
ใช้แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ........./...........  ลงวนัที่ ............................... 
เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณ 

ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
…………………… 

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
 1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งในกรณีเพ่ิมหรือลดค่างานจากค่างงานเดิมตามสัญญา  
เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิด
ซองประกวดราคา  ส าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอ่ืนให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 
 2. การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง          
ทีจ่ะต้องเรียกร้องภายในก าหนด 90 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  หากพ้นก าหนดนี้
แล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง
จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หัก                
ค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี 
 3. การพิจารณาค านวณเงินเพ่ิมหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณ  และให้ถือ
การพิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 1. ในการพิจารณาเพ่ิม หรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 

P   =     (PO)   x   (K) 
ก าหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
 PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด  ซึ่งระบุไว้ในสัญญา

แล้วแต่กรณี 
 K = ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  4%  เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน  หรือบวกเพ่ิม  4%  

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
 2. ประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้ในการค านวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน
แบบรูปและรายการก่อสร้าง  ดังนี้                                                                                                                         
 รายการ ก่อสร้างอาคาร 
 ประเภทงาน อาคาร* 
  *สูตร   K  =  0.25 + 0.15 It / Io  + 0.10Ct / Co  +  0.40 Mt  /  Mo + 0.10           
St / So 

ค. วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 1. การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของปี 2530  เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 2. การค านวณค่า K ส าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน 
จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้
ก าหนดไว้ 
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 3. การค านวณหาค่า K ก าหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ต าแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ  
และก าหนดให้ท าเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลส าเร็จก่อนแล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่           
หน้าเลขสัมพันธ์นั้น 
 4. ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อ
ค่า K ตามสูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือนเปิดซอง
ราคามากกว่า 4%  ขึ้นไป  โดยน าเฉพาะส่วนที่เกิน  4%  มาค านวณปรับเพ่ิมหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี  
(โดยไม่คิด 4% แรกให้) 
 5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  ตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็น
ความผิดของผู้รับจ้างค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตาม
อายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าราคาค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 
 6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวด  ตามสัญญาไปก่อน                 
ส่วนค่างานเพ่ิม  หรือ  ค่างานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งน ามาค านวณหา
ค่า K  ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว  เมื่อค านวณเงินเพ่ิมได้ให้ขอท าความตกลงเรื่อง
การเงินกับส านักงบประมาณ 

ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 
K = ESCALATION  FACTOR 
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Mo  = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
St = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ft = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Fo = ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนท่ีส่งงานแต่ละงวด 
Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนท่ีเปิดซองประกวดราคา 
PVCT  = ดัชนีราคาท่อ  PVC  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PVCO = ดัชนีราคาท่อ  PVC  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
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GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Pet = ดัชนีราคาท่อ  HYDENSITY  POLYETHYLENE   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Peo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
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