


































































       

 

                                                    เอกสารเลขท่ี    108/ก.ค./62     แผนท่ี  1/1 

กําหนดงวดงาน – งวดเงนิ และระยะเวลากอสราง 
 

สิ่งกอสราง        งานปรับปรุงระบบไฟฟาศูนยบริการสงเสริมฟนฟูสุขภาพ และเวชปฏิบัติครอบครัว  

สถานท่ีกอสราง        โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ( คุมเกลา ) กรุงเทพมหานคร 

แบบเลขท่ี                 ก.9/ม.ค./62 

ราคาคากอสราง  100  % 

ระยะเวลากอสราง 120  วัน  ( หนึ่งรอยยี่สิบวัน) 

การกอสรางแบงเปน   2   งวด   ( สองงวด ) 
 

งวดท่ี  1 จํานวนเงิน  40  %   (รอยละสี่สิบของเงินสัญญาจาง)  จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ 

1.1      งานโครงสรางอาคารโรงคลุมเครื่องกําเนิดไฟฟา  

1.2      งานติดตั้งสายไฟฟา เสาไฟฟา และอุปกรณไฟฟาดานแรงสูง 

1.3      งานติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางภายนอกอาคาร 

1.4      งานเดินสายไฟฟาจากหมอแปลงไฟฟา TR-1 มายังแผงจายกระแสไฟฟา EDB-1 

1.5      งานเดินสายไฟฟาจากแผงจายกระแสไฟฟา EDB-1 ไปยัง MDB-1 

1.6      งานเดินสายไฟฟาจาก GCB ของเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 กิโลวัตตมายังแผงจาย     

          กระแสไฟฟา EDB-1 

1.7     งานเดินสายไฟฟาจากหมอแปลงไฟฟา TR-2มายังแผงจายกระแสไฟฟา EDB-2 

1.8     งานเดินสายไฟฟาจากแผงจายกระแสไฟฟา EDB-2 ไปยัง MDB-2 

1.9     งานเดินสายไฟฟาจาก GCB ของเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 กิโลวัตตมายังแผงจาย         

    กระแสไฟฟา EDB-2 

1.10 งานเดินสายไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 กิโลวัตต มายัง GCB 

         ท้ังหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา  80  วัน) 
 

งวดท่ี  2 จํานวน  60 %   (รอยละหกสิบของเงินสัญญาจาง) จายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ 

2.1    ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา 315 kVA 24kV MEA Standard  

2.2    ติดตั้งตู Generator Circuit Breaker (GCB), IP54  

2.3    ติดตั้งแผงจายกระแสไฟฟา EDB-1, IP54 

2.4    ติดตั้งแผงจายกระแสไฟฟา EDB-2, IP54 

2.5    ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา 500 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง 

2.6    ทําการทดสอบระบบท้ังหมดท่ีเก่ียวของ 

  และไดกอสรางประกอบและติดตั้งรายการตางๆ ท้ังหมดแลวเสร็จ  ครบถวนถูกตองตามรูปแบบ 

และทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบและใกลเคียง ใหเรียบรอย 

  รายการและสัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา  40  วัน) 

 

คณะกรรมการกําหนดรูปแบบรายการ 

กองแบบแผน   กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ   กระทรวงสาธารณสุข 



การปรับราคาคางานกอสราง (คา K) 

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ
1.1 สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชกับงานกอสรางทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซอมแซม ซึ่ง

เบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจายอื่นที่เบิกจายใน
ลักษณะคาที่ดินและส่ิงกอสราง ที่อยูในเง่ือนไขและหลักเกณฑตามที่กําหนดนี้ 

1.2 สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ ใหใชไดทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนี
ราคา ซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปดซองใบเสนอราคา 

1.3  การขอเงินเพ่ิมคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้  เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองเรียกรอง
ภายในกําหนด 90 วัน  นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะ
เรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจาง
ที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา
แลวแตกรณี 

1.4  การพิจารณาคํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และใหถือการพิจารณาวินิจฉัย
ของสํานักงบประมาณเปนที่ส้ินสดุ 

2. ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานกอสราง ใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 

P  =  (Po) x (K) 
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง 

Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวใน
สัญญาแลวแตกรณี 

K = Escalation Factor ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคางาน หรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อตอง
เรียกคางานคืน 

Escalation Factor (K) หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานดังนี้ 
2.1   งานอาคาร 

   งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม 
อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง 

2.1.1    ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟา
ภายในบริเวณ 

2.1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
2.1.3 ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ ทอ

กาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ 
2.1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก 
2.1.5  สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคาร โดยตองสรางหรือ

ประกอบพรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเคร่ืองมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟท เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ 

2.1.6  ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร 

ใชสูตร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So 



                                                                                  

2.2   งานดิน 
   งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การเกลี่ยบดอัดดิน      

การขุด-ถมบดอัดแนนเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ํา คันทาง ซึ่งตองใชเครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
สําหรับการถมดินใหหมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติ

ของวัสดุนั้นๆ และมีขอกําหนดวธิีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแนนโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกลเพ่ือใหไดมาตรฐานตามที่
กําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเขื่อนชลประทาน 

ทั้งนี้ ใหรวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated 
Base และ Shoulder 

ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo 

 2.3  งานหินเรียง 
   งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนไดความหนาที่

ตองการ โดยใชชองวางระหวางหินใหญจะแซมดวยหินยอยหรือกรวดขนาดตางๆ และทรายใหเต็มชองวาง มีการควบคุม
คุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และใหหมายความรวมถึงงาน   
หินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เพ่ือการปองกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่ง
และทองลําน้ํา 

ใชสูตร K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo 

2.4   งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam 

ใชสูตร K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo 

2.5   งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใชเหล็กเสริมซึ่งประกอบดวยตะแกรง

เหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยืด (Deformed 
Tie Bar) และรอยตอตางๆ (Joint) ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงแผนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge 
Approach) ดวย 

ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So 

2.6 งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก 
  งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงาน

ระบายน้ํา (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กรางระบายน้ําและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบ
และลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน งานบอพัก (Manhole) ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน 

ใชสูตร K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 

                               2.7  งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตล่ิง 
   งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตล่ิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ทอเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) 
หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งกอสราง
อื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So        

 
 

                                                                          



                                                                                  

2.8  งานโครงสรางเหล็ก 
     งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรับติดตั้งปาย

จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตไมรวมถึง
งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ใชสูตร K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So 

                                2.9  งานระบบสาธารณูปโภค 
                                       2.9.1    งานวางทอ AC และ PVC   
                                                  2.9.1.1 ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 

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

                                       2.9.1.2 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ AC และหรืออุปกรณ 

ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco 

                                     2.1.9.3 ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ PVC และหรืออปุกรณ 

ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo 

                           2.9.2     งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ Hydensity Polyethylene
2.9.2.1  ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให 
ใชสูตร       K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo 
2.9.2.2  ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ และใหรวมถึงงาน Transmission Conduit 

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

2.9.2.3  ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ 

ใชสูตร K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo 

                           2.9.3    งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน Secondary Lining

ใชสูตร K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35GIPt/GIPo 

                           2.9.4    งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรีต

ใชสูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo 

                           2.9.5    งานวางทอ PVC กลบทราย

ใชสูตร K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo 

                           2.9.6   งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี

ใชสูตร K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo 

 
ดัชนีราคาท่ีใชคํานวณตามสูตร 

K = Escalation Factor 
It = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Io = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

                                                                          



                                                                                  

Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Mo = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
At = ดัชนีราคาแอสฟลต ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Ao = ดัชนีราคาแอสฟลต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Ft = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Fo = ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Act = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Aco = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
GIPo = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
PEt = ดัชนีราคาทอ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
PEo = ดัชนีราคาทอ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่สงงานแตละงวด 
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา 

 
3.  วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
  3.1  การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของกระทรวง
พาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 
  3.2 การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน จะตองแยก
คางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรที่กําหนดไว 

3.3 การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกขั้นตอนโดยไมมีการปดเศษ และ
กําหนดใหทําเลขสมัพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงที่หนาเลขสัมพันธนั้น 

3.4 ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง  เมื่อคา K 
ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้นๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปล่ียนแปลงไปจากคา K ในเดือนเปดซองราคามากกวา 4% 
ขึ้นไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน 4% มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด 4% แรกให) 

3.5 ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปนความผิด
ของผูรับจาง คา K ตามสูตรตางๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญา หรือคา 
K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 

3.6  การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําไดในแตละงานตามสัญญาไปกอน สวนคางาน
ที่เพ่ิมหรือคางานลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของเดือนที่สงมอบ
งานงวดนั้นๆ เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพ่ิมไดใหทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ 
 

                                                                          













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ตาราง ปปช.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

1. ช่ือโครงการ    จางปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา อาคารศูนยการแพทยเวชศาสตรฟนฟู
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 
   /หนวยงานเจาของโครงการ    โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  13,500,000.- บาท (สิบสามลานหาแสนบาทถวน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป จางปรับปรุงติดตั้งเมนไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา อาคารศูนยการแพทยเวชศาสตร
ฟนฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี   เปนเงิน   13,256,100.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข)
5.2 แบบ ปร.4
5.3 ราคาคาวัสดุ สํานักดัชนีเศรฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย กรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ 2563
5.4 ราคาคาแรงงานตามบัญชีคาแรงงาน/คาดําเนินการ สําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง

6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายอภิชัย  สิรกุลจิรา นายแพทยเชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ     
6.2 นางสาวศิริวรรณ แสงทองพิทักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6.3 นายกิจานันท  ดวงพัตรา นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน กองแบบแผน กรรมการ 
6.4 นายภูวเดช  นอยสมบัติ นายชางโยธาชํานาญงาน กองแบบแผน กรรมการ 
6.5 นายสมศักดิ์  สุขเจริญพร ผูชวยชางท่ัวไป ช.2 กรรมการ 
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	3.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 
	3.6  การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ 
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