
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงผู้ให้บรกิำรงำนจ้ำงออกแบบหรอืควบคมุงำนก่อสร้ำง 
พ.ศ.  2562 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุม

งำนก่อสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๓ อัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  ให้น ำหลักเกณฑ์

รำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบมำใช้บังคับโดยอนุโลม   และค ำนวณ
ย้อนกลับเป็นร้อยละของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำง  แต่ส ำหรับประเภทงำนดังต่อไปนี้  ต้องไม่เกิน
อัตรำร้อยละของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำงตำมที่ก ำหนดในบัญชีท้ำยกฎกระทรวง 

(๑) บัญชี  ๑  ส ำหรับประเภทงำนสถำปัตยกรรม   
(๒) บัญชี  ๒  ส ำหรับประเภทงำนขนส่งระบบรำง   
(๓) บัญชี  ๓  ส ำหรับประเภทงำนดังต่อไปนี้ 
 (ก) งำนถนน 
 (ข) งำนสะพำนหรือทำงหรือถนนที่มีมำตรฐำนสูง   
 (ค) งำนเขื่อน   
 (ง) งำนชลประทำน   
 (จ) งำนท่ำเรือหรือโครงสร้ำงริมน้ ำหรือในน้ ำ   
 (ฉ) งำนระบบสำธำรณูปโภคใต้ดิน   
 (ช) งำนประปำ   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๘๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 (ซ) งำนระบบรวบรวมและบ ำบัดน้ ำเสีย   
 (ฌ) งำนระบบระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม   
 (ญ) งำนสนำมบิน   
ในกรณีที่งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงตำม  (๑)  มีลักษณะควำมซับซ้อนมำกกว่ำ

หนึ่งประเภทในงำนจ้ำงเดียวกันและเป็นสำระส ำคัญของงำน  ให้ใช้วิธีเฉลี่ยอัตรำค่ำบริกำร 
ในกรณีที่งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงตำม  (๒)  และ  (๓)  มีขนำดโครงกำร 

ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยกฎกระทรวง  อัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุม
งำนก่อสร้ำงส ำหรับโครงกำรดังกล่ำว  ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำง   
ซึ่งค ำนวณโดยเทียบสัดส่วนจำกขนำดโครงกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในบัญชีท้ำยกฎกระทรวงที่มีขนำด
โครงกำรใกล้เคียงกัน  ทั้งนี้  ตำมวิธีกำรค ำนวณที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 

ข้อ ๔ งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงใดที่ได้ประกำศเชิญชวนในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงหรือของหน่วยงำนของรัฐ  หรือมีหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริกำรก่อนวันที่
กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ  อัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ส ำหรับงำนนั้น  ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุม
งำนก่อสร้ำง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  10  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
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บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

บัญชี ๑ 
 

ล ำดับ ประเภทงำน รำยกำร 
ขนำดโครงกำร 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำ 
(ไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำง) 
ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมำก 

๑. งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ไม่ถึง ๕๐ ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ 

ตั้งแต่ ๕๐ ขึ้นไป แตไ่ม่ถึง ๒๕๐ ๔ ๕.๒๕ ๗ 

ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๗๕๐ ๓.๕ ๔ ๖ 

ตั้งแต่ ๗๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ๓ ๓.๕ ๕ 

ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป แตไ่ม่ถึง ๕,๐๐๐ ๒.๕ ๓ ๔ 

ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๑.๕ ๒.๕ ๓ 

ควบคุม 
งานก่อสร้าง 

ไม่ถึง ๕๐ ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ 

ตั้งแต่ ๕๐ ขึ้นไป แตไ่ม่ถึง ๒๕๐ ๔ ๕.๒๕ ๗ 

ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๗๕๐ ๓.๕ ๔ ๖ 

ตั้งแต่ ๗๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ๓ ๓.๕ ๕ 

ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป แตไ่ม่ถึง ๕,๐๐๐ ๒.๕ ๓ ๔ 

ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป ๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 
บัญชี ๒ 

 

ล ำดับ ประเภทงำน รำยกำร 
ขนำดโครงกำร 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำ 
(ไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำง) 
โครงกำรรถไฟฟ้ำ/ 
รถไฟควำมเร็วสูง 

โครงกำรรถไฟ 
ทำงไกล/รถไฟทำงคู่ 

๑. งานขนส่งระบบราง ออกแบบ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ๒.๒๕ ๒ 

 ๓๐,๐๐๐ ๒ ๑.๗๕ 

 ๖๐,๐๐๐ ๑.๗๕ ๑.๕ 

เกิน  ๑๒๐,๐๐๐ ๑.๒๕ ๑ 

ควบคุม 
งานก่อสร้าง 

ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐ ๕.๕ ๕ 

 ๓๐,๐๐๐ ๕ ๔.๕ 

 ๖๐,๐๐๐ ๔.๕ ๔ 

เกิน ๑๒๐,๐๐๐ ๓.๕ ๓ 



๒ 
 

 
บัญชี ๓ 

 
ล ำดับ ประเภทงำน รำยกำร ขนำดโครงกำร 

(ล้ำนบำท) 
อัตรำ 

(ไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำง) 
๑. งานถนน ออกแบบ ไม่เกิน      ๑๐๐ ๓ 

 ๑,๐๐๐ ๒.๕ 

 ๕,๐๐๐ ๒ 

เกิน ๑๐,๐๐๐ ๑ 

ควบคุม 
งานก่อสร้าง 

ไม่เกิน ๑๐๐ ๓.๕ 

 ๑,๐๐๐ ๓ 

 ๕,๐๐๐ ๒.๕ 

เกิน ๑๐,๐๐๐ ๑.๕ 

๒. (ก) งานสะพานหรือ
ทางหรือถนนท่ีมี
มาตรฐานสูง 

(ข) งานเขื่อน 
(ค) งานชลประทาน 
(ง) งานท่าเรือหรือ

โครงสร้างริมน้้า
หรือในน้้า 

(จ) งานระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน 

ออกแบบ ไม่เกิน ๑๐๐  ๔ 

 ๑,๐๐๐  ๓.๕ 

 ๕,๐๐๐ ๓ 

เกิน ๑๐,๐๐๐ ๒ 

ควบคุม 
งานก่อสร้าง 

ไม่เกิน ๑๐๐ ๔.๕ 

 ๑,๐๐๐ ๔ 

 ๕,๐๐๐ ๓.๕ 

เกิน ๑๐,๐๐๐ ๒.๕ 

๓. (ก) งานประปา 
(ข) งานระบบรวบรวม 

และบ้าบดัน้้าเสีย 
(ค) งานระบบระบายน้้า

และการป้องกัน 
น้้าท่วม 

ออกแบบ ไม่เกิน ๑๐๐ ๔ 

 ๕๐๐ ๓.๕ 

 ๑,๐๐๐ ๓ 

เกิน ๒,๐๐๐ ๒ 

ควบคุม 
งานก่อสร้าง 

ไม่เกิน ๑๐๐ ๔.๕ 

 ๕๐๐ ๔ 

 ๑,๐๐๐ ๓.๕ 

เกิน ๒,๐๐๐ ๒.๕ 

๔. งานสนามบิน ออกแบบ ไม่เกิน ๑๐๐ ๔.๕ 

 ๑,๐๐๐ ๔ 

 ๕,๐๐๐ ๓.๕ 



๓ 
 

ล ำดับ ประเภทงำน รำยกำร ขนำดโครงกำร 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำ 
(ไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมำณค่ำก่อสร้ำง) 

เกิน ๑๐,๐๐๐ ๒.๕ 

ควบคุม 
งานก่อสร้าง 

ไม่เกิน ๑๐๐ ๕ 

 ๑,๐๐๐ ๔.๕ 

 ๕,๐๐๐ ๔ 

เกิน ๑๐,๐๐๐ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ   : -   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๙๐  วรรคสอง   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้อัตราค่าจ้าง 
ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   ดังนั้น  เพ่ือให้ 
การก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีความยืดหยุ่นและครอบคลุม  
งานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น  สมควรปรับปรุงอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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