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แบบ ปร.4 แผนที่ ... /....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุมงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานกอสราง
สถานที่กอสราง
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
คํานวณราคากลางโดย

แบบเลขที่
เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.
หนวย : บาท

ลําดับที่

รายการ

จํานวน

หนวย

คาวัสดุ
ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน

คาแรงงาน
ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน

รวม
คาวัสดุและแรงงาน

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 (พ) แผนที่ ... /....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองมี)
ชื่อโครงการ/งานกอสราง
สถานที่กอสราง
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
คํานวณราคากลางโดย

แบบเลขที่
เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.
หนวย : บาท

ลําดับที่

รายการ

รวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ ทุกรายการ

จํานวน

หนวย

คาใชจายรวม
(คากอสราง)

หมายเหตุ

แบบ ปร. 5 (ก)
แบบสรุปคากอสราง
กลุมงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานกอสราง
สถานที่กอสราง
แบบเลขที่
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน
คํานวณราคากลาง เมื่อวันที่

หนา
เดือน

พ.ศ.
หนวย : บาท

ลําดับที่

รายการ

คางานตนทุน

Factor F

คากอสราง

หมายเหตุ

1 งาน/กลุมงาน ....................................
2 งาน/กลุมงาน .....................................
3 งาน/กลุมงาน .....................................
4 งาน/กลุมงาน ......................................
............ฯลฯ...................

เงื่อนไขการใชตาราง Factor F
เงินลวงหนาจาย............…...%
เงินประกันผลงานหัก........….%
ดอกเบี้ยเงินกู................……%
ภาษีมูลคาเพิ่ม..............……%

รวมคากอสราง

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จํานวน ………………. ตร.ม.

เฉลี่ย ………………………………. บาท/ตร.ม.

...........................................................
(............................................................)
ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
.............................................................
(............................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง

............................................................
(............................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง
.....................................................

หมายเหตุ

แบบฟอรมนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

แบบ ปร. 5 (ข)
แบบสรุปคาครุภัณฑจัดซื้อ
กลุมงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานกอสราง
สถานที่กอสราง
แบบเลขที่
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน
คํานวณราคากลาง เมื่อวันที่

หนา
เดือน

พ.ศ.
หนวย : บาท

ลําดับที่

รายการ

คางาน

ภาษี
มูลคาเพิ่ม

คากอสราง

หมายเหตุ

1 งาน ....................................
2 งาน .....................................
3 งาน .....................................
4 งาน ......................................
............ฯลฯ...................

รวมคากอสราง

...........................................................
(............................................................)
ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
.............................................................
(............................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง

............................................................
(............................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง
.....................................................

หมายเหตุ

แบบฟอรมนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

แบบ ปร.6 แผนที่ .../....

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางอาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง
สถานที่กอสราง
แบบเลขที่
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ
มีจํานวน
คํานวณราคากลาง เมื่อวันที่
เดือน

ชุด
พ.ศ.
หนวย : บาท

ลําดับที่

รายการ

คากอสราง

หมายเหตุ

1 กลุมงาน/งาน .............................
2 กลุมงาน/งาน .............................
3 กลุมงาน/งาน .............................
4 กลุมงาน/งาน .............................
..................ฯลฯ................

รวมคากอสรางทั้งโครงการ/งานกอสราง
ราคากลาง

สรุป

ราคากลาง ( ........................................................ตัวอักษร............................................................)

.............................................................
(............................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง

หมายเหตุ

(............................................................)
ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
............................................................
(............................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง

แบบฟอรมนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานกอสราง...................................................................................หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง ...................................
ลําดับที่

รายการ

หนวย จํานวน ราคาตอหนวย ราคาทุน

1

งานรื้อโครงสรางถนนเดิม
(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)
1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม
ตร.ม.
(REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) SQ.M.
1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม
ตร.ม.
(REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)
SQ.M.
1.3 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (ที่ กม.................)
เหมาจาย
(REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE
L.S.
AT STA…………………………………………………….)
1.4 .......

2

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

FN

ราคาตอหนวย × FN ราคากลาง

……

ฯลฯ

TOTAL
① ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางทาง
② ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม
③ ผลรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆ

=
=
=

④ คา Factor F งานกอสรางทาง
⑤ คา Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม

=
=

⑥ คา Factor F คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ
= 1 + [③ ÷ (①X④ + ②X⑤)]
⑦ คา Factor F งานกอสรางทางซึ่งรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (Factor FN) = ④ X⑥
⑧ คา Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยมซึ่งรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (Factor FN) = ⑤X⑥

=
=
=

................................................................................
(...............................................................................)
ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
..................................................................
..................................................................
(................................................................)
(................................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง
กรรมการกําหนดราคากลาง

หมายเหตุุ

แบบฟอรมนี้ ผูมู ีหนาที่คํานวณราคากลางและหรือผูทู ี่เกี่ยวของสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงุ ไดตามความเหมาะสมและสอดคลอง
ตามขอเท็จจริงสําหรับการใชงานและโครงการ/งานกอสรางที่คํานวณราคากลางนั้นๆ

LLUUWil1:IJ
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แบบสรุปราคากลางงานกอสรางชลประทาน
โครงการ/งานกอสราง ......................................................................................................................... หนวยงาน .............................................................................................
ชองที่ 1
ลําดับ
ที่

ชองที่ 2

ชองที่ 3

ชองที่ 4

รายการ

ปริมาณ

หนวย

ชองที่ 5
คางานตนทุน
ตอหนวย (บาท)

ชองที่ 6
คางานตนทุน
(บาท)

คา
Factor F

ชองที่ 7
ราคากลาง
ราคากลางตอหนวย
ราคากลาง

หมายเหตุ

รวมคางานตนทุนทั้งสิ้น
รวมราคากลางทั้งสิ้น
ตัวหนังสือ (........................................................................................................)

ลงชื่อ ................................................................ ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
( .............................................................)
ลงชื่อ ...........................................................
กรรมการ
(

ลงชื่อ ........................................................... กรรมการ
(...........................................................)

ลงชื่อ .......................................................... กรรมการ
(......................................................)

หมายเหตุ
แบบฟอรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองตามขอเท็จจริงสําหรับการใชงานและโครงการ/งานกอสรางที่คํานวณราคากลาง

คู่มอือการเปิดเผผยข้ออมูลราาคากลางงงานก่อสร้าง
ในรระบบ e - GP
G
กรมบัญ
ั ชีกลาง (สํานักมาาตรฐานกาารจัดซือ้ จัดจ้ างภาคครั ฐ)

สารบัญ
การบันทึกข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP ..................................................................................1
1. การบันทึกข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างในขั้นตอนการเพิ่มโครงการ ........................................................1
2. กรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลราคากลางงานก่อสร้าง .......................................................................................3
3. การเปิดเผยข้อมูลราคากลางที่หน้าเว็บไซต์ ..............................................................................................6

บทนํา
ตามมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2554 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางจึงได้พัฒนาระบบงานและจัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลราคากลาง
งานก่อสร้างในระบบ e - GP เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และให้ส่วนราชการปฏิบัติงานได้ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้
กรมบัญชีกลาง
สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

การบันทึกข้อมูลราคคากลางงานก่อสร้
อ างในระบบบ e-GP
ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบบการจัดซื้อจัดจจ้างภาครัฐ (ee-GP) โดยการ LOGIN ด้วยยรหัสผู้ใช้ และะรหัสผ่าน
ของหน่วยยงานเพื่อดําเนินการสร้
น
างโครงงการการจัดซื้ออจัดจ้างในระบบบ e-GP โดยมีรายละเอี
ร
ยดการรบันทึกข้อมูลราคากลาง
ล
ดังต่อไปนีนี้
ก อมูลราคากกลางงานก่อสร้ร้างในขั้นตอนนการเพิ่มโครงการ
1. การบันทึกข้
1.1 หน้าจอเพิ
า ่มโครงกการจัดซื้อจัดจจ้าง ผู้ใช้งานต้ต้องบันทึกข้อมูลที่มี * ให้คครบทุกรายการ สําหรับ
การบันทึกข้อมูลราคากลางงานก่อสร้
ส างให้กดปุ่ม “ระบุรายละะเอียด” จะปรากฏหน้าจออการบันทึกปริริมาณงาน
(BOQ) ตตามภาพที่ 2

ภาพที
ภ ่ 1 หน้าจจอเพิ่มโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้า 1

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

1.2 หน้าจอบันทึกปริมาณงาน
ม
ผู้ใใช้งานจะต้องบบันทึกข้อมูล “ราคากลางงงานก่อสร้าง” ที่ได้จาก
การคํานนวณตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคาก
า
ลางงานก่อสร้างในแต่ละประเภทงานทที่หัวหน้าส่วนราชการ
น
ให้ความเห็นชอบแล้ว ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารร งานก่อสร้างชลประทานน งานก่อสร้างงทาง และงานนก่อสร้าง
ณราคากลางไไว้ในระบบด้วย ซึ่งไฟล์ที่แนบจะต้
น
อง
สะพานแและท่อเหลี่ยม เป็นต้น พร้ร้อมกับแนบไฟฟล์การคํานวณ
เป็นไฟล์นนามสกุล .pdff หรือนามสกุล .zip ขนาดไฟฟล์ไม่เกิน 2 เมกะไบต์ ตาามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หหน้าจอบันทึกปริ
ป มาณงาน
หมายเหตตุ :หมายถึง ผูผ้ ใ ช้งานเลือ กกไฟล์ที่ต้อ งกการ Browse ผิ ด และต้องงการเลือ กใหหม่อีก ครั้ ง
รูปภาพ
สามารถลลบข้อมูลที่เลือกไฟล์
อ ผิด โดยการกดรูปภาพกากบาทเพืพื่อล้างข้อมูล
หมายถึง ผู้ใช้งานเคยบบันทึกไฟล์ที่แนบไว้
รูปภาพ
แ
แล้วในนระบบ และ ต้องการแนบบไฟล์ใหม่
ให้กดรูปภภาพถังขยะ เพื่อทําการลบข้อมูลนั้นออกกจากระบบ แล้
แ วจึงแนบไฟล์ที่ต้องการใหหม่อีกครั้ง

หน้า 2

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

2. กรณีทมี่ ีการแก้
า ไขข้อมูลราคากลางงา
ล
านก่อสร้าง
2.1 เงื่อนไขการแก้
น
ไขข้ข้อมูลราคากลลาง
2.1 .1 การจั ดหาด้
ห ว ยวิ ธี ส อบบราคา ประ กวดราคา และประกวด
แ
ราคาด้ ว ยวิ ธีธี ก ารทาง
อิเล็กทรออนิกส์ สามารถถแก้ไขได้ก่อนทที่จะนําประกาาศเชิญชวนขึนเว็
้น บไซต์
2.1.2 การจัดหาโดดยวิธีอื่นนอกเหนนือจากข้อ 2.2.1 สามารถแก้ไขได้
ข ก่อนนําข้อมู ลสาระสําคัญขึ้นเว็บไซต์
2.2 การแแก้ไขราคากลาางงานก่อสร้าง
2.2.1 กรณีที่โครงการอยู่สถานะ “เพิ่มโครงการร” หรือยังไม่ได้ดเข้าสู่ขั้นตอนนการทํางานทีเ่ ป็นลูกบอล
หากต้องการแก้ไขราคคากลางงานก่อสร้
อ างจะต้องกกลับไปแก้ไขทีที่เมนูงาน “ราายการโครงกาาร” ตามภาพที่ 3

ภาพพที่ 3 เมนูงานนหลัก
เมื่อเลือกกเมนูงาน “รรายการโครงกการ” จะปราากฏหน้าจอค้ค้นหาโครงการจัดซื้อจัดจ้าาง และเลือกโครงการ
ที่ ต้ อ งกาารแก้ ไ ข ตามมภาพที่ 4 ผู้ ใ ช้ ง านสามาารถเข้ า ไปแกก้ ไ ขข้ อ มู ล ได้ที่ ค อลั ม น์ ข้ ออมู ล โครงการร โดยกด
“รายละเเอียด/แก้ไข” จะปรากฏหนน้าจอบันทึกปปริมาณงาน (BOQ) ตามภาาพที่ 5 สําหรัรับการดําเนินการแก้ไข
ให้ดําเนินนการตามข้อ 1.2
1

หน้า 3

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

ภาพที่ 4 ค้นหาาข้อมูลโครงกการจัดซื้อจัดจ้้าง

ภาพทที่ 5 บันทึกปริมิ าณงาน (BOQ)

หน้า 4

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

2.2.2 กรณีที่สถานนะโครงการไม่ได้้อยู่ที่ “เพิ่มโครรงการ” หรือได้เข้ขาสู่ขั้นตอนการรทํางานที่เป็นลูกบอลแล้ว
หากต้องกการแก้ไขราคาากลางงานก่อสร้
ส างจะต้องกลัับไปแก้ไขที่เมนูงาน “แก้ไขรราคากลางงานนก่อสร้าง” ตามมภาพที่ 6
และเลือกกโครงการที่ต้องการแก้ไข ตามภาพที
ต
่7

ภาพพที่ 6 เมนูงานนหลัก

ภาพที่ 7 ค้นหาข้
น อมูลโครรงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขราคากลาง
ไ
หน้า 5

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

ผู้ใช้งานสสามารถเข้าไปปแก้ไขข้อมูลได้ที่คอลัมน์ขข้้ อมูลราคากลลาง โดยกด “รายละเอี
“
ยดด/แก้ไข” จะปรากฏ
จ
หน้าจอบับันทึกแก้ไขปริริมาณงาน (BO
OQ) ตามภาพพที่ 8 สําหรับการดําเนินกาารแก้ไขให้ดําเเนินการตามข้้อ 1.2

ภาพที
ภ ่ 8 บันทึกแก้ไขปริมาณงาน
า
(BOQ
Q)
3. การเปิดเผผยข้อมูลราคากลางที่หน้าเว็ว็บไซต์ มีเงื่อนไขการแสดง
น
ดังต่อไปนี้
ราคาด้วยวิธีกการทางอิเล็กทรอนิ
3.1 การจจัดหาโดยวิธสอบราคา
ีส
ปรระกวดราคา และประกวด
แ
ก
กส์
การเปิดเเผยข้อมูลราคากลางงานก่อสร้
อ างจะเปิดเเผยพร้อมกับการประกาศเชิ
ก
ชิญชวนที่หน้าเเว็บไซต์
ม บการนําข้อมมูลสาระสําคัญขึ้นเว็บไซต์
3.2 ส่วนวิวิธีการจัดหาอื่นๆ จะเปิดเผยข้ออมูลราคากลางงาานก่อสร้างพร้อมกั
ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลดั
ล งกล่าวไม่สสามารถเปิดดูไฟล์
ไ ที่หน้าเว็บไซต์ได้ ผู้สนนใจจะต้องดาาวน์โหลด
เอกสารกก่อนแล้วจึงเปิดอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่ดาวนน์โหลดมา โดยมีรายละเอียดดั
ย งนี้

หน้า 6

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

ผู้สนใจเข้าไปที
า ่เว็บไซต์ www.gproccurement.goo.th ตามภาพพที่ 9 แล้วกดด “ค้นหาประกาศ” จะ
ปรากฏหหน้าจอเงื่อนไขขค้นหาประกาาศ ตามภาพทีที่ 10

ภาพพที่ 9 หน้าเว็บไซต์
บ

หน้า 7

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูล ราคากลางงานนก่อสร้าง]

ภาพที่ 110 หน้าค้นหาาประกาศ
คําอธิบายย
1. ตัวเลือกประเภทประกาศ ให้เลือก
 ปรระกาศเชิญชวนน
 แสสดงข้อมูลสาระะสําคัญในสัญญญา

หน้า 8

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

2. เลือกวิธีการจัดหา ให้เลือก
 ตกกลงราคา
 สออบราคา
 ปรระกวดราคา
 พิเศษ
ศ
 กรณีพิเศษ
 ปรระกวดราคาด้วยวิ
ว ธีการทางออิเล็กทรอนิกส์ส
3. เลือกปประเภทการจัดหา
ด ให้เลือก จ้างก่อสร้าง
4. กดปุ่ม “ค้นหาประกกาศ” ระบบจจะแสดงข้อมูลตามเงื
ล
่อนไขทีที่ได้กําหนดไว้ใในหัวข้อที่ 1 – 3
5. ผู้สนใจจกดรูปภาพ
ที่คอลัมนน์ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อดาาวน์โหลดใบแแจ้งปริมาณงาาน (BOQ)
จะปรากฏฏหน้าจอรายกการประกาศทีเกี
่เ ่ยวข้อง ตามภภาพที่ 11 ให้ห้กด “ใบแจ้งปริมาณงาน (BOOQ)” จะปรากกฏหน้าจอ
ให้ดาวน์โโหลดข้อมูล ตาามภาพที่ 12 ให้
ใ เลือก “Savve” แล้วดําเนินการจัดเก็บข้้อมูลลงเครื่องคคอมพิวเตอร์ของผู
ข ้สนใจ
แล้วเปิดออ่านข้อมูลจากกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
โ

่ย อง
ภาพที่ 11 รายการประกาศที่เกียวข้

หน้า 9

กรมบัญชีกกลาง (สมจ.)

[คู่มือการเปิดเผยข้อมูลลราคากลางงานนก่อสร้าง]

ภภาพที่ 12 File Downloadd

หน้า 10

