กระบวนการจัดทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา
(ราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง)
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา

กระบวนการจัดทําราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง
ขอกําหนด
1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1.1 ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็ว
1.2 เจาหนาทีใ่ หบริการขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และประทับใจแกผูรับบริการ
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ
2.1 พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการใหกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485
มีหนาที่เกีย่ วกับการรวบรวมสถิติดา นระดับราคาและคาครองชีพ
2.2 พระราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2553
เลมที่ 127 ตอนที่ 22 ก หนา 8 ขอ 12
2.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 (หนังสือ ที่ นร 0506/2362 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ
2550)
3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ
3.1 จัดทําราคาสินคาวัสดุกอสรางสวนกลาง ถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด ทันใจผูรับบริการ สามารถ
นําขอมูลไปใชอางอิงกับสวนราชการไดและจัดทําตามหลักการและวิธีการทางสถิติ
3.2 จัดทําราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง ตามมาตรฐานสากล

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทําราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง
ระยะเวลา (วัน)

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

3 วัน/ครั้ง//เมือ่ มีการปรับปรุง

กําหนดวัตถุประสงค

30 วัน/ครั้ง/เมือ่ มีการปรับปรุง

จัดทําโครงสราง/รายการ

คัดเลือกรายการสินคา

30 วัน/ครั้ง/เมือ่ มีการปรับปรุง

5 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง

ศึกษา วิเคราะหเพื่อคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ

20 วัน/ครั้ง//เมือ่ มีการปรับปรุง

และตัวอยางสินคา

จัดเก็บและบันทึกราคาสินคาวัสดุ

15 วัน/เดือน

กอสรางสวนกลาง
ผิด
ขอมูลถูกตอง

3 วัน/เดือน
ผิด

1 วัน/เดือน

ถูก
ประมวลผลราคาวัสดุ
กอสรางและตรวจสอบ

ถูก

2 วัน/เดือน
วิเคราะห/จัดทํารายงานราคาวัสดุกอสราง

1 วัน/เดือน

เผยแพรราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง

(ตลอดทั้งเดือน)

วัสดุกอสรางสวนกลาง

บริการขอมูลราคาสินคาวัสดุกอสรางสวนกลาง

ตรวจสอบราคาสินคา

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีการกอสราง)
เรื่อง
: การจัดทําราคาวัสดุกอสรางในสวนกลาง

เลขที่เอกสาร สด.06.00
แกไขครั้งที่ 01
หนาที่ 2/7

1. วัตถุประสงค
ระเบียบปฏิบัตงิ านฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการจัดทําราคาวัสดุกอสรางในสวนกลาง
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทําราคาวัสดุกอสรางในสวนกลางทุกขั้นตอน
ตั้งแตขั้นตอนแรกคือ การกําหนดวัตถุประสงคจนถึงขั้นตอนสุดทาย คือ วิเคราะห/จัดทํารายงานและเผยแพรราคา
วัสดุกอสรางในสวนกลาง
3. คําจํากัดความ
ราคาวัสดุกอสรางในสวนกลาง หมายถึง ราคาปานกลางของสินคาวัสดุกอสรางแตละชนิดที่ใชในการ
กอสราง ซึ่งสําคัญและจําเปนตองใชในการกอสราง ในทางปฏิบัติใชคาเฉลี่ย (Mean) ของราคาสินคาในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ที่ซื้อขายดวยเงินสดไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (vat) และไมรวมคาขนสง
แบบสํารวจขอมูลราคา หมายถึง แบบที่ใชสอบถามขอมูลราคาสินคาประจําเดือนประกอบดวย
รายการสินคา ลักษณะจําเพาะสินคา แหลงจัดเก็บ หนวย ราคา สถานที่ติดตอ สําหรับใหเจาหนาที่จัดเก็บ
ราคาใชบันทึกราคาสินคา หรือใหบริษัทตัวแทนบันทึกขอมูล
ราคา * หมายถึงราคา Price List ในสวนกลาง
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
4.2 หัวหนากลุมงาน
4.3 นักวิชาการพาณิชย
4.4 เจาพนักงานการพาณิชย
4.5 ลูกจางเหมาบริการ

ระเบียบปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร สด.06.00

หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีการกอสราง)

แกไขครั้งที่ 01

เรื่อง : การจัดทําราคาวัสดุกอสรางในสวนกลาง

หนาที่ 3/7
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ผังกระบวนการ

30 วน/ครั
ั ้ง/เมอมี
ื่ การปรับปรุง 3 วน/ครั
ั ้ง/เมื่อมีการปรับปรุง

1

20 วน/ครง/เมื
ั ั้ ่อมีการปรบปรง
ั ุ 5 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรงุ 30 วน/ครง/เมื
ั ั้ ่อมีการปรบปรง
ั ุ

ลําดับที่

ระยะเวลา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน

ศึกษา มติ ครม.และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับ นักวิชาการพาณิชย
การคํานวณราคากลางงานกอสรางของทาง
เจาพนักงานการ
ราชการและประโยชนที่ไดรับจากการใชราคา พาณิชย
วัสดุกอสรางสวนกลาง

กําหนดวัตถุประสงค

ศึกษา วิเคราะห จัดทําโครงสราง หมวดหมู
กลุมรายการสินคาและรหัสรายการ
สินคาใหถูกตองและเปนระบบ

จัดทําโครงสราง/รายการ

คัดเลือกแหลงจัดเก็บ โดยพิจารณาจากแหลง/ นักวิชาการพาณิชย
โรงงานผูผลิต/รานคาตัวแทนจําหนายสินคาแต เจาพนักงาน
ละประเภท และรานคาจําหนายวัสดุกอสราง การพาณิชย
ทั่วไปที่มีสินคาหลากหลาย

ศึกษา วิเคราะหเพื่อคัดเลือก
ตัวแทนแหลงจัดเก็บ

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ
และตัวอยางสินคา

15 วน/เดื
ั อน

6
จัดเก็บและบันทึกราคา
สินคาวัสดุกอสราง

ถูก
ประมวลผลราคาวัสดุ
กอสรางและตรวจสอบ

ถูก
วิเคราะห/จัดทํารายงานราคาวัสดุ
กอสราง

1 วน/เดื
ั อน

10
เผยแพรราคาวัสดุกอสราง
สวนกลาง

บริการขอมูลราคาสินคาวัสดุกอสรางสวนกลาง

3 วน/เดื
ั อน
1 วน/เดื
ั อน
2 วน/เดื
ั อน

9

ตรวจสอบราคา
สินคาวัสดุกอสราง

เอกสารอางอิง
1.คูมือการจัดทําราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง
2. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2550
(หนังสือ ที่ นร 0506/2362 ลงวันที่ 14 ก.พ.
2550)
1.คูมือการจัดทําราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง
2. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2550
(หนังสือ ที่ นร 0506/2362 ลงวันที่ 14 ก.พ.
2550)
1. ขอมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม
2. ขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
3. หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2550
(หนังสือ ที่ นร 0506/2362 ลงวันที่ 14 ก.พ.
2550)
1. คูมือการจัดทําราคาวัสดุกอสราง
2. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
3. แบบสํารวจขอมูล

1. สุมตัวอยางแบบเจาะจงตามรายชื่อบริษัทที่
ไดรับคัดเลือกมาทําการสํารวจขอมูล
2. สอบถามขอมูลราคาตามแบบสํารวจราคา
ผานทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ไปรษณีย

นักวิชาการพาณิชย
เจาพนักงานการ
พาณิชย
ลูกจางเหมาบริการ

1. คูมือการจัดทําราคาวัสดุกอสราง
2. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
3. แบบสํารวจขอมูล
4. ปฏิทินการจัดเก็บราคา

1. จัดเก็บราคาตามปฏิทินปฏิบัติงาน
2. บันทึกราคาลงในฐานขอมูลตามรายการ
สินคาและแหลงจัดเก็บทุกเดือนอยางตอเนื่อง

นักวิชาการพาณิชย
เจาพนักงาน
การพาณิชย
ลูกจางเหมาบริการ

1. คูมือการจัดทําราคาวัสดุกอสราง
2. ปฏิทินการจัดเก็บราคา
3. เอกสารการปรับน้ําหนักเหล็กเสน
4. เอกสารการปรับหนวยที่กําหนดใหจัดเก็บไม

1. ตรวจสอบขอมูลราคาในฐานขอมูลดวย
ความละเอียดรอบคอบ
2. จําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคา
อยางใกลชิด เพื่อใหขอมูลถูกตอง ทันสมัย

นักวิชาการพาณิชย
เจาพนักงาน
การพาณิชย

โปรแกรมตรวจสอบราคาดวยเทคนิคทางสถิติ

ผิด

7

8

นักวิชาการพาณิชย
เจาพนักงานการ
พาณิชย

คัดเลือกรายการสินคาที่มีความสําคัญ โดย
นักวิชาการพาณิชย
พิจารณาใหครอบคลุมงานกอสราง แตละ
เจาพนักงาน
ประเภทที่จําเปนในการคํานวณราคากลางงาน พาณิชย
กอสรางของทางราชการ

คัดเลือกรายการสินคา

ผิด

ผูรับผิดชอบ

1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคา
นักวิชาการพาณิชย
ออกมาเปนคาเฉลี่ยของสินคาแตละรายการ
2. ตรวจสอบราคาสินคาวัสดุกอสราง
1. วิเคราะหความเคลื่อนไหวของราคาสินคา นกวิ
ั ชาการพาณิชย

โปรแกรมประมวลผลราคา

1. รายงานราคาวัสดุกอสรางในสวนกลาง

สําคัญ เชน เหล็กเสนเหล็กขอออย

เจาพนักงาน

2. บทวิเคราะหสถานการณราคาเหล็กเสน

2. จัดทํารายงานราคาและบทวิเคราะห

การพาณิชย

เผยแพรราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง ภายใน 2
วันทําการแรกของเดือนถัดไป

เจาหนาที่ทุกคน

และเหล็กขอออย
1. เว็บไซต www.price.moc.go.th
2. รายงานราคาวัสดุกอสรางสวนกลางรายเดือน

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีการกอสราง)
เรื่อง
: การจัดทําราคาวัสดุกอสรางในสวนกลาง

เลขที่เอกสาร สด.06.00
แกไขครั้งที่ 01
หนาที่ 4/7

6. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6.1 กําหนดวัตถุประสงค
นักวิชาการพาณิชย เปนผูกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทําราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง สําหรับ
สวนราชการรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐผูมีหนาที่คํานวณราคากลางงานกอสรางใชขอมูลราคาวัสดุ
กอสรางในสวนกลางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาเพียงแหงเดียวเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ใช
ระยะเวลา 3 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง
6.2 การจัดทําโครงสราง/รายการ
การจั ด ทํ า โครงสร า งราคาวั ส ดุ ก อ สร า งส ว นกลางเพื่ อ ให ก ารจั ด หมวดหมู ข องราคาวั ส ดุ ก อ สร า ง
สวนกลางตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน
ราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานการพาณิชย ตองวางแผน ศึกษา
วิ เ คราะห จั ด ทํ า โครงสร า ง กรอบ หมวดหมู กลุ ม รายการสิ น ค า พร อ มทั้ ง จั ด ทํ า รหั ส กลางสิ น ค า และ
รหัสสินคาวัสดุกอสรางใหถูกตองและเปนระบบ สามารถนําไปใชในการประเมินคางานการกอสรางของสวน
ราชการไดอยางถูกตองสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสามารถนําราคาวัสดุกอสรางไปใชวิเคราะหดัชนี
ราคาวัสดุกอสราง รวมทั้งใชทําดัชนีคา K โดยสินคาวัสดุกอสรางสวนกลางไดจําแนกหมวดหมูตามโครงสราง
สินคาวัสดุกอสราง เปน 21 หมวด ใชระยะเวลา 30 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง
6.3 คัดเลือกรายการสินคา
นักวิชาการพาณิชย เจาพนักงานการพาณิชย เปนผูพิจารณาคัดเลือกรายการสินคา
(1) คัดเลือกรายการสินคาที่มีความสําคัญ ในโครงสรางงานการกอสราง โดยใหครอบคลุมงาน
กอสรางแตละประเภทที่จําเปนในการคํานวณราคากลางงานกอสรางของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น
ของรัฐ
(2) สินคาที่ทําการจัดเก็บราคาวัสดุกอสราง ตองเปนสินคาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
ใชระยะเวลา 30 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง
6.4 ศึกษา วิเคราะห เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ
นัก วิชาการพาณิ ชย แ ละเจา พนัก งานการพาณิชย ศึกษา วิ เคราะห โดยการนํารายการสิน คาตาม
รหัสสินคาวัสดุกอสรางมาคัดเลือกหาตัวแทนเพื่อกําหนดแหลงจัดเก็บ โดยพิจารณาจากแหลง/โรงงานผูผลิต/
รานคาตัวแทนจําหนายสินคาแตละประเภทโดยพิจารณาจากสัดสวน (share) มูลคาการผลิตสินคาเรียงลําดับ
รายชื่อบริษัทตามมูลคาการผลิตจากมากไปหานอย รวมทั้งรานคาจําหนายวัสดุกอสรางทั่วไป แลวเลือกบริษัท
โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชระยะเวลา 5 วัน / ครั้ง / เมื่อมีการปรับปรุง
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6.5 สํารวจ คัดเลือกแหลงจัดเก็บและตัวอยางสินคา
นักวิชาการพาณิชย เจาพนักงานการพาณิชย ทําการสํารวจ สุมตัวอยางตามรายชื่อบริษัทที่ไดรับการ
คัดเลือกมาทําการสํารวจขอมูล โดยสอบถามตามแบบสํารวจราคาผานทางโทรศัพท จดหมายอิเล็กทรอนิกส
ไปรษณีย รวมถึงการออกไปสํารวจราคาตามแหลงจัดเก็บตางๆ ที่ไดกําหนดไว ใชระยะเวลา 20 วัน/ครั้ง/เมื่อมี
การปรับปรุง
6.6 จัดเก็บ/บันทึกราคา
นักวิชาการพาณิชย เจาพนักงานการพาณิชย เปนผูปฏิบัติหนาที่
(1) การจัด เก็บราคา โดยนํ าแบบสํ ารวจที่รา นคาตัวแทนตอบรั บและยิน ดี ตอบแบบสอบถามมา
กําหนดเปนแหลงจัดเก็บบันทึกในฐานขอมูล เพื่อใชในจัดเก็บขอมูลราคา โดยมีหลักเกณฑการจัดเก็บดังนี้
- กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บราคาสินคาเปนรายเดือน
- จัดเก็บราคาอยางตอเนื่องตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยตองเปรียบเทียบของสินคาลักษณะจําเพาะ
เดิม แหลงเดิม และราคาในชวงเวลาเดียวกัน
- จัดเก็บราคาตามรายการสินคาวัสดุกอสราง (Price Construction) ซึ่งถูกกําหนดจากโครงสราง
ราคาวัสดุกอสราง
- จัดเก็บราคาตามตารางปฏิทินกําหนด
(2) บันทึกราคา
- บันทึกราคาสินคาตามตารางปฏิทินกําหนดเวลา
- บันทึกราคาตามโปรแกรมการบันทึกราคาลงในฐานขอมูลราคาสินคาวัสดุกอสราง
ในการจัดเก็บราคา บันทึกราคา เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการอบรม ฝกฝน ชํานาญงาน มีปฏิภาณ
ไหวพริบ สามารถจัดเก็บไดตรงตามคุณลักษณะจําเพาะที่กําหนดไว และสามารถบันทึกราคาไดอยางถูกตอง
ใชระยะเวลา 15 วัน / เดือน
6.7 ตรวจสอบราคา
กอนการประมวลผลราคา นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงานการพาณิชยตองตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลราคา ซึ่งตองใชความละเอียดรอบคอบ รอบรู และจําเปนตองติดตามสถานการณราคาสินคาอยาง
ใกลชิด และยังตองสั่งสมประสบการณและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอมูลราคา รวมทั้งตองมีความ
ชํานาญการใชโปรแกรมตรวจสอบราคาตามเทคนิคสถิติ ซึ่งเปนขั้นตอนที่นักวิชาการพาณิชยและเจาพนักงาน
การพาณิชย ใชระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูลราคาวัสดุกอสราง จํานวน 3 วัน / เดือน
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6.8 ประมวลผลราคาสินคาวัสดุกอ สรางและตรวจสอบ
นักวิชาการพาณิชย ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเปนราคาเฉลี่ยของแตละสินคาที่
กําหนดดวยรหัสสินคาเดียวกัน โดยผานการตรวจสอบราคาจากหัวหนากลุมงานอีกครั้ง ใชระยะเวลา 1 วัน / เดือน
6.9 วิเคราะหและจัดทํารายงาน
นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย มี ห น า ที่ ต รวจสอบ ศึ ก ษา วิ เ คราะห ราคาสิ น ค า วั ส ดุ ก อ สร า ง รายงานการ
เคลื่อนไหวของราคาสินคาวัสดุกอสรางเปนรายหมวด พิจารณาสาเหตุสําคัญที่สงผลกระทบใหราคาขึ้นหรือลง
จําเปนตองมีความรอบรู และตองติดตามสถานการณราคาสินคาอยางใกลชิด เพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงราคาไดอยางถูกตอง
การจัดทํารายงาน นักวิชาการพาณิชย เจาพนักงานการพาณิชย นําเสนอรายงานการวิเคราะหราคาสินคา
วัสดุกอสราง รวมทั้งนําเสนอในรูปกราฟ ตาราง และทําเอกสารนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงของสํานักดัชนีฯ และ
เผยแพรใหหนวยราชการตางๆ
การวิเคราะหราคาและจัดทําเอกสารเผยแพร ใชระยะเวลา 2 วัน / เดือน
6.10 เผยแพรและใหบริการ
เจาหนาที่ทุกคน มีหนาที่บริการและเผยแพรราคาสินคาวัสดุกอสราง ที่ไดทําการตรวจสอบและคํานวณ
เรียบรอยแลว โดยมีตารางปฏิทินกําหนดเวลาเผยแพรรายงานราคาสินคาวัสดุกอสรางที่ชัดเจน คือทุกวันที่ 2 ของ
เดือน ผานชองทางบริการเว็บไซตของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา www.price.moc.go.th โดยนักวิชาการพาณิชย
จะนําขอมูลราคาสินคาวัสดุกอสรางขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตพรอมทั้งใหผูใชบริการสามารถดาวนโหลดขอมูลราคา
สินคาวัสดุกอสรางเปน Excel ได
นอกจากนี้มีการจัดสงรายงานขอมูลราคาสินคาวัสดุกอสรางไปยังกลุมผูใชขอมูลและลูกคาผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไปรษณีย ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ เอกสาร
การเผยแพรขอมูลราคาสินคาวัสดุกอสราง ใชระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน/เดือน
การใหบริการขอมูลราคาสินคาวัสดุกอสราง มีการใหบริการตลอดทั้งเดือน
7. เอกสารอางอิง
7.1 คูมือการจัดทําราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง
7.2 หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามมติ ครม. เมื่อ 6 ก.พ. 2550 (หนังสือ ที่ นร 0506/2362
ลงวันที่ 14 ก.พ. 2550)
7.3 เอกสารการปรับน้ําหนักเหล็กเสนกลมผิวเรียบและเหล็กเสนกลมผิวขอออย เมื่อจัดเก็บราคามาเปน กก.
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7.4 เอกสารการปรับหนวยที่กําหนดใหจดั เก็บไมแปรรูป เปน ลบ.ฟุต
7.5 เอกสาร ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
7.6 โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ
8. แบบฟอรมที่ใช
8.1 แบบสํารวจราคาสินคาวัสดุกอสราง
8.2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
9. เอกสารบันทึก
ชื่อเอกสาร
ปฏิทินการจัดเก็บราคา

ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการพาณิชย
เจาพนักงานการ
พาณิชย
รายงานขอมูลราคาสินคา นักวิชาการพาณิชย
วัสดุกอสรางสวนกลาง
แบบสํารวจราคา
นักวิชาการพาณิชย

สถานที่จัดเก็บ
ตูเอกสารกลุมดัชนีการ
กอสราง
ตูเอกสารกลุมดัชนีการ
กอสราง
กลองเอกสารของเจาหนาที่

ระยะเวลา
1 ป

วิธีการจัดเก็บ
เรียงตามป พ.ศ.

1 ป

เรียงตามป พ.ศ.

5 ป

เรียงตามรหัส
เจาหนาที่

