กระบวนการจัดทําและเผยแพรดัชนีเศรษฐกิจการคา
(ดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K)
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา

กระบวนการจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K
ขอกําหนด
1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
1.1 ผูรับบริการสามารถคนหาขอมูลจากเว็บไซตไดสะดวกรวดเร็ว
1.2 เจาหนาทีใ่ หบริการขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และประทับใจ
2. กฎหมาย กฎ ระเบียบ
2.1 พระราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบราชการใหกรมสารสนเทศในกระทรวงเศรษฐการ พ.ศ. 2485
มีหนาที่เกีย่ วกับการรวบรวมสถิติดานระดับราคาและคาครองชีพ
2.2 พระราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2553
เลมที่ 127 ตอนที่ 22 ก หนา 8 ขอ 12
2.3 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 (หนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2532)
3. ประสิทธิภาพของกระบวนการ
3.1 จัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K ตามระเบียบวิธีทางสถิติ
3.2 จัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K ตามมาตรฐานสากล

แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K
ระยะเวลา (วัน)

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

3 วัน/ครั้ง/การทําดัชนี

กําหนดวัตถุประสงค

2 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง

กําหนดปฐาน

20 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง

คัดเลือกรายการสินคา/จัดทําน้ําหนัก

5 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ

20 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บและตัวอยางสินคา

จัดเก็บและบันทึกราคา

15 วัน/เดือน
ผิด

1 วัน/เดือน
ประมวลผลดัชนีราคาเพื่อใช
ประกอบการหาคา K และ
ตรวจสอบ

ถูก

1 วัน/เดือน

1 วัน/เดือน

จัดทํารายงานดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการหาคา K

เผยแพรดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการหาคา K

(ตลอดทั้งเดือน)

ถูก

ผิด

บริการขอมูลดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการหาคา K

ตรวจสอบราคา

3 วัน/เดือน

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีการกอสราง)
เรื่อง
: การจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K

เลขที่เอกสาร สด.06.00
แกไขครั้งที่ 01
หนาที่ 2/6

1. วัตถุประสงค
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหทราบรายละเอียดในการจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชคํานวณคา K
สนองตอบนโยบายของรัฐเพื่อใชในการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชในงานกอสรางภาครัฐ
2. ขอบเขต
ระเบียบปฏิบัติงานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K
ทุกขั้นตอนตั้งแตขั้นตอนแรก คือ กําหนดวัตถุประสงคจนถึงขั้นตอนสุดทายคือประมวลผลและเผยแพรดัชนี
ราคา
3. คําจํากัดความ
ดัชนีราคา หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา ณ เวลาหนึ่งเปรียบเทียบ
กับเวลา ณ ปฐาน
สัญญาแบบปรับราคาได หมายถึง สัญญาโครงการกอสรางภาครัฐซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนคางานได
ในชวงระยะเวลาการกอสราง โดยคํานวณจากการแทนคาดัชนีตามสูตรที่กําหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
4.2 หัวหนากลุมงาน
4.3 นักวิชาการพาณิชย

ระเบียบปฏิบัติงาน

เลขที่เอกสาร สด.06.00

หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีการกอสราง)

แกไขครั้งที่ 01

เรื่อง : การจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K

หนาที่ 3/6

2

3

4

5

6

รายละเอียดงาน

กําหนดวัตถุประสงค

คัดเลือกรายการสินคา/จัดทํา
น้ําหนักดัชนี

สํารวจ คัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บและ
ตัวอยางสินคา

มติ ครม. วันที่ 22 สิงหาคม 2532
(หนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2532)

นักวิชาการพาณิชย

1. รายการดัชนีราคาที่ใชหาคา K
2. สูตรคา K 35 สูตร
3. ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต

นักวิชาการพาณิชย

1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
2. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง

สุมตัวอยางตามรายชื่อบริษัทและคัดเลือกมา นักวิชาการพาณิชย
ทําการสํารวจขอมูล
2. สอบถามขอมูลราคาตามแบบสํารวจราคา
ผานทางโทรศัพท โทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ไปรษณีย

1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
2. ทฤษฎีการสุมตัวอยาง

นักวิชาการพาณิชย

1. คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
2. ปฏิทินการจัดเก็บราคา

1. จัดเก็บราคาตามปฏิทินปฏิบัติงาน
2. บันทึกราคาลงในฐานขอมูล

จัดเก็บและบันทึกราคา

ตรวจสอบราคา

3 วน/เดื
ั อน
1 วน/เดื
ั อน

มติ ครม. กําหนดใหป 2530 เปนปฐาน

ศึกษา วิเคราะหแหลงจัดเก็บ

ถูก

8
ประมวลผลดัชนีราคา
เพื่อใชหาคา K และ
ตรวจสอบ

ถูก

9
1 วน/เดื
ั อน

มติ ครม. วันที่ 22 สิงหาคม 2532
(หนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2532)

คัดเลือกแหลงจัดเก็บ โดยพิจารณาจาก
บริษัทผูผลิตและผูจําหนายรายใหญ

ผิด

นักวิชาการพาณิชย
ตรวจสอบขอมูลราคาและน้ําหนักของดัชนี
ราคาวัสดุกอสรางที่นํามาจัดทําดัชนีราคาที่ใช
หาคา K

โปรแกรมตรวจสอบราคา

1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผล
2. ตรวจสอบดัชนี

นักวิชาการพาณิชย

โปรแกรมประมวลผลดัชนี

จัดทําเอกสารรายงาน

นักวิชาการพาณิชย

1. ดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณ
หาคา K

เผยแพรดัชนีภายใน 2 วันทําการแรกของ
เดือนถัดไป

นักวิชาการพาณิชย

1. เว็บไซต www.price.moc.go.th
2. เอกสารดัชนีราคาเพื่อใชคํานวณหาคา K

จัดทํารายงานดัชนีราคาเพื่อใช
ประกอบการหาคา K

10
1 วน/เดื
ั อน

เอกสารอางอิง

ศึกษาประโยชนและการใชดัชนีราคาเพื่อใช นักวิชาการพาณิชย
ประกอบการหาคา K ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
22 สิงหาคม 2532

1. คัดเลือกรายการและน้ําหนักจากดัชนีราคา นักวิชาการพาณิชย
วัสดุกอสรางที่จัดทําตามตัวแปรในสูตรคา K
2. เลือกสินคาเฉพาะอยางนอกเหนือจากขอ
1 ใหครบถวนตามสูตรคา K

ผิด

7

ผูรับผิดชอบ

กําหนดปฐาน

บริการขอมูลดัชนีราคาวัสดุกอสราง

1

ผังกระบวนการ

15 วน/เดื
ั อน

ลําดับที่

ั ้ง/เมอมการปรบปรง
ื่ ี
ั ุ 2 วน/ครั
ั ้ง/เมอมการปรบปรง
ื่ ี
ั ุ 3 วน/ครั
ั ้ง/การทําดัชนี ระยะเวลา
20 วัน/ครง/เมื
ั้ ่อมีการปรับปรุง 5 วัน/ครง/เมื
ั้ ่อมีการปรับปรุง 20 วน/ครั

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เผยแพรดัชนี ราคาเพื่อใช
ประกอบการหาคา K

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีการกอสราง)
เรื่อง
: การจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K

เลขที่เอกสาร สด.06.00
แกไขครั้งที่ 01
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6. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
6.1 กําหนดวัตถุประสงค
การจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K เปนการวัดการเปลี่ยนแปลงคางานในการ
กอสรางภาครัฐ ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 สิงหาคม 2532 ตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 109
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 ระยะเวลาที่ใช 3 วัน/ครั้ง/การทําดัชนี
6.2 กําหนดปฐาน
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหป 2530 เปนปฐานในการจัดทําดัชนี กําหนด 1 ครั้ง/ใชเวลา 2 วัน/
เมื่อมีการปรับปรุง
6.3 คัดเลือกรายการสินคาและจัดทําน้ําหนัก
นักวิชาการพาณิชย เปนผูพจิ ารณาคัดเลือกรายการสินคาและจัดทําน้ําหนัก
(1) พิจารณาคัดเลือกรายการสินคาและน้ําหนักดัชนีราคาวัสดุกอสรางที่จัดทําเปนประจําทุกเดือน
ที่เปนดัชนีสินคาหรือกลุมสินคาตามตัวแปรในสูตรคา K ที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดของประเภทและ
ลักษณะงานตาง ๆ ซึ่งไดกําหนดในมติ ครม. 22 สิงหาคม 2532
(2) พิจารณาคัดเลือกรายการสินคาเฉพาะอยางเปนพิเศษนอกเหนือจากขอ (1) ใหครบถวนตาม
สูตรคา K ซึ่งดัชนีราคาสินคาเฉพาะอยางจะคํานวณดัชนีแบบไมถวงน้ําหนัก โดยการวัดคาการเปลี่ยนแปลง
ราคาของสินคาชนิดนั้น ๆ
ใชระยะเวลา 20 วัน/ครั้ง/เมื่อมีการปรับปรุง
6.4 ศึกษา วิเคราะห เพื่อคัดเลือกตัวแทนแหลงจัดเก็บ
นักวิชาการพาณิชยศึกษาวิเคราะหแหลงผลิตและตัวแทนจําหนายสินคาเฉพาะอยางที่จําเปนตองมี
การสํารวจเพิ่มเติม ใหไดดัชนีครบถวนตามสูตรคา K โดยพิจารณาขอมูลจากผูคารายใหญที่จําหนายสินคาได
มาตรฐาน และหากมีสวนแบงทางการตลาดมากจะชวยใหคาดัชนีมีคุณภาพมากขึ้น เพราะการกอสราง
ภาครัฐจะตองใชวัสดุที่มีมาตรฐานเพื่อความมั่นคงของถาวรวัตถุ และการใชขอมูลจากแหลงใหญจะสะทอน
คาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีไดตรงตามวัตถุประสงคของมติ คณะรัฐมนตรี ใชระยะเวลา 5 วัน/ครั้ง/เมื่อมี
การปรับปรุง

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีการกอสราง)
เรื่อง
: การจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K
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6.5 สํารวจ คัดเลือกแหลงจัดเก็บและตัวอยางสินคา
นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย ทํ า การสํา รวจ สุม ตัว อย า งตามรายชื่ อ บริษั ทที่ ไ ด รับ การคั ด เลือ ก จากนั้น จะ
ประสานงานโดยทํ า หนั งสื อ ราชการไปขอความรว มมือ รวมทั้ ง การติ ด ต อ ขอข อ มู ล ราคาทางโทรศัพ ท จ าก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดไว ใชระยะเวลา 20 วัน / ครั้ง / เมื่อมีการปรับปรุง
6.6 จัดเก็บ/บันทึกราคา
การจัดเก็บขอมูลราคา
นักวิชาการพาณิชยจัดเก็บราคาตามรายการสินคาที่คัดเลือก โดยเปนราคาจําหนายดวยเงินสด ณ
สถานที่จําหนาย ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาขนสง เปนประจําทุกเดือนตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนด
บันทึกราคา
- บันทึกราคาสินคาตามตารางปฏิทินกําหนดเวลา
- บันทึกราคาโดยใชโปรแกรมการบันทึกราคาลงในฐานขอมูล
ในการจั ดเก็ บราคา บัน ทึกราคา เจาหนาที่ทุกคนตองไดรับการอบรม ฝกฝน ชํ านาญงาน มี
ปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถจัดเก็บไดตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไว และสามารถบันทึกราคาไดอยาง
ถูกตอง ใชระยะเวลา 15 วัน / เดือน
6.7 ตรวจสอบราคา
กอนการประมวลผลราคา นักวิชาการพาณิชยตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลราคา และน้ําหนัก
ดัชนีราคาวัสดุกอสรางเดือนลาสุด ซึ่งตองใชความละเอียดรอบคอบ รอบรู และจําเปนตองติดตามสถานการณ
ราคาสินคาอยางใกลชิด และยังตองสั่งสมประสบการณและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบขอมูลราคา รวมทั้ง
ตองมีความชํานาญการใชโปรแกรมตรวจสอบราคา ตามเทคนิคสถิติ ซึ่งใชระยะเวลาในการตรวจสอบขอมูล
ราคา จํานวน 3 วัน / เดือน
6.8 ประมวลผลดัชนีและตรวจสอบ
นักวิชาการพาณิชย ใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลราคาออกมาเปนดัชนี โดยผานการตรวจสอบ
ดัชนีราคาจากหัวหนากลุมงานอีกครั้ง ใชระยะเวลา 1 วัน / เดือน
6.9 เผยแพรและใหบริการ
เจาหนาที่ทุกคน มีหนาที่บริการและเผยแพรดัชนีโดยมีตารางปฏิทินกําหนดเวลาเผยแพรที่ชัดเจน ดัชนี
เพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K จะเผยแพรและใหบริการภายใน 2 วันทําการแรกของเดือนถัดไป โดย
นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย จ ะนํ า ข อ มู ล ดั ช นี ร าคาขึ้ น เผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข องสํ า นั ก ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค า

ระเบียบปฏิบตั ิงาน
หนวยงาน : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา (กลุมดัชนีการกอสราง)
เรื่อง
: การจัดทําดัชนีราคาเพื่อใชประกอบการคํานวณหาคา K

เลขที่เอกสาร สด.06.00
แกไขครั้งที่ 01
หนาที่ 6/6

www.price.moc.go.th ในรู ป แบบเอกสารที่ นํ า ไปใช ป ระกอบการเบิ ก จ า ยค า งานในสว นที่ เ ปลี่ ย นแปลงตาม
หลักเกณฑในมติคณะรัฐมนตรี
นอกจากนี้มีการจัดสงรายงานดัชนีไปยังกลุมผูใชขอมูลและลูกคาผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ไปรษณีย ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ เอกสารและแผนพับ
การเผยแพรขอมูลดัชนีราคา ใชระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน/เดือน
การใหบริการขอมูลดัชนีราคา มีการใหบริการตลอดทั้งเดือน
7. เอกสารอางอิง
7.1 คูมือการจัดทําดัชนีราคาวัสดุกอสราง
7.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 (หนังสือ ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532)
7.3 รายการดัชนีทใี่ ชประกอบการคํานวณหาคา K
7.4 สูตรคํานวณคา K
7.5 ตารางปจจัยการผลิต - ผลผลิต
7.6 ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
7.7 โปรแกรมตรวจสอบราคาทางเทคนิคสถิติ
8. แบบฟอรมที่ใช
8.1 แบบสํารวจราคาวัสดุกอสราง
8.2 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
9. เอกสารบันทึก
ชื่อเอกสาร
ปฏิทินการจัดเก็บราคา

ผูรับผิดชอบ
นักวิชาการพาณิชย

รายงานดัชนีราคาเพื่อใช
นักวิชาการพาณิชย
ประกอบการคํานวณหาคา K
แบบสํารวจราคา

นักวิชาการพาณิชย

สถานที่จัดเก็บ
ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ
ตูเอกสารสวนกลางกลุม
1 ป
เรียงตามป พ.ศ.
ดัชนีการกอสราง
1. ตูเอกสารกลุมดัชนีการ
1 ป
เรียงตามป พ.ศ.
กอสราง
2. เครื่องคอมพิวเตอร
กลองเอกสารของเจาหนาที่
5 ป
เรียงตามรหัส
เจาหนาที่

