านบานระบายฝาท่อ หรือ  
 งานปลูกหญ้า  เคร่ืองสูบน า้  มารวมคดิค่าอ านวยการ 

 
     - กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่ก าหนด ใน
การคดิค่าอ านวยการผู้ค านวณราคางานไม่ได้เทยีบหา         
อัตราส่วนค่าอ านวยการของช่วงค่างานต้นทุนนัน้ๆ แต่น า
อัตราค่าอ านวยการจากตาราง Factor F งานอาคารที่มูลค่า 2 
ล้านบาท บวกรวมค่าอ านวยการที่มูลค่างาน 5 ล้านบาท หาร
ด้วย 2 
 
 

12.วงเงินที่คิดค่าอำนวยการ.docx


      - การก าหนดอัตราราคางานเคร่ืองกว้านพร้อมบานระบาย ใน
ส่วนของงานท าเองยังด าเนินการไม่ถูกต้อง  โดยผู้ค านวณน าอัตรา
ราคางานที่ส านักงบประมาณก าหนดของราคาเคร่ืองกว้านพร้อม
บานระบายงานจ้างเหมามาก าหนดเป็นราคางาน  เน่ืองจากเข้าใจ
ว่าเม่ือไปจัดหาจะด าเนินการในขัน้ตอนการจัดจ้างพร้อมตดิตัง้จงึ
เลือกใช้อัตราราคางานจ้างเหมามาก าหนดแทนอัตราราคางานงาน
ท าเอง 
      - การจัดท าประมาณการงานปรับปรุงคลอง แห่งหน่ึง (งาน
ด าเนินการเอง-ปี60) พบว่า ผู้ค านวณราคางานได้คิดค่าเงนิสมทบ
ประกันสังคม 5% ของวงเงนิค่าแรงลูกจ้างช่ัวคราว รวมเป็นต้นทุน 
ราคางานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ  



13. การค านวณราคากลางงานจ้างก่อสร้าง หลายหน่วยงานที่
ค านวณราคากลางแล้ว มีการปรับเพิ่มราคากลางที่ค านวณได้ให้เป็น
จ านวนเตม็ เช่น 
        - ราคากลางที่ค านวณได้ 7,805,446.53 บาท ขอใช้ 
7,806,000.- บาท 
        - ราคากลางที่ค านวณได้ 9,305,351.46 บาท ขอใช้ 
9,306,000.- บาท 
 

14. การก าหนดอัตราราคางานค่าจัดท านบซองพร้อมรือ้ย้าย  
ผู้ค านวณราคางานคดิค่าแรงรือ้ย้ายท านบซ า้ซ้อน 

การจัดทำทำนบซองพร้อมค่ารื้อย้าย.docx


15. โครงการระบบระบายน า้แห่งหน่ึง จัดท าประมาณการ มี
การแยกกจิกรรมที่ต้องด าเนินการออกเป็น 2 สัญญาจ้าง ซึ่งมี
เนือ้งานที่ด าเนินการอยู่ในพืน้ที่เดยีวกัน และการแบ่งออกเป็น 
2 สัญญาท าให้ราคางานสูงเกนิควร และท าให้อ านาจการส่ังซือ้
สั่งจ้างเปลี่ยนไป 

16. กจิกรรมงานซ่อมแซมเคร่ืองกว้านบานระบาย การค านวณ
ราคางานหน่วยงานเลือกใช้ไม้เนือ้แขง็ส าหรับการปักท าเสาค า้ยัน 
โดยตามรายการค านวณระบุขอใช้ไม้เนือ้แขง็ 60 ท่อน จัดซือ้จริง 
80 ท่อน  จงึเป็นการจัดซือ้เกนิกว่ารายการค านวณ  และ อาจมอง
ว่าวัสดุที่เลือกใช้ (ไม้เนือ้แขง็) เป็นการเลือกใช้วัสดุเกนิความ
จ าเป็น และความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ด าเนินการ เพราะ   
ไม้เนือ้แขง็มีราคาค่อนข้างสูง 



17. วัสดุที่ปรากฏในรายการค านวณ ตามประมาณการ  แต่ไม่
ปรากฏว่ามีการจัดซือ้วัสดุดงักล่าวเพื่อใช้ในการท างาน 

18. การค านวณหาปริมาณดนิหลวม (บดอัดแน่น 85%) และหนิ
คลุก ผู้ค านวณใช้อัตราที่ 1.6  ท าให้ปริมาณดนิ และหนิคลุกที่
ค านวณได้ สูงกว่าหลักเกณฑ์ก าหนด ซึ่งที่ถกูต้อง ดนิใช้อัตราที่ 
1.4 และหนิคลุกอัตรา 1.5  

19. จัดท าและก าหนดราคากลางปูนซีเมนต์หลายราคาโดยแยก
ตามยี่ห้อ ตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเผยแพร่ไว้ 



20. กจิกรรมเดยีวกันระบุแหล่งวัสดุเดียวกัน แต่
ก าหนดระยะทางขนส่งแตกต่างกัน  
21. งานจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน า้แห่งหน่ึงผู้ค านวณ
ปรับเผ่ือปริมาณเพิ่มขึน้จากแบบรูปรายการที่ค านวณ
ไว้  
22. งานจ้างก่อสร้างที่จดัหาโดยวิธีประกวดราคา     
(E-bidding) ผู้ค านวณราคากลางเลือกใช้ตาราง     
Factor F ที่ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า 15%   
 

21 ปรับเพิ่มปริมาณงานจากแบบรูปรายการ.doc


23. การจดัท าประมาณการงานบานระบายฝาท่อและ
เคร่ืองยกพร้อมเพลา  ผู้ค านวณงานก าหนดงานจ้าง
เหมาจัดท าเคร่ืองกว้านบานระบาย (คิดค่า Factor F ) 
แต่แยกค่าตดิตัง้บานฝาท่อและเคร่ืองยกพร้อมเพลา
ก าหนดเป็นงานด าเนินการเอง 

24. เอกสารการจดัหาและแบบก่อสร้างก าหนดให้ใช้
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยชัน้คุณภาพ SD 30 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักฐานใบส่งของและรายงาน
ผลทดสอบที่ระบุชัน้คุณภาพ SD 40 



25. การจดัท าประมาณการและราคากลาง งานจ้าง
เหมาดนิขุดด้วยเคร่ืองจกัรพร้อมขนย้าย วงเงนิราคา
กลาง 70,230.26 บาท จดัจ้างโดยวธีิตกลงราคา ผู้
ค านวณใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง คือ ใช้อัตราค่า 
Factor F ที่มีการจ่ายล่วงหน้า 15% และหกัประกัน
ผลงาน 10% ท าให้ใช้ค่า Factor F ในการค านวณราคา
งานและราคากลางไม่สอดคล้องกับวธีิการจดัหาและ
ระยะเวลาด าเนินงาน 

26. ขาดเอกสารอ้างองิถงึรายละเอียดประกอบการ
จดัท าราคากลาง 



27. มีการเบกิจ่ายงบประมาณในส่วนของค่าจ้างชั่วคราว
สูงกว่าค่าจ้างช่ัวคราวที่ก าหนดไว้ในประมาณการ 

28. งานจัดระบบน า้ฯ ซึ่งมีกจิกรรมอาคารท่อส่งน า้  
เข้านา ท่อลอดถนน อาคารน า้ตก เป็นต้น งาน
คอนกรีตที่ด าเนินการเป็นงานคอนกรีตล้วน หรือ
คอนกรีตหยาบ แต่ก าหนดอัตราราคางานตาม
ประมาณการก าหนดอัตราราคางานเป็นงานคอนกรีต
ล้วนปนหนิใหญ่ 



29. การจดัท าประมาณการงานจัดระบบน า้ฯ (งานท า
เอง) กจิกรรมจดัหาดนิผู้ค านวณด าเนินการสืบราคา
วัสดุจากผู้ขาย 2 ราย และเลือกใช้ราคาสูงมาค านวณ
เป็นอัตราราคางาน 

30. รายงานผลทดสอบปูนซีเมนต์จาก ส านักวจิยัฯ หรือ
กรณีส่งทดสอบมหาวทิยาลัย /วทิยาลัยเทคนิค ปรากฏ
ว่าในรายงานผลทดสอบยี่ห้อปูนซีเมนต์เป็นคนละยี่ห้อ
ที่พัสดุจดัซือ้ 





แนวทางการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ  

 
  การค านวณราคากลาง สิ่งที่หน่วยงานควรค านึงถงึ  คือใช้
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ที่มีผลการบังคับใช้
ในขณะที่จัดท าราคากลางหรือไม่ 
    “ ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ไม่ใช่ราคามาตรฐาน
ของงานก่อสร้าง แต่เป็นราคาค่าก่อสร้างที่ประเมินหรือค านวณ
ตามข้อมูลข้อเทจ็จริงที่เป็นปัจจุบันในขณะที่ประเมินหรือค านวณ
ราคากลางโครงการ/งานก่อสร้างนัน้” 
    ราคากลาง  เป็นราคาที่ทางราชการยอมรับได้  ไม่สูงจน
ผู้ประกอบการได้ก าไรมากเกนิกว่าที่ควรได้รับ และเป็นราคาที่ไม่
ต ่าจนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะด าเนินการก่อสร้างได้ 
 
 



ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ  
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

1. งานจ้างก่อสร้างใช้ประมาณการในการจัดท า
งบประมาณมาก าหนดเป็นราคากลาง 

2. กรณีราคากลางสูง/ต ่าเกนิ 15% ไม่จัดส่ง
รายละเอียดการค านวณราคากลางส่ง สตง. 

3. การหาอัตราส่วนของผลต่างของราคาที่ประกวดได้
กับราคากลางที่ค านวณไว้  หน่วยงานใช้ราคากลาง
เป็นฐานในการค านวณ 

4. ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการราคากลาง 
      งานจ้างก่อสร้าง เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน

ก่อสร้างนัน้ๆ  

วิธีคิดสูง-ต่ำร้อยละ15.doc


5. การจดัท าราคากลางงานจ้างเหมาใช้ราคา
วัสดุ (ราคาพาณิชย์จงัหวัด/ราคาน าสืบ)ที่
ยงัไม่ได้หกั ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

6. กรณีสืบราคาวัสดุไม่ได้จัดท าบันทกึแสดง
รายละเอียดการสืบราคาไว้เป็นหลักฐาน 

7. จัดซือ้หนิใหญ่มีการบวกค่าตกัขนขึน้
รถบรรทุกด้วยท าให้ราคากลางสูงกว่าที่
ควรจะเป็น 

ค่าบวกตักขึ้นรถ.doc


8.ก าหนดอัตราราคางานไม่ถูกต้อง คือ ลักษณะงานเป็น
งานดนิขุดด้วยเคร่ืองจกัร แต่หน่วยงานก าหนดเป็นงาน
ขุดลอกด้วยรถขุด 

9.การคดิราคางานคอนกรีตโครงสร้างไม่เป็นไปตาม
แบบ โดยตามแบบก าหนดคอนกรีตรับแรงกดสูงสุดไม่
น้อยกว่า 175 kilogram Per square 
centimeter (KSC) ซ่ึงมรีาคาคอนกรีตลูกบาศก์ละ 
2,374 บาท แต่คณะกรรมการราคากลางใช้ราคา
คอนกรีตโครงสร้างที่ 210 (KSC) ซึ่งมีราคาแพงกว่า 

เปรียบเทียบราคางานดินขุดด้วยเครื่องจักร และ งานขุดลอกด้วยรถขุด.docx


10.การค านวณปริมาณงานดนิถมบดอัดแน่น 95% 
(เคร่ืองจักร) สูงกว่าที่ควรจะเป็น โดยปริมาณที่
คณะกรรมการฯ ค านวณคือ 7,550 ลบ.ม. แต่ สตง.
ค านวณได้ 5,122 ลบ.ม. (สาเหตุเน่ืองจากการใช้ค่า
ระดบัดนิในการค านวณสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบ)  

11.โครงการประตรูะบายน า้แห่งหน่ึงการค านวณราคา
กลางไม่ถกูต้อง 
   - คดิปริมาณงานรายการงาน Gate Indicator 
ส าหรับเคร่ืองกว้านบานระบาย จ านวน 3 ชุดซ า้ซ้อน 
   - ใช้ค่า Factor F ไม่ถกูต้อง ท าให้ราคางานสูงไป 



 
  
 

  

12. งานจ้างขุดลอกการค านวณราคากลางไม่น าค่างานต้นที่
ค านวณได้ไปคูณ Factor F  ท าให้ราคากลางที่ได้ต ่ากว่าที่
ควร 

13.การคดิค่าขนส่งยังด าเนินการไม่ถกูต้อง กรณีการคดิค่าขนส่ง
ที่มีการหกั 10 กโิลเมตรแรก เช่น ระยะทางขนส่งถงึสถานที่
ก่อสร้างเท่ากับ 63 กโิลเมตร ผู้ค านวณคดิค่าขนส่งโดยน า
ระยะทาง 63-10 กโิลเมตร เท่ากับ 53 กโิลเมตร น าระยะทางที่ 
53 ไปเปิดตารางอัตราค่าขนส่ง  ซึ่งที่ถกูต้อง คือน าอัตราค่า
ขนส่งกโิลเมตรที่ 63 หกัด้วยอัตราค่าขนส่งที่ระยะทาง10 
กโิลเมตร 



14. การคดิราคาท่อ คสล. ค านวณค่าขนส่งโดยคดิค่าขนส่ง
ต่อลูกบาศก์เมตร  ซึ่งตามหลักเกณฑ์ให้คดิค่าขนส่งต่อตนั  
ท าให้ราคาท่อ คสล.ที่ค านวณได้สูงเกนิไป 

15. การค านวณงานไม้แบบส าหรับกจิกรรมงานดาด
คอนกรีต (จ้างเหมา) ผู้ค านวณคดิอายุการใช้งานของ    
ไม้แบบเพยีง 2 ครัง้ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานชลประทาน  



16. กจิกรรมท านบดนิช่ัวคราวพร้อมรือ้ย้าย  ผู้
ค านวณ ก าหนดอัตราราคางานดนิถมบดอัดแน่นด้วย
เคร่ืองจกัรที่ 95 %  แทนการใช้อัตราราคางานดนิถม
บดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจกัรที่ 85 %  สตง.ตัง้ข้อสังเกต
ว่าหน่วยงานก าหนดอัตราราคางานเกนิความจ าเป็น
ท าให้ราคางานสูงเกนิกว่าที่ควรจะเป็น 



• ตวัอย่าง  สรุปค าวนิิจฉยัชีข้าดความผดิ 

ของ 

ตวัอย่าง  สรุปค าวนิิจฉัยของ คณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ (คตง.) และการพจิารณาโทษ
ปรับทางปกครอง โดยชีข้าดความผิดของกรณี
ต่างๆ 

คำวินิจฉัยวค 2.pdf
คำวินิจฉัยวค6.pdf
วินิจฉัย วค3-2549.doc


อัตรา ท ปรับทางปกครอง

ปรับ ท่ากับ ง น ดือนตั งแต่    ดือน ถึง     ดือน

ปรับ ท่ากับ ง น ดือนตั งแต่    ดือน ถึง     ดือน

ปรับ ท่ากับ ง น ดือนตั งแต่    ดือน ถึง     ดือน 

ปรับ ม่ ก น ง น ดือน    ดือน 

 ท ชั นที่  

 ท ชั นที่  

 ท ชั นที่  

 ท ชั นที่  

  




