
 
 
 
 

กระบวนการจดัทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา 
 (ดัชนีราคาวัสดกุอสราง) 

 
สํานักดัชนีเศรษฐกจิการคา 

 

 



กระบวนการจดัทําดัชนีราคาวัสดกุอสราง 

ขอกําหนด 

1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 1.1   ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็ว 

 1.2   เจาหนาท่ีใหบริการขอมูลไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และประทับใจ 

2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

 2.1 พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการใหกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ  พ.ศ.  2485  มีหนาที่ 

  เกี่ยวกับการรวบรวมสถิติดานระดับราคาและคาครองชีพ 

 2.2 พระราชกิจจานุเบกษา   กฎกระทรวง  แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ.  2553  

  เลมท่ี 127  ตอนที่ 22 ก  หนา 8  ขอ 12 

3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

3.1 จัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง ตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

3.2 จัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง ตามมาตรฐานสากล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทําดัชนีราคาวัสดกุอสราง 

ระยะเวลา (วัน) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

3 วัน/คร้ัง/การทําดชันี 
 

 

 

2 วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปฐาน 
 

 

 

10 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง 
 

 

 
20 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง 

 

 

 

5 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง 
 

 

 

20 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง 
 

 
 

15 วัน/เดือน 

 

 

3 วัน/เดือน 
 

  

 

1 วัน/เดือน 

 

  
 

1 วัน/เดือน 
 

  

1 วัน/เดือน  

 

 
 

ตรวจสอบราคาวัสดุ

จัดเก็บและบนัทึกราคาวัสดุกอสราง 

ผิด 

กําหนดปฐาน 

จัดทาํโครงสราง 

คัดเลือกรายการสินคา/จัดทํานํ้าหนักดชันี 

วิเคราะห/จัดทํารายงานดัชนรีาคาวัสดกุอสราง 

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ 

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บและตัวอยางสนิคา 

ถูก 

บร
ิกา
รข
อมู

ลด
ัชนี

รา
คา
วัส

ดุก
อส

รา
ง 

(ต
ลอ

ดท
ั้งเด

ือน
) 

ถูก 

ผิด 

ประมวลผลดัชนีราคาวัสดุ

กอสราง และตรวจสอบ

กําหนดวัตถุประสงค 

เผยแพรดัชนรีาคา     

วัสดุกอสราง 
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1. วัตถุประสงค 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง 

 
2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสรางของประเทศทุกขั้นตอน
ตั้งแตขั้นตอนแรก คือ กําหนดวัตถุประสงคจนถึงขั้นตอนสุดทาย คือ ประมวลผลและเผยแพรดัชนีราคา 

 
3. คําจํากัดความ 
  ดัชนีราคา  หมายถึง  ตัวช้ีวัดการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา ณ เวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับ   
ปฐาน 
  แบบสํารวจขอมูลราคา หมายถึงแบบที่ใชสอบถามขอมูลราคาสินคาประจําเดือนประกอบดวย รายการ
สินคา ลักษณะจําเพาะสินคา แหลงจัดเก็บ หนวย ราคา สถานที่ติดตอ สําหรับใหเจาหนาที่จัดเก็บราคาใชบันทึก
ราคาสินคา หรือใหบริษัทตัวแทนบันทึกขอมูล   

  
4. ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผูอํานวยการสํานักดัชนเีศรษฐกิจการคา 
 4.2 หัวหนากลุมงาน 
 4.3 นักวิชาการพาณิชย 
 4.4 เจาพนกังานการพาณิชย 
 4.5 ลูกจางเหมาบริการ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ลําดับท่ี
ระ
ยะ
เวล

า
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง

1

3 ว
ัน/
คร

ั้ง/ก
าร
ทํา
ดัช

นี ศึกษาประโยชนที่ไดรับจากการจัดทําดัชนีราคา

วัสดุกอสราง

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
เจาพนักงานการพาณิชย 2. ดัชนี 50 ป

2

2 ว
น/
คร

ั้ง/เ
มอ

มีก
าร
ปร

ับป
ฐา
น 1. พิจารณาปที่มีเสถียรภาพ  ระบบราคาเปนไป

ตามภาวะอุปสงคและอุปทานของระบบ

เศรษฐกิจ

2. เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับการเปรียบเทียบ

คาดัชนี

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
เจาพนักงานการพาณิชย 2. ดัชนี 50 ป

3

10
 วน

/ค
รง

/เม
ื่อม

ีกา
รป

รบ
ปร

ง

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําโครงสราง หมวดหมู 

กลุมรายการสินคาและรหัสดัชนีใหถูกตองและ

เปนระบบ

2. ปรับปรุงโครงสรางสินคาเพื่อใหสอดคลอง

กับการกอสรางจริง

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
เจาพนักงานการพาณิชย 2. ดัชนี 50 ป

3. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต

4

20
 วัน

/ค
รั้ง

/เม
ื่อม

ีกา
รป

รับ
ปร

ุง 1.  คัดเลือกรายการสินคาที่มีความสําคัญ และ

จําเปนในการกอสราง

2.  จัดทําน้ําหนักดัชนี โดยใชมูลจากตาราง

ปจจัยการผลิตและผลผลิต

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง

เจาพนักงานการพาณิชย 2. ดัชนี 50 ป

3. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต

4. แบบสํารวจขอมูล

   5. หนังสือทําเนียบวัสดุกอสราง

5

5 ว
น/
ครั้
ง/เ
มื่อ

มีก
าร
ปรั

บป
รุง คัดเลือกแหลงจัดเก็บ  โดยพิจารณาจากแหลง

ผลิตขนาดใหญ มูลคาการผลิตสูง การผลิต

สม่ําเสมอ/รานคาตัวแทนจําหนายสินคา  แตละ
ประเภทและรานคาวัสดุกอสรางทั่วไปที่มีสินคา

หลากหลาย

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
เจาพนักงานการพาณิชย 2. ดัชนี 50 ป

3. ทฤษฎีสุมตัวอยาง

4. หนังสือทําเนียบวัสดุกอสราง

6

20
 วัน

/ค
รั้ง

/เม
ื่อม

ีกา
รป

รับ
ปร

ุง 1. สุมตัวอยางตามรายชื่อบริษัทที่ไดรับคัดเลือก

มาทําการสํารวจขอมูล 

 2. สอบถามขอมูลราคาตามแบบสํารวจราคา

ผานทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส  ไปรษณีย

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
เจาพนักงานการพาณิชย 2. ดัชนี 50 ป

ลูกจางเหมาบริการ 3. ทฤษฎีสุมตัวอยาง

4. หนังสือทําเนียบวัสดุกอสราง

7

15
 วัน

/เด
อน

1. จัดเก็บราคาตามปฏิทินปฏิบัติงาน

2. บันทึกราคาลงในฐานขอมูลตามรายการ

สินคาและแหลงจัดเก็บทุกเดือนอยางตอเนื่อง

นักวิชาการพาณิชย 1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
เจาพนักงานการพาณิชย 4. ปฏิทินการจัดเก็บราคา
ลูกจางเหมาบริการ

8

3 ว
ัน/
เด
อน

1. ตรวจสอบขอมูลราคาในฐานขอมูลดวย

ความละเอียดรอบคอบ

2. จําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคา

อยางใกลชิด เพื่อใหขอมูลถูกตอง ทันสมัย

นักวิชาการพาณิชย โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ
เจาพนักงานการพาณิชย

9

1 ว
ัน/
เด
อน

1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคา

ออกมาเปนดัชนีในรูปรอยละ

2. ตรวจสอบดัชนีราคาวัสดุกอสราง

นักวิชาการพาณิชย โปรแกรมประมวลผลดัชนี

10

1 ว
ัน/
เด
อน

1. วิเคราะหความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุ

กอสราง

2. จัดทํารายงานดัชนีราคาวัสดุกอสรางและ           บท

วิเคราะห

นักวิชาการพาณิชย รายงานดัชนีประจําเดือน
เจาพนักงานการพาณิชย

11

1 ว
ัน/
เด
อน

1. เผยแพรดัชนีราคาวัสดุกอสราง ทุกวันทําการ

ที่ 1 ของเดือนถัดไป ตามชองทาง   บริการตางๆ

2. นําเสนอขอมูลดัชนีราคาสําหรับผูบริหาร

ผานทาง internet

เจาหนาที่ทุกคน 1. เว็บไซต  www.price.moc.go.th

2. รายงานดัชนีราคาวัสดุกอสรางรายเดือน

กําหนดปฐาน

จัดทําโครงสราง

คัดเลือกรายการสินคา/จัดทํา

นํ้าหนักดัชนี

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บและ

ตัวอยางสินคา

ตรวจสอบราคา

สงออก-นําเขา

จัดเก็บและบันทึกราคาวัสดุ

กอสราง

วิเคราะห/จัดทํารายงานดัชนีราคาวัสดุ

กอสราง

บริ
กา
รข
อมู

ลด
ัชนี

รา
คา
วัส
ดุก

อส
รา
งถูกผิด

ประมวลผลดัชนีราคา

วัสดุกอสราง          และ

ตรวจสอบ

ผิด

ถูก

กําหนดวัตถุประสงค

เผยแพรดัชนีราคาวัสดุกอสราง
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6. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
 
 6.1 กําหนดวัตถปุระสงค 
  นักวิชาการพาณิชย เปนผูกําหนดวัตุประสงค ของการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง เพื่อวัดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุกอสราง สําหรับภาครัฐและภาคเอกชนนําไปใชเปนเครื่องมือประกอบวิเคราะหและ
ประมาณคากอสราง ระยะเวลาที่ใชศึกษาจัดทํา 3 วัน/คร้ัง 
 
 6.2 กําหนดปฐาน 
  นักวิชาการพาณิชยเปนผูพิจารณากําหนดปฐานใหชัดเจน  เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับเปรียบเทียบคา
ดัชนี 
  การกําหนดใหปใดปหนึ่งเปนปฐาน  จะพิจารณาปที่ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  ระดับราคาเปนไป
ตามภาวะ  อุปสงค  อุปทานของระบบเศรษฐกิจ  เชน  ดัชนีราคาผูบริโภคกําหนดปฐานตามปที่มีการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ  ดัชนีราคาผูผลิตตามการจัดทําตารางปจจัยการผลิต-
ผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  สําหรับดัชนีราคาวัสดุกอสราง  พิจารณากําหนดปฐาน ตามการจัดทําตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  กําหนด 1 คร้ัง / ใชเวลา 2 วัน / เมื่อมีการ
ปรับปรุงปฐาน 
 
 6.3 จัดทําโครงสราง 
  การจัดทําโครงสรางดัชนีเพือ่ใหการจดัหมวดหมูของดัชนีตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
   สําหรับดัชนีราคาวัสดุกอสราง  นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานการพาณิชยตองศึกษา  วิเคราะห  
จัดทําโครงสราง  กรอบ  หมวดหมู  กลุม  รายการสินคา  และรหัสดัชนีใหถูกตองและเปนระบบ  ระเบียบแบบ
แผนในการคํานวณดัชนี  และสามารถนําไปใชวิเคราะหในรูปเลขดัชนี  สะทอนภาวะการกอสรางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   ใชระยะเวลาในการศึกษาและจัดทําโครงสรางจํานวน 10 วัน / คร้ัง  เมื่อมีการปรับปรุง 
 
 6.4 คัดเลือกรายการสินคาและจัดทําน้ําหนัก 
  นักวิชาการพาณิชย  เจาพนกังานการพาณิชย  เปนผูพิจารณาคัดเลือกรายการสินคาและจัดทําน้ําหนกั 
 (1) คัดเลือกรายการสินคาที่มีความสําคัญ  โดยพิจารณาจากมูลคาการจําหนายตามตารางปจจัยการผลิต 
เพื่อใชเปนตัวแทนสําหรับจัดเก็บราคา  ทั้งนี้การคัดเลือกรายการสินคาตองอยูภายใตหลักเกณฑตามหลักวิชาการ
ดัชนี  กลาวคือ  เลือกรายการสินคาที่มีมูลคาสูงและมีความสําคัญในการกอสราง   
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 (2) การจัดทําน้ําหนัก  คือ  การใหความสําคัญของรายการสินคา  การจัดทําน้ําหนักดัชนีราคาวัสดุ
กอสราง      ใชมูลคาการจําหนายของวัสดุกอสรางตามตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิตเปนตัวถวงน้ําหนัก  ในการหา
สัดสวนมูลคาสินคาในแตละรายการ  สินคาที่มีความสําคัญมากจะมีน้ําหนักมาก ซ่ึงจะถูกคัดเลือกมาเปนตัวแทนใน
การคํานวณดัชนีราคา        สวนสินคาที่มีมูลคานอยถูกนําไปรวมโดยตรง หรือโดยทางออม (share weight) ใชระยะเวลา 
20 วัน / คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง 
 
 6.5 ศึกษา  วิเคราะห  เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ 
  นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานการพาณิชย  ศึกษา  วิเคราะห  โดยการนํารายการสินคาตามตาราง
ปจจัย  การผลิต-ผลผลิต และจากผลการศึกษา สํารวจโครงสรางสินคาวัสดุกอสรางที่มีการผลิตและพัฒนาใน
ประเทศ มาคัดเลือกหาตัวแทนเพื่อกําหนดแหลงจัดเก็บ โดยพิจารณาจากสัดสวนมูลคาการจําหนายวัสดุกอสราง   
( market share) แลวเลือกบริษัทโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีมูลคามากที่สุดเรียงลําดับ
ลงไป  ใชระยะเวลา 5 วัน / คร้ัง / เมื่อมีการปรับปรุง 

 
 6.6 สํารวจ  คัดเลือกแหลงจัดเก็บและตัวอยางสินคา 
  นักวิชาการพาณิชย  เจาพนักงานการพาณิชย  ทําการสํารวจ สุมตัวอยางตามรายชื่อบริษัทที่ไดรับการ
คัดเลือกนํามาสอบถามโดยวิธีสํารวจราคาจากแบบสอบถามผานทางโทรศัพท  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  ไปรษณีย  
รวมถึงการออกไปสํารวจราคาตามแหลงจัดเก็บตางๆ ที่ไดกําหนดไว  ใชระยะเวลา 20 วัน/คร้ัง  เมื่อมีการปรับปรุง 

 
 6.7 จัดเก็บ/บันทึกราคา 
  นักวิชาการ เจาพนักงานการพาณิชย เปนผูปฏิบัติหนาที่ 
 (1) การจัดเก็บราคา  โดยนําแบบสํารวจที่บริษัทวัสดุกอสรางตอบรับและยินดีตอบแบบสอบถามมา
กําหนดเปนแหลงจัดเก็บบันทึกในฐานขอมูล  เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลราคา  โดยมีหลักเกณฑการจัดเก็บดังนี้ 
       -  กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บราคาสินคาเปนรายเดือน  
  - จัดเก็บราคาอยางตอเนื่องตามเงื่อนไขที่กําหนด  โดยตองเปรียบเทยีบของสินคาลักษณะจําเพาะ 
เดิม   แหลงเดิม   และราคาในชวงเวลาเดียวกัน 
  - จัดเก็บราคาตามรายการสินคาตะกราดัชนี (Market Basket) ซ่ึงถูกกําหนดจากโครงสรางดัชนี 
  - จัดเก็บราคาตามตารางปฏิทินกําหนด  
 (2) บันทึกราคา 
  - บันทึกราคาสินคาตามตารางปฏิทินกําหนดเวลา 
  - บันทึกราคาตามโปรแกรมการบันทึกราคาลงในฐานขอมูลดัชนีราคาวัสดุกอสราง 
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         ในการจัดเก็บราคา  บันทึกราคา  เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการอบรม  ฝกฝน  ชํานาญงาน  มีปฏิภาณ  
ไหวพริบ  สามารถจัดเก็บไดตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว และสามารถบันทึกราคาไดอยางถูกตอง  ใช
ระยะเวลา 15 วัน / เดือน 
 
 6.8 ตรวจสอบราคา 
  กอนการประมวลผลราคา  นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานการพาณิชยตองตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลราคา  ซ่ึงตองใชความละเอียดรอบคอบ  รอบรู  และจําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคาอยาง
ใกลชิด  และยังตองสั่งสมประสบการณและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอมูลราคา  รวมทั้งตองมีความ
ชํานาญการใชโปรแกรมตรวจสอบราคา    ตามเทคนิคสถิติ  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงาน
การพาณิชย  ใชระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลราคาวัสดุกอสราง  จํานวน 3 วัน / เดือน 
 
 6.9 ประมวลผลดชันีและตรวจสอบ 
  นักวิชาการพาณิชย  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเปนดัชนีในรูปรอยละ  โดยผานการ
ตรวจสอบดัชนีราคาจากหัวหนากลุมงานอีกครั้ง  ใชระยะเวลา 1 วัน / เดือน 
  
 6.10 วิเคราะหดัชนีราคาและจัดทํารายงาน 
  การวิเคราะหดัชนีราคา  นักวิชาการพาณิชยมีหนาที่ตรวจสอบ  วิเคราะหดัชนีราคา  รายงานการ
เคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุกอสรางรวมและแตละหมวด  พิจารณาสาเหตุสินคาที่มีความเคลื่อนไหวสินคา
รายการใดสงผลกระทบใหดัชนี     ขึ้นหรือลง  ซ่ึงตองติดตามสถานการณราคาสินคาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ  จําเปนตองมีความรอบรู  และการติดตามสถานการณราคาสินคาอยางใกลชิด  เพื่อนํามาวิเคราะห
สาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงราคาไดอยางถูกตอง   
  การจัดทํารายงาน  นักวิชาการพาณิชย  เจาพนักงานการพาณิชย  และลูกจางเหมาบริการ  นําเสนอ
เอกสารรายงานการวิเคราะหดัชนีราคา  รวมทั้งในรูปกราฟ  ตาราง  สําหรับผูบริหารผานทาง internet  และเผยแพร
สูสาธารณชน  
  การวิเคราะหดชันีราคาและจดัทําเอกสารเผยแพร  ใชระยะเวลา 1 วัน / เดือน 
 
 6.11 เผยแพรและใหบริการ 
  เจาหนาที่ทุกคน   มีหนาที่บริการและเผยแพรดัชนีโดยมีตารางปฏิทินกําหนดเวลาเผยแพรรายงานขาว
ดัชนีที่ชัดเจน  คือทุกวันทําการแรกของเดือน   ผานชองทางบริการเว็บไซตของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
www.price.moc.go.th   โดยนักวิชาการพาณิชยจะนําขอมูลดัชนีราคาขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตพรอมทั้งใหผูใชบริการ
สามารถดาวนโหลดขอมูลขาวดัชนีราคาเปน Word  และขอมูลดัชนีราคาเปน Excel ได  
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 นอกจากนี้มีการจัดสงรายงานขาวดัชนีไปยังกลุมผูใชขอมูลและลูกคาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
ไปรษณีย  ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ  เอกสารและแผนพับ   
 การเผยแพรขอมูลดัชนีราคา  ใชระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน/เดือน   
 การใหบริการขอมูลดัชนีราคา  มีการใหบริการตลอดทั้งเดือน 
 
7. เอกสารอางอิง  
 7.1  คูมือจดัทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง 
 7.2  ดัชนี 50 ป 
 7.3  ตารางปจจัยการผลิต-ผลผลิต 
 7.4  ทฤษฎีสุมตัวอยาง 
 7.5  หนังสือทําเนยีบวัสดุกอสราง 
 
8.  แบบฟอรมท่ีใช 
 8.1 แบบสํารวจราคาวัสดุกอสราง 
 8.2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 
9.  เอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
ปฏิทินการจัดเก็บราคา นักวิชาการพาณิชย ตูเอกสารกลุมดัชนี   

การกอสราง 
1 ป เรียงตามป พ.ศ. 

รายงานขาวดชันีราคาวัสดุกอสราง   
รายเดือน 

นักวิชาการพาณิชย ตูเอกสารกลุมดัชนี  
การกอสราง 

1 ป เรียงตามป พ.ศ. 

แบบสํารวจราคา นักวิชาการพาณิชย ตูเอกสารกลุมดัชนี  
การกอสราง 

5 ป เรียงตามรหัส
เจาหนาที ่

 


	
	Sheet1




