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ภาคผนวก
1.บ้านพักข้าราชการ

- จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ผ-1
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ข้ึนไป หรือเทียบเท่าข้ึนไป ผ-1
- บ้านพักข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ (ระดับ9) หรือเทียบเท่า ผ-2
- บ้านพักข้าราชการอ านวยการระดับต้นและช านาญการพิเศษ ผ-2
- บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ ผ-3
- บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน
  (ระดับ 1–2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด ผ-3
- บ้านพักครูโสด 2 ช้ัน 5 ห้องนอน (แบบ 205/27) ผ-4
- บ้านพักครู (แบบ 203/27) ผ-4
- บ้านพักครู (แบบ 207) ผ-4
- บ้านพักครู (แบบ สปช.301/26) ผ-4
- บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28) ผ-5
- บ้านพักนักเรียน 1 ช้ัน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) ผ-5
- บ้านพักภารโรง/32 ผ-5

สารบัญ
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2.อาคารชุดพักอาศัย

- อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขท่ี 5462/2536) ผ-6
- อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) 
  (แบบเลขท่ี 3852/2536) ผ-7
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 
  (แบบเลขท่ี 3852/2536+7386/2536) ผ-7
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555) ผ-8
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555)
  (3จังหวัดชายแดนภาคใต้)                                                       ผ-8
- อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6ช้ัน) (แบบเลขท่ี 8440)                       ผ-9
- อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6ช้ัน) (แบบเลขท่ี 8440)
  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                                  ผ-9
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง  (แบบเลขท่ี 8821)                                           ผ-9
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง  (แบบเลขท่ี 8821)
  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                                      ผ-9

3.อาคารเรียน
 - อาคารเรียนแบบก่ึงถาวร ผ-10
   - อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./30)                                     ผ-10
             - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน( แบบ 212 ล./57)                                        - อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59-ก)                                     ผ-10
             - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน( แบบ 212 ล./57)(ต้านแผ่นดินไหว)          - อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59-ข) (ในเขตแผ่นดินไหว) ผ-10
   - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57)                                        ผ-11
          - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57) (ต้านแผ่นดินไหว)          ผ-11
         - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)                     ผ-11
         - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46)                             ผ-11
    - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216/57-ก)                                         ผ-12
    - อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216/57-ข) (ต้านแผ่นดินไหว)           ผ-12

- อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55-ก )                                    ผ-12
    - อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55-ข ) (ต้านแผ่นดินไหว)       ผ-12
    - อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55-ก)                                     ผ-13
   - อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55-ข) (ต้านแผ่นดินไหว)         ผ-13
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      - อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.101/26)                                              ผ-14
   - อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.102/26)                                             ผ-14
      - อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.103/26)                                             ผ-14
         - อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.104/26)                                             ผ-14
          - อาคารสองช้ัน ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช.105/29)                                              ผ-15
          - อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ สปช. 2/28)                                         ผ-15
         - อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26)                                                                  ผ-15
      - อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.202/26)                                                             ผ-16

- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26)                                                               ผ-16
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26)                                                               ผ-16
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.205/26)                                                               ผ-16
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26)  ผ-17
- อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)  ผ-17

             - อาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 3/12)                                               ผ-17
  - อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 4/12)                                               ผ-18
            - อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ันลอย (รหัส สน.ศท. ช้ันลอย)                         ผ-18
              - อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1) ผ-19
             - อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (แบบ สถ.ศพด.2) ผ-19

- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) ผ-20
              - อาคารอนุบาล ผ-20

- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน ผ-20
4.อาคารท่ีท าการ
         - อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดเล็ก                                                                    ผ-21
           - อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดกลาง                                                               ผ-21
              - อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดใหญ่                                                                 ผ-22
           - อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขท่ี 8491                                              ผ-23
            - อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขท่ี 8491 
                  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                                                    (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                                                   ผ-23

สารบัญ(ต่อ)
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         - อาคารสาธารณสุขอ าเภอ แบบเลขท่ี 8732                                                             ผ-23
               - อาคารสาธารณสุขอ าเภอ แบบเลขท่ี 8732+อส.ก./53/ม.ค./53+
                  อส .ก.21/ก.พ./55  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                       อส.ก.21/ก.พ./55 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                      ผ-23
         - อาคารสถานีอนามัย แบบเลขท่ี 10746                                                                      ผ-24
           - อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 3130/2526+

   อส.ข.181/ส.ค./28                                                                                                     ผ-24
           - อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.30 เตียง แบบเลขท่ี 3130/2526+

  อส.ข.181/ส.ค./28 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                     ผ-24
           - อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขท่ี 7919                                         ผ-24
           - อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขท่ี 7919 ก.148/ก.ย./52+

  ก.17/ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)                                                             ผ-24
5.อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ

- อาคารห้องสมุด                                                                                               ผ-25
- หอประชุม 300 คน                                                                                                   ผ-25

             - โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27)                                                                        ผ-25
             - โรงอาหาร (84 ท่ีน่ัง)                                                                                              ผ-26
                - โรงอาหาร (300 ท่ีน่ัง)                                                                                               - โรงอาหาร (300 ท่ีน่ัง)                                                                                               ผ-26
                - โรงอาหาร (500 ท่ีน่ัง)                                                                                               - โรงอาหาร (500 ท่ีน่ัง)                                                                                               ผ-26
                - โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 101 ล/27 พิเศษ) ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา     - โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 101 ล/27 พิเศษ) ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา     ผ-27
           - โรงฝึกงาน (แบบ 102/27 )                                                                                         ผ-27
             - โรงฝึกงาน (แบบ 204/27)                                                                                         ผ-27

- โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27)                                                                                       ผ-28
- ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)                                                            ผ-28
- สนามกีฬาอเนกประสงค์                                                             ผ-28
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 1/42)                                                                                   ผ-28
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3/42)                                                                                  ผ-28
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3 พิเศษ)                                                                              ผ-29
- สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน                                                                                    ผ-29
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ท่ี สปช.603/29)                                                                    ผ-29
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ท่ี สปช.604/45)                                                                    ผ-29
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ท่ี สปช.605/45)                                                                  ผ-29

สารบัญ(ต่อ)
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- เสาธง สูง 12 เมตร                                                                                                      ผ-30
- เสาธง สูง 18 เมตร                                                                                                      ผ-30
- ร้ัวคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร                                                                                       ผ-30
- ร้ัวลวดหนาม สูง 7/9 เส้น                                                                                                    ผ-30

6.ผิวจราจร
- ผิวจราจรถนนภายใน ค.ส.ล. หนา 12 เซนติเมตร                                                   ผ-31
- ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 เซนติเมตร                                                                                 ผ-31

7.งานถนน (ผิวทางและพ้ืนทาง)
- ถนนลาดยางสองช้ัน ช้ัน 6/9                                                                                     ผ-31
- ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช้ัน 6/9                                                                              ผ-31
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 6/9                                                                              ผ-32
- ถนนเคปซีล ช้ัน 6/9                                                                                                  ผ-32

8.ข้อมูลอ่ืนๆ ส าหรับประกอบการพิจารณา                                                                                    ผ-33
- การด าเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานท่ีและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ

  ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ผ-35
- ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบท่ีท าการ 
  อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก ผ-39
- หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ผ-53
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ ผ-59
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และ ตาราง Factor F ผ-103
   -ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ผ-107
   -ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหล่ียม ผ-127
   -ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ผ-165

สารบัญ(ต่อ)





1   

ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
1 บ้ำนพักข้ำรำชกำร 

1.1 จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 592 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    -  ตอกเสำเข็ม 8,594,300       - ค่ำ Factor F

    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 8,180,600       - ระบบปรับอำกำศ

1.2 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 10 ข้ึนไป หรือ         และระบำยอำกำศ

เทียบเท่ำข้ึนไป  เน้ือท่ี 181 ตำรำงเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

    -  ตอกเสำเข็ม 2,120,400       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

1.3 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับเช่ียวชำญ (ระดับ 9)       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

หรือเทียบเท่ำ  เน้ือท่ี 112.60 ตำรำงเมตร         ตำมข้อก ำหนด

    -  ตอกเสำเข็ม 1,332,300
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 1,331,100

1.4 บ้ำนพักข้ำรำชกำรอ ำนวยกำรระดับต้น
และช ำนำญกำรพิเศษ  เน้ือท่ี 105 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 1,207,500
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 1,207,400

1.5 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับอำวุโสและช ำนำญกำร 
เน้ือท่ี 87 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 912,500
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 860,700

1.6 บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับช ำนำญงำน (ระดับ 1-2)
 หรือเทียบเท่ำ (แบบแฝด)  เน้ือท่ี 128 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 1,280,000
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 1,249,800

  หมำยเหตุ :  บ้ำนพักในกรณีท่ัว ๆ ไปให้ใช้แบบมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง  

                 ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง และมีรำคำโดยเฉล่ียต่อตำรำงเมตรไม่เกินมำตรฐำนท่ีก ำหนด
                 ส ำหรับข้ำรำชกำรประเภทอ่ืน  เช่น ข้ำรำชกำรตุลำกำร ข้ำรำชกำรอัยกำร ฯลฯ 

                 กับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
                 ซ่ึงมีต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนโดยเฉพำะ ให้ใช้วิธีเปรียบเทียบต ำแหน่ง และอัตรำเงินเดือน

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ

                 ส่วนรำชกำรใดมีควำมจ ำเป็นและประสงค์จะใช้แบบแปลนก่อสร้ำงตลอดจนแบบรูปรำยกำร
                 ซ่ึงส่วนรำชกำรน้ัน ๆ ก ำหนดข้ึนใหม่ให้มีพ้ืนท่ีใช้สอยและลักษณะโครงสร้ำงใกล้เคียงกับแบบ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
1.7 บ้ำนพักครูโสด 2 ช้ัน 5 ห้องนอน  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 94 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    -  ตอกเสำเข็ม 568,500       - ค่ำ Factor F

1.8 บ้ำนพักครู แบบ 203/27        - ระบบปรับอำกำศ

เน้ือท่ี 82.50 ตำรำงเมตร         และระบำยอำกำศ

    -  ตอกเสำเข็ม 685,400       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

1.9 บ้ำนพักครู แบบ 207  เน้ือท่ี 86 ตำรำงเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

    -  ตอกเสำเข็ม 725,800       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

1.10 บ้ำนพักครู แบบ สปช.301/26          ตำมข้อก ำหนด

เน้ือท่ี 77 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 459,000

1.11 บ้ำนพักครู แบบสปช.303/28(6 หน่วย) 
เน้ือท่ี 507 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 3,771,900

1.12 บ้ำนพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอำชีวศึกษำ)
เน้ือท่ี 204 ตำรำงเมตร
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 899,300

1.13 บ้ำนพักภำรโรง/32  เน้ือท่ี 52 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 308,400

หมำยเหตุประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
2 อำคำรชุดพักอำศัย

2.1 อำคำรพักแพทย์ 10 ครอบครัว (คสล. 3 ช้ัน)  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 748 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 7,620,200       - ค่ำ Factor F

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 7,565,900       - ระบบปรับอำกำศ

2.2 อำคำรพักพยำบำล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)         และระบำยอำกำศ

 เป็นอำคำร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 696 ตำรำงเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 5,641,800       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 5,589,300       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

2.3 อำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)         ตำมข้อก ำหนด

 เป็นอำคำร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 696 ตำรำงเมตร  - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 6,086,900    22 จังหวัด  ประกอบด้วย

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 6,033,600    กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่

2.4 อำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)    ตำก น่ำน พะเยำ แพร่

 เป็นอำคำร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 745 ตำรำงเมตร    แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน

   - ตอกเสำเข็ม คอร. 7,652,200    กรุงเทพมหำนคร  นนทบุรี 

   - ไม่ตอกเสำเข็ม 7,159,700    ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร

   - ตอกเสำเข็ม คอร. (พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้) 7,822,500    สมุทรสำคร กระบ่ี ชุมพร 

   - ไม่ตอกเสำเข็ม (พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้) 7,518,500    พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ 

2.5 อำคำรพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ช้ัน)    และสุรำษฎร์ธำนี

เน้ือท่ี 2,366 ตำรำงเมตร 
   - ตอกเสำเข็ม คอร. 18,330,900
   - เสำเข็มเจำะ 19,488,400
   - ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 18,491,400
   - เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 19,632,500

2.6 อำคำรพักพยำบำล 32 ห้อง
เน้ือท่ี 3,006 ตำรำงเมตร
   - ตอกเสำเข็ม คอร. 23,852,600
   - ไม่ตอกเสำเข็ม 23,206,100
   - เสำเข็มเจำะ 24,774,200
   - เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 26,019,000

หมำยเหตุประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
3 อำคำรเรียน

3.1 อำคำรเรียนแบบก่ึงถำวร  เน้ือท่ี 384 ตำรำงเมตร  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

    -  ตอกเสำเข็ม 1,493,300  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

3.2 อำคำร คสล. 2 ช้ัน ขนำด 8 ห้องเรียน       - ค่ำ Factor F

เน้ือท่ี 1,338 ตำรำงเมตร       - ระบบปรับอำกำศ

   - แบบ 108 ล./30   ตอกเสำเข็ม 5,686,800         และระบำยอำกำศ

3.3 อำคำร คสล. 2 ช้ัน ขนำด 8 ห้องเรียน       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

เน้ือท่ี 1,512 ตำรำงเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

  - แบบ 108 ล./59-ก ตอกเสำเข็ม 10,062,300       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

  - แบบ 108 ล./59-ข ตอกเสำเข็ม(ในเขตแผ่นดินไหว) 10,290,200         ตำมข้อก ำหนด

3.4 อำคำรเรียน  คสล. 3 ช้ัน  ขนำด  12  ห้องเรียน  - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

เน้ือท่ี 2,088 ตำรำงเมตร    22 จังหวัด  ประกอบด้วย

   - แบบ 212 ล./57  ตอกเสำเข็ม คอร. 13,980,400    กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่

   - แบบ 212 ล./57  ตอกเสำเข็มคอร. 14,469,000    ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
                          (รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)    แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน

3.5 อำคำร คสล.3ช้ัน ขนำด 16 ห้องเรียน    กรุงเทพมหำนคร  นนทบุรี 

เน้ือท่ี 2,512 ตำรำงเมตร    ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร

   - แบบ 216 ล./29  ตอกเสำเข็ม 11,267,400    สมุทรสำคร กระบ่ี ชุมพร 

3.6 อำคำร คสล. 3 ช้ัน ขนำด 16 ห้องเรียน    พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ 

เน้ือท่ี 2,520 ตำรำงเมตร    และสุรำษฎร์ธำนี

   - แบบ 216 ล./46  ตอกเสำเข็ม คอร. 15,446,600
3.7 อำคำรเรียน  คสล. 3 ช้ัน  ขนำด 16 ห้องเรียน

เน้ือท่ี 2,592 ตำรำงเมตร
   - แบบ 216 ล./57  ตอกเสำเข็ม คอร. 16,774,800
   - แบบ 216 ล./57  ตอกเสำข็ม คอร. 17,272,800
                          (รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

3.8 อำคำร  คสล. 4 ช้ัน  ขนำด  18  ห้องเรียน
เน้ือท่ี 2,756 ตำรำงเมตร
   - แบบ 318 ล./55-ก  ตอกเสำเข็ม คอร. 18,021,100
  - แบบ 318 ล./55-ข   ตอกเสำเข็ม คอร. 18,950,900
                             (รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
3.9 อำคำร  คสล. 4 ช้ัน  ขนำด  24  ห้องเรียน  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 3,596 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

  - แบบ 324 ล./55-ก  ตอกเสำเข็ม คอร. 21,758,900       - ค่ำ Factor F

  - แบบ 324 ล./55-ข  ตอกเสำเข็มคอร. 22,587,000       - ระบบปรับอำกำศ
                             (รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)         และระบำยอำกำศ

3.10 อำคำรสองช้ัน ขนำด 3 ห้องเรียน       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

แบบ สปช. 101/26 เน้ือท่ี 324 ตำรำงเมตร       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

    -  ตอกเสำเข็ม 1,650,700       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

3.11 อำคำรช้ันเดียว ขนำด 3 ห้องเรียน         ตำมข้อก ำหนด

แบบ สปช. 102/26 เน้ือท่ี 229.50 ตำรำงเมตร  - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

    -  ตอกเสำเข็ม 1,158,200    22 จังหวัด  ประกอบด้วย

3.12 อำคำรช้ันเดียว ขนำด 3 ห้องเรียน    กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่

แบบ สปช. 103/26 เน้ือท่ี 230 ตำรำงเมตร    ตำก น่ำน พะเยำ แพร่

    -  ตอกเสำเข็ม 1,334,600    แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน

3.13 อำคำรสองช้ัน ขนำด 3 ห้องเรียน    กรุงเทพมหำนคร  นนทบุรี 

แบบ สปช. 104/26 เน้ือท่ี 244 ตำรำงเมตร    ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร

    -  ตอกเสำเข็ม 1,408,200    สมุทรสำคร กระบ่ี ชุมพร 

3.14 อำคำรสองช้ัน ขนำด 4 ห้องเรียน    พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ 

แบบ สปช. 105/29 เน้ือท่ี 630 ตำรำงเมตร    และสุรำษฎร์ธำนี

    -  ตอกเสำเข็ม 2,868,600
3.15 อำคำร คสล. 4 ช้ัน ขนำด 18 ห้องเรียน

แบบ สปช. 2/28 เน้ือท่ี 2,105 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 9,821,600

3.16 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 201/26 
เน้ือท่ี 200 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 814,400

3.17 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 202/26 
เน้ือท่ี 120 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 617,300

3.18 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 203/26 
เน้ือท่ี 200 ตำรำงเมตร
    -  ตอกเสำเข็ม 866,000

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)

3.19 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 204/26  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 200 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    -  ตอกเสำเข็ม 1,078,900       - ค่ำ Factor F

3.20 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 205/26       - ระบบปรับอำกำศ

เน้ือท่ี 448 ตำรำงเมตร         และระบำยอำกำศ

    -  ตอกเสำเข็ม 1,736,300       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

3.21 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 206/26       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

เน้ือท่ี 756 ตำรำงเมตร       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

    -  ตอกเสำเข็ม 3,648,300         ตำมข้อก ำหนด

3.22 อำคำรเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
เน้ือท่ี 734 ตำรำงเมตร
    -  ไม่ตอกเสำเข็ม 4,613,600
    -  ตอกเสำเข็ม 4,652,500

3.23 อำคำรเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน
เน้ือท่ี 1,206 ตำรำงเมตร
     -  ไม่ตอกเสำเข็ม 5,887,500
     -  ตอกเสำเข็ม 6,136,700

3.24 อำคำรเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน
เน้ือท่ี 1,608 ตำรำงเมตร
     -  ไม่ตอกเสำเข็ม 7,929,800
     -  ตอกเสำเข็ม 7,844,900

3.25 อำคำรอเนกประสงค์ ขนำดเล็กมีช้ันลอย
เน้ือท่ี 900 ตำรำงเมตร
      -  ไม่ตอกเสำเข็ม 5,708,200
      -  ตอกเสำเข็ม 5,992,200

3.26 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดไม่เกิน 50 คน
(แบบ สถ.ศพด.1)
      -  ไม่ตอกเสำเข็ม 1,520,100
      -  ตอกเสำเข็ม 1,555,500

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)

3.27 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 51-80 คน  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

(แบบ สถ.ศพด.2)  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

      -  ไม่ตอกเสำเข็ม 1,890,300       - ค่ำ Factor F

      -  ตอกเสำเข็ม 2,037,800       - ระบบปรับอำกำศ

3.28 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 81-100 คน         และระบำยอำกำศ

(แบบ สถ.ศพด.3)       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

      -  ไม่ตอกเสำเข็ม 2,128,700       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

      -  ตอกเสำเข็ม 2,277,500       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

3.29 อำคำรอนุบำล         ตำมข้อก ำหนด

เน้ือท่ี 258 ตำรำงเมตร
      -  ตอกเสำเข็ม 2,308,500

3.30 อำคำรเรียนอนุบำล ขนำด 3 ห้องเรียน
เน้ือท่ี 417 ตำรำงเมตร
      -  ตอกเสำเข็ม 3,429,700

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
4 อำคำรท่ีท ำกำร

4.1 อำคำรท่ีท ำกำรสถำนีต ำรวจขนำดเล็ก  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 685 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

      -  ตอกเสำเข็ม 7,706,100       - ค่ำ Factor F

4.2 อำคำรท่ีท ำกำรสถำนีต ำรวจขนำดกลำง       - ระบบปรับอำกำศ

เน้ือท่ี 1,133 ตำรำงเมตร         และระบำยอำกำศ

      -  ตอกเสำเข็ม 12,567,200       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

4.3 อำคำรท่ีท ำกำรสถำนีต ำรวจขนำดใหญ่       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

 เน้ือท่ี 2,045 ตำรำงเมตร       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

      -  ตอกเสำเข็ม 24,337,700         ตำมข้อก ำหนด

4.4 อำคำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

เน้ือท่ี 2,426 ตำรำงเมตร    22 จังหวัด  ประกอบด้วย

     - ตอกเสำเข็ม คอร. 24,640,000    กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่

     - ไม่ตอกเสำเข็ม 24,418,500    ตำก น่ำน พะเยำ แพร่

     - ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 24,687,800    แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน

     - ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 24,945,500    กรุงเทพมหำนคร  นนทบุรี 

4.5 อำคำรสำธำรณสุขอ ำเภอ (อำคำร คสล. 2 ช้ัน)    ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร

เน้ือท่ี 285 ตำรำงเมตร    สมุทรสำคร กระบ่ี ชุมพร 

     - ตอกเสำเข็ม คอร. 2,743,900    พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ 

     - ไม่ตอกเสำเข็ม 2,783,900    และสุรำษฎร์ธำนี

     - ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 2,800,800
     - ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 2,804,900

4.6 อำคำรสถำนีอนำมัย
เน้ือท่ี 300 ตำรำงเมตร
     - ตอกเสำเข็ม คอร. 2,180,200
     - ไม่ตอกเสำเข็ม 2,207,200

4.7 อำคำรคนไข้นอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง
เน้ือท่ี 1,125 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 9,965,900
    - ไม่ตอกเสำเข็ม 10,071,800
    - ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 9,995,700
    - ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 10,103,300

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
4.8 อำคำรผู้ป่วย 60 เตียง  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 1,320 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 11,944,200       - ค่ำ Factor F

    - ไม่ตอกเสำเข็ม 12,091,400       - ระบบปรับอำกำศ

    - เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 13,320,200         และระบำยอำกำศ

    - ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) 13,006,900       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

      - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

      - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
        ตำมข้อก ำหนด

 - โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว

   22 จังหวัด  ประกอบด้วย

   กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่

   ตำก น่ำน พะเยำ แพร่

   แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน

   กรุงเทพมหำนคร  นนทบุรี 

   ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร

   สมุทรสำคร กระบ่ี ชุมพร 

   พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ 
   และสุรำษฎร์ธำนี

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อหลัง
ท่ี (บำท)
5 อำคำรและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืนๆ

5.1 อำคำรห้องสมุด เน้ือท่ี 265 ตำรำงเมตร  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 1,824,600  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

5.2 หอประชุม 300 คน เน้ือท่ี 700 ตำรำงเมตร       - ค่ำ Factor F

    - ตอกเสำเข็ม 7,715,900       - ระบบปรับอำกำศ

5.3 โรงอำหำรหอประชุม แบบ 100/27         และระบำยอำกำศ

เน้ือท่ี 922 ตำรำงเมตร       - ลิฟต์ และ บันไดเล่ือน

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 5,880,500       - ครุภัณฑ์จัดซ้ือ

5.4 โรงอำหำร 84 ท่ีน่ัง เน้ือท่ี 150 ตำรำงเมตร       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

    - ตอกเสำเข็ม คอร. 770,000         ตำมข้อก ำหนด

5.5 โรงอำหำร 300 ท่ีน่ัง เน้ือท่ี 532 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 2,085,000

5.6 โรงอำหำร 500 ท่ีน่ัง เน้ือท่ี 723 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 4,768,600

5.7 โรงอำหำรหอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ) 
 เน้ือท่ี1,840 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 10,036,900

5.8 โรงฝึกงำน แบบ 102/27  เน้ือท่ี 320 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 2,172,900

5.9 โรงฝึกงำน แบบ 204/27  เน้ือท่ี 796 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 4,101,100

5.10 โรงฝึกงำน แบบ 306ล/27 เน้ือท่ี 1,454 ตำรำงเมตร
    - ตอกเสำเข็ม คอร. 7,120,200

5.11 ลำนกีฬำอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษำ) 128,900
5.12 สนำมกีฬำอเนกประสงค์ 883,600
5.13 สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 1/42 710,900
5.14 สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 3/42 555,400
5.15 สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ 1,290,700
5.16 สนำมบำสเกตบอลมำตรฐำน 

เสำประตูโครงเหล็กยึดติดกับท่ี ขนำด 18 x 31 เมตร 351,200

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อเมตร
ท่ี (บำท)

5.17 ส้วมมำตรฐำน แบบ 4 ท่ี สปช.603/29  - ดูรำยละเอียดในภำคผนวก

เน้ือท่ี 17.50 ตำรำงเมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

    - ตอกเสำเข็ม 241,300       - ค่ำ Factor F

5.18 ส้วมมำตรฐำน แบบ 4 ท่ี สปช.604/45       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

เน้ือท่ี 14.56 ตำรำงเมตร         ตำมข้อก ำหนด

    - ตอกเสำเข็ม 224,000  - ล ำดับท่ี 5.17 - 5.19  

5.19 ส้วมมำตรฐำน แบบ 10 ท่ี สปช.605/45    เป็นรำคำต่อหลัง

เน้ือท่ี 59 ตำรำงเมตร  - ล ำดับท่ี 5.20 - 5.21  

    - ตอกเสำเข็ม 503,000    เป็นรำคำต่อเสำ

5.20 เสำธงสูง 12 เมตร (ตอกเสำเข็ม) 76,100
5.21 เสำธงสูง 18 เมตร (ตอกเสำเข็ม) 198,100
5.22 ร้ัวคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร

   - ตอกเสำเข็ม คสล. 1,710
   - ตอกเสำเข็มไม้ 1,834
   - ไม่ตอกเสำเข็ม 1,596

5.23 ร้ัวลวดหนำม  7 เส้น 274
5.24 ร้ัวลวดหนำม  9 เส้น 286

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อเมตร
ท่ี (บำท)
6 สะพำน คสล.

6.1 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 7 เมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

Slap Type       - ค่ำ Factor F

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 70,200       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 72,500         ตำมข้อก ำหนด

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 76,600
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 120,900
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 122,500
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 136,700
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

6.2 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 8 เมตร
Slap Type
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 74,900
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 77,600
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 81,000
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 135,100
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 136,800
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 151,100
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อเมตร
ท่ี (บำท)
6.3 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 9 เมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

Slap Type       - ค่ำ Factor F

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 83,200       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 85,800         ตำมข้อก ำหนด

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 89,900
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 149,700
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 151,400
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 164,200
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

6.4 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 10 เมตร
Slap Type
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 91,600
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 94,400
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 98,000
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 163,100
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 164,800
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 178,300
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ



14   

ล ำดับ รำคำต่อเมตร
ท่ี (บำท)
6.5 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 11 เมตร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

Slap Type       - ค่ำ Factor F

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 99,700       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 102,400         ตำมข้อก ำหนด

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 176,700
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 178,400
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 192,900
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

6.6 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 12 เมตร
Slap Type
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 104,800
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 108,200
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 111,100
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร 191,200
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร 192,900
   - ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร 206,600
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงท่ีกว้ำงท่ีสุดต้ังแต่ 20 เมตรข้ึนไป)

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อตำรำงเมตร
ท่ี (บำท)
7 ท่ออุโมงค์ คสล.  (Box Culvert) 

(คิดเฉพำะผิวด้ำนบนท่ีรับกำรจรำจร  - ทุกรำยกำรเป็นรำคำท่ีไม่รวม

 ไม่รวมงำนถมหลังท่อ)       - ค่ำ Factor F

ขนำดท่อ       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   -  1.20 x 1.20 เมตร 9,340         ตำมข้อก ำหนด

   -  1.50 x 1.50 เมตร 9,500
   -  1.80 x 1.80 เมตร 9,580
   -  2.10 x 2.10 เมตร 10,290
   -  2.40 x 2.40 เมตร 10,790
   -  2.70 x 2.70 เมตร 11,520
   -  3.00 x 3.00 เมตร 13,450
   -  3.30 x 3.30 เมตร 14,400
   -  3.60 x 3.60 เมตร 16,840

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อตำรำงเมตร
ท่ี (บำท)
8 ผิวจรำจร 

8.1 ผิวทำงลำดยำง  - ล ำดับท่ี 8.1 - 8.9 เป็นรำคำ

( Asphaltic Concrete) ท่ีรวมค่ำขนส่ง หิน แอสฟัลต์ และ

   1. หนำ 4 เซนติเมตร 206 พำรำแอสฟัลต์ ระยะทำง 100 กม.

   2. หนำ 5 เซนติเมตร 256 (กรณีท่ีรำคำค่ำขนส่งหิน แอสฟัลต์

8.2 ผิวทำงพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต และพำรำแอสฟัลต์มำกกว่ำ 100 กม.

( Para Asphalt Concrete) ให้ใช้ค่ำขนส่งตำมหลักเกณฑ์

        หนำ 5 เซนติเมตร 303 กำรค ำนวณรำคำกลำงตำม มติครม.

8.3 ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก เม่ือวันท่ี 13 มีนำคม 2555)

( Reinforced Concrete Pavement) แต่ไม่รวม

   1. หนำ 15 เซนติเมตร 359       - ค่ำ Factor F

   2. หนำ 20 เซนติเมตร 456       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

   3. หนำ 23 เซนติเมตร 537         ตำมข้อก ำหนด

   4. หนำ 25 เซนติเมตร 594  - ล ำดับท่ี 8.10 - 8.11

   5. หนำ 28 เซนติเมตร 750    เป็นรำคำท่ีไม่รวม

8.4 ผิวทำงลำดยำงเคปซีล (Cape Seal) 115       - ค่ำ Factor F

8.5 ฟอกสเปรย์  (Fog Spray) 10       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

8.6 สเลอร์ร่ีซีล  (Slurry Seal)         ตำมข้อก ำหนด

1. ชนิดท่ี 2 54       - วัสดุรองพ้ืน

2. ชนิดท่ี 3 79
8.7 ผิวทำงพำรำสเลอร์ร่ีซีล  

ชนิดท่ี 3 (Para Slurry Seal) 107
8.8 ไพร์มโคด  (Prime Coat) 26
8.9 แทคโคด  (Tack Coat) 14
8.10 ผิวจรำจรถนนภำยใน คสล. หนำ 12 เซนติเมตร 371
8.11 ลำน คสล. หนำ 10 เซนติเมตร 278

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อกิโลเมตร
ท่ี (บำท)
9 งำนถนน (ผิวทำงและพ้ืนทำง) 

9.1 ถนนลำดยำงสองช้ัน ช้ัน 6/9 4,260,400  - ล ำดับท่ี 9.1 - 9.4 

9.2 ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช้ัน 6/9 5,846,200 เป็นรำคำท่ีรวมค่ำขนส่ง

9.3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 6/9 6,509,300 รำยละเอียดตำมภำคผนวก 

9.4 ถนนเคปซีล ช้ัน 6/9 4,594,000 แต่ไม่รวม

      - ค่ำ Factor F

      - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
        ตำมข้อก ำหนด

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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ล ำดับ รำคำต่อท่อน
ท่ี (บำท)
10 งำนวำงท่อกลม ค.ส.ล.

10.1 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.30 ม. - งำนวำงท่อกลม ค.ส.ล.

ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 375 เป็นรำคำท่ีรวมค่ำท่อ ค่ำขนส่ง

ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 408 ค่ำวำงท่อ และค่ำเทคอนกรีตรองพ้ืน

ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 426  แต่ไม่รวม

10.2 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.40 ม.       - ค่ำ Factor F

ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 502       - ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ

ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 548         ตำมข้อก ำหนด

ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 576
10.3 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.60 ม.

ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 721
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 783
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 821

10.4 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.80 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 1,052
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 1,134
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 1,185

10.5 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.00 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 1,585
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 1,725
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 1,813

10.6  ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.20 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 1,998
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 2,175
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 2,283

10.7 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.50 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม. 3,171   

ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม. 3,448
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม. 3,620

ประเภท/รำยกำรส่ิงก่อสร้ำง หมำยเหตุ
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1. บ้านพักข้าราชการ 
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  
(แบบเลขท่ี ย.3896 - ย.3907, สถ.35112 เพิ่ม ย.11607 - ย.11608, 
อ6.17051 ถึง 6, E-3549, M.5018) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
 -  เน้ือท่ี 592 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองซีแพค 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค และปาเก้ 
 -  ฝ้า เพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี  
    และกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าไม้ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
 
 
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ข้ึนไป หรือเทียบเท่าข้ึนไป  
(แบบเลขท่ี มบ.462124, แบบมาตรฐาน, E-57110, M-57059) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

-  โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ี 181 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบ้ืองเซรามิค 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
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บ้านพักข้าราชการ ระดับเช่ียวชาญ (ระดับ 9) หรือเทียบเท่า 
(แบบเลขท่ี สถ.34061) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
 -  เน้ือท่ี 112.60 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าไม้เน้ือแข็ง 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 
 
บ้านพักข้าราชการ อ านวยการระดับต้นและช านาญการพิเศษ  
(แบบเลขท่ี S55034, A01-A12, SN-01 ถึง SN09, E55056) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
 -  เน้ือท่ี 105 ตารางเมตร  
 -  โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบ้ืองคอนกรีต 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค  

-  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  มีห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
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บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและช านาญการ  
(แบบเลขท่ี S54096, ม.541604 - ม.541615, SN54104, E54126) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
 -  เน้ือท่ี 87 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และโครงเคร่าไม้เน้ือแข็ง 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  มีห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
 
 
บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน (ระดับ 1 - 2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด 
 (แบบเลขท่ี S54117, ม.541616 - ม.541627, SN54103, E54113) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
          -  โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่ 
          -  เน้ือท่ี 128 ตารางเมตร 
          -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
          -  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 

 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่า           
ไม้เน้ือแข็ง 

 -  ผนัง ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
          -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
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บ้านพักครูโสด 2 ช้ัน 5 ห้องนอน (แบบ 205/27) 
 -  อาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ี 94 ตารางเมตร  
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  พื้นช้ันบน ไม้เน้ือแข็งเข้าลิ้น 
 -  พื้นช้ันล่าง คสล. ผิวขัดมันเรียบ 
 -  ห้องน้้ากระเบื้องเคลือบ พื้นปูโมเสค 
  
บ้านพักครู (แบบ 203/27) 
 -  อาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม 
 -  เน้ือท่ี 82.50 ตารางเมตร 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝาห้องไม้อัด 
 -  พื้นช้ันบน ไม้เน้ือแข็ง 
 -  พื้นช้ันล่าง คสล. 
 -  ห้องน้้ากระเบื้องเคลือบ 
  
บ้านพักครู (แบบ 207) 
 -  บ้านพักอาศัย 2 ช้ัน เน้ือท่ี 86 ตารางเมตร 
 -  ช้ันล่างประกอบด้วย ห้องรับแขก ท่ีรับประทานอาหาร 
    ห้องครัว และห้องส้วม 
 -  ช้ันบน ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง 
 
บ้านพักครู (แบบ สปช.301/26) 
 -  อาคาร คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน 
 -  เน้ือท่ี 77 ตารางเมตร 
 -  พื้นช้ันบนไม้เน้ือแข็ง 
 -  พื้นช้ันล่างห้องน้้า คสล. ผิวขัดมัน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
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บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28) 
 -  บ้านพักครูเรือนแถว เน้ือท่ี 507 ตารางเมตร 
 -  อาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน (6 ยูนิต) 1 ยูนิต มี 2 ช้ัน 
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  ช้ันบนมี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้้า 
 -  ช้ันล่างห้องโถง 1 ห้อง 1 ห้องน้้า ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูน 
 -  มีห้องน้้า ห้องส้วม และสุขภัณฑ์ 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 
บ้านพักนักเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา) 
           -  อาคารช้ันเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ี 204 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนเล็ก 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  พื้นขัดมันเรียบ 
 -  มีห้องน้้า ห้องส้วม และสุขภัณฑ์ 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 
บ้านพักภารโรง/32 
 -  บ้านพักอาศัย 2 ช้ัน เน้ือท่ี 52 ตารางเมตร 
 -  ช้ันล่างใต้ถุนโล่ง มีห้องน้้าและส้วม 1 ห้อง 
 -  ช้ันบน ประกอบด้วยห้องนอน 2 ห้อง ระเบียงทางเดิน และบันได 
 -  มีระบบสุขาภิบาล 
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2. อาคารชุดพักอาศัย 
อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขท่ี 5462/2536) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 748 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้น คสล. หล่อกับท่ี 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ผิวพื้นท่ัวไป พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร  
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
             ช้ันล่าง ประกอบด้วย 
 -  ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก ห้องครัว รับแขก อาหาร ห้องน้้า 
    จ้านวน 2 ครอบครัว 
    ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 ประกอบด้วย 
 -  ส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ช้ัน 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ผ-7 

อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 3852/2536) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 696 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับท่ี 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
     ช้ันล่าง ประกอบด้วย 
 -  ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 2 ครอบครัว 
    ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 ประกอบด้วย 
 -  ส่วนทางเดินและส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ช้ัน 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 3852/2536+7386/2536) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 696 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับท่ี 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบ้ืองแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
     ช้ันล่าง ประกอบด้วย 
 -  ส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว 
    ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 ประกอบด้วย 
 -  ส่วนทางเดิน และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ช้ัน 
   -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
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อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555) 
อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขท่ี 9555)                       
(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 745 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วม และระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับท่ี 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
    ช้ันล่าง ประกอบด้วย 
 -  ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก จ้านวน 8 ห้อง 
 -  ห้องน้้า จ้านวน 4 ห้อง 
    ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 ประกอบด้วย 
 -  ส่วนทางเดิน ห้องอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก จ้านวน 8 ห้อง ต่อ 1 ช้ัน 
 -  ห้องน้้า จ้านวน 4 ห้อง ต่อ 1 ช้ัน 

-  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
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อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น) แบบเลขท่ี 8440 
อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น) แบบเลขท่ี 8440               
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 6 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 2,366 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้น คสล. 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 

-  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 

อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขท่ี 8821 
อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขท่ี 8821                                   
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 4 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 3,006 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป พื้น คสล.  
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
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3. อาคารเรียน 
อาคารเรียนแบบก่ึงถาวร 
 -  อาคาร คสล. ช้ันเดียว เน้ือท่ี 384 ตารางเมตร 
 -  ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องธุรการ 1 ห้อง  
 -  มีระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 
อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล/30) 
 -  อาคาร คสล. 2 ช้ัน เน้ือท่ี 1,338 ตารางเมตร  
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็กฉาก มุงกระเบ้ืองใยหิน 
 -  พื้นช้ันล่าง คสล. พื้นช้ันบนใช้พื้นส้าเร็จรูปหรือ คสล. หล่อกับท่ี 
 -  ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว มีท่ีด่ืมน้้า 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
 
อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59 - ก) 
อาคาร คสล. 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59 - ข) (ในเขตแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร คสล. 2 ช้ัน เน้ือท่ี 1,512 ตารางเมตร      
          -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม/ฐานรากแบบแผ่ 
          -  โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ, โครงหลังคาส้าเร็จรูป, วัสดุมุงกระเบ้ืองลอนคู่ไม่มีใยหิน     
          -  พื้นช้ันล่าง คสล. พื้นช้ันบนใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ คสล. หล่อกับท่ี    
          -  ฝ้า - เพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ยิปซั่มบอร์ด      
          -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ     
          -  ห้องน้้า - ส้วม ผนัง พื้น กรุกระเบ้ืองเซรามิก เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว       
          -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
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อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57) 
อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57) (ต้านแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 2,088 ตารางเมตร 
 -  ช้ันล่างใต้ถุนโล่ง  
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
 
อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529) 
 -  อาคาร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 2,512 ตารางเมตร 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  พื้นช้ันล่าง คสล. พื้นช้ันบนใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ คสล.  
 -  ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาวมีท่ีด่ืมน้้า 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
 
อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46) 
 -  อาคาร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 2,520 ตารางเมตร 
 -  ช้ันล่างใต้ถุนโล่ง  
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กรีดรอน 
 -  พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
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อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 /57 - ก) 
อาคาร คสล. 3 ช้ัน ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 /57 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร คสล. 3 ช้ัน เน้ือท่ี 2,592 ตารางเมตร 
 -  ช้ันล่างใต้ถุนโล่ง  
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็ก หลังคาหลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ระบบประปา และการระบายน้้า 
 
อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 - ก) 
อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร คสล. 4 ช้ัน เน้ือท่ี 2,756 ตารางเมตร 
 -  ช้ันล่างใต้ถุนโล่ง  
    ช้ัน 2 ประกอบด้วย   

-  ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จ้านวน 6 ห้องเรียน 
-  ห้องน้้านักเรียนชาย 4 ท่ี ห้องน้้านักเรียนหญิง 4 ท่ี 
-  ห้องน้้าครูชาย 1 ท่ี ห้องน้้าครูหญิง 1 ท่ี 
   ช้ัน 3 ถึงช้ัน 4 ประกอบด้วย 
-  ห้องเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร ช้ันละ 6 ห้องเรียน 
   และห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ช้ันละ 2 ห้องเรียน 

 -  โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550 
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่สี 
 -  พื้นห้องเรียน บุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นช้ันล่าง ขัดมันเรียบ  
 -  ระเบียงทางเดิน - บันได ผิวหินขัดในท่ีหรือหินขัดส้าเร็จรูป 

-  ผนังท่ัวไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน    
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบ้าบัด ถังพักน้้า 
           -  มีไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน 
           -  ระบบประปาอาคาร มีถังพักน้้า ถังจ่ายน้้า ป๊ัมน้้า 
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อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 - ก) 
อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว) 
 -  อาคาร คสล. 4 ช้ัน เน้ือท่ี 3,596 ตารางเมตร 
 -  ช้ันล่างใต้ถุนโล่ง  
    ช้ัน 2 ประกอบด้วย   

-  ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จ้านวน 8 ห้องเรียน 
-  ห้องน้้านักเรียนชาย 4 ท่ี ห้องน้้านักเรียนหญิง 4 ท่ี 
-  ห้องน้้าครูชาย 1 ท่ี ห้องน้้าครูหญิง 1 ท่ี 
   ช้ัน 3 ถึงช้ัน 4 ประกอบด้วย 
-  ห้องเรียน ขนาด 8 x 8  เมตร ช้ันละ 6 ห้องเรียน 
   และห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ช้ันละ 2 ห้องเรียน 

 -  โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550 
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่สี 
 -  พื้นห้องเรียน บุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นช้ันล่าง ขัดมันเรียบ  
 -  ระเบียงทางเดิน - บันได ผิวหินขัดในท่ีหรือหินขัดส้าเร็จรูป 

-  ผนังท่ัวไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน    
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบ้าบัด ถังพักน้้า 
           -  มีระบบงานไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน 
           -  ระบบประปาอาคาร มีถังพักน้้า ถังจ่ายน้้า ป๊ัมน้้า และดับเพลิง 
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อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 101/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  พื้นช้ันบนไม้เน้ือแข็งเข้าลิ้น เน้ือท่ีประมาณ 324 ตารางเมตร 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นห้องพักครู และห้องธุรการ  
 -  พื้นช้ันล่าง คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน  
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า  
 
อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 102/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีประมาณ 229.50 ตารางเมตร 
 -  พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 
อาคารช้ันเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 103/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีประมาณ 230 ตารางเมตร 
 -  พื้นคสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน  
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 
อาคารสองช้ัน ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 104/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เน้ือท่ีประมาณ 244 ตารางเมตร  

-  พื้น คสล. ขัดมันเรียบ  
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
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อาคารสองช้ัน ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช. 105/29) 
 -  โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีประมาณ 630 ตารางเมตร 
 -  พื้นห้องเรียน และใต้ถุนเป็น คสล. ขัดมันเรียบ 
 -  ผนังกั้นห้องเป็นกระดาษด้าทาสี 2 หน้า สามารถถอดประกอบและย้ายต้าแหน่งได้ 
 -  โครงหลังคาเหล็ก ยกเว้นโครงหลังคาไม้ให้จังหวัดชายทะเลเลือก 
 -  หลังคากระเบื้องใยหินลอนเล็ก 
 -  มีรางน้้าฝนรอบอาคาร 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 
อาคาร คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ สปช. 2/28) 
 -  โครงสร้าง คสล. 4 ช้ัน ขนาด 18 ห้องเรียน ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เน้ือท่ีประมาณ 2,105.60 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้า - เพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ด 
 -  พื้น คสล. ขัดมันเรียบ 
 -  ห้องน้้า ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี 
 
อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 201/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 200 ตารางเมตร 
 -  พื้น คสล. ขัดมันเรียบ 
 -  ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 202/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 120 ตารางเมตร 
 -  พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 
อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 203/26)               
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีท้ังหมดประมาณ 200 ตารางเมตร 
 -  พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน 
 -  ทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 
อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 204/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีประมาณ 200 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  พื้น คสล. ขัดมันเรียบ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  มีไฟฟ้า และทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
 
อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 205/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีประมาณ 448 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  พื้น คสล. ขัดมันเรียบ และพื้นไม้เน้ือแข็ง 

-  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  มีไฟฟ้า ประปาและทาสีตัวอาคาร 
 -  มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า 
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 206/26) 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีประมาณ 756 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  พื้น คสล. ขัดมันเรียบ และพื้นไม้เน้ือแข็ง 

-  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสีตัวอาคาร 
 
อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8) 
 -  อาคาร คสล. ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม 
 -  เน้ือท่ีประมาณ 734 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบ้ือง 
 -  ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี 
 
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.3/12) 
 -  อาคาร คสล. 3 ช้ัน ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 1,206 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบ้ือง 
 -  ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาวมีสุขภัณฑ์ 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ-18 
 
อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ช้ันล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12) 
 -  อาคาร คสล. 4 ช้ัน ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 1,608 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบ้ือง 
 -  ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี 
 
อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (รหัส สน.ศท.ช้ันลอย) 
 -  อาคาร คสล. 4 ช้ัน ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 900 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  
 -  พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบ้ือง 
 -  ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี 
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อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.1 (ขนาดไม่เกิน 50 คน) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 -  โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม 

-  พื้นท่ีประมาณ 153 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ  
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 

 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51 - 80 คน) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 -  โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม 

-  พื้นท่ีประมาณ 202.50 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ  
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
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อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 (ขนาด 81-100 คน) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 -  โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 298 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ  
 -  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 
อาคารอนุบาล 
 -  อาคาร คสล.ช้ันเดียว (มช้ัีนลอย) 
 -  โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 258 ตารางเมตร 
 -  ขนาด กว้าง 24.20 เมตร ยาว 11.50 เมตร 
 -  ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องน้้า 
 -  ช้ันลอย ส้าหรับนอนกลางวัน 2 ห้อง 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 
อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน 
 -  อาคาร ค.ส.ล.ช้ันเดียว 
 -  โครงสร้าง คสล.ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม 
 -  พื้นท่ีประมาณ 417 ตารางเมตร 
 -  ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร 
 -  ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องน้้า และช้ันลอย ส้าหรับนอนกลางวัน 
 -  ห้องส้วมครู ห้องน้้า ห้องส้วมนักเรียน ภายในห้องเรียน  
 -  ระเบียงหน้าห้อง 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
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4. อาคารท่ีท าการ 
อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดเล็ก 
( แบบเลขท่ี 9264/52, 9355/52, 8156/46, ม.057/30) 
 -  แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เน้ือท่ี 685 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองหินขัด 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 
 -  มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 

 

อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดกลาง  
(แบบเลขท่ี 9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30) 
 -  แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เน้ือท่ี 1,133 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองหินขัด 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 
 -  มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 -  มีถังเก็บน้้า คสล.ใต้ดิน พร้อมโรงสูบน้้า 
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อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจขนาดใหญ่  
(แบบเลขท่ี 9262/52, 9353/52, 8156/46, ม.057/30) 
 -  แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เน้ือท่ี 2,045 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นปูกระเบ้ืองหินขัด 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานซีเมนต์ ฉาบเรียบ 
 -  โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 -  อาคารประกอบมีถังพักน้้าแบบมีโรงสูบ 
 
อาคารที่ว่าการอ าเภอ 
(แบบเลขที่ S56047,AR56116,-SN57016,E57041) 
 -  แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 -  เนื้อที่ 880 ตารางเมตร 
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม  
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรีต 
 -  พื้นปูกระเบื้องหินขัดส้าเร็จรูป 
 -  ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี  
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อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขท่ี 8491 
อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขท่ี 8491 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 2,426 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้น คสล. พื้นหินขัดส้าเร็จรูป 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 

 

อาคารสาธารณสุขอ าเภอ แบบเลขท่ี 8732 
อาคารสาธารณสุขอ าเภอ แบบเลขท่ี 8732+อส.ก.53/ม.ค./53+อส.ก.21/ก.พ./55  
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 285 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้น คสล.  
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ผิวพื้นท่ัวไป พื้นหินขัดฝังเส้น พีวีซี 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
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อาคารสถานีอนามัย แบบเลขท่ี 10746 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 300 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นท่ีท่ัวไปเป็นพื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28 
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28 
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 1,125 ตารางเมตร 
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร  
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 

 

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขท่ี 7919 
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขท่ี 7919 ก.148/ก.ย./52+ก.17/
ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) 
 -  ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน 
 -  เน้ือท่ี 1,320 ตารางเมตร  
 -  หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 
 -  พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้น คสล. 
 -  ผนังท่ัวไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 
 -  ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
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5. อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
อาคารห้องสมุด 
 -  ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 1 ช้ัน  
 -  โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  เน้ือท่ี 265 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ วัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน 
 -  พื้น ค.ส.ล. ใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ ค.ส.ล. หล่อกับท่ี 
 -  ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ยิปซั่มบอร์ด 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 
 -  ห้องน้้า - ห้องส้วม ผนัง พื้น กรุกระเบื้องเซรามิค เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 -  ประปา และการระบายน้้า 
 
หอประชุม 300 คน 
(แบบเลขท่ี ย.8756,ย.8758,ย.4138-ย.4139,ย.4141-ย.4144,ม.43337-ม.43348 
อ.6591-1 ถึง4,E-431139) 
 -  อาคารช้ันเดียว พื้นเสมอดิน  
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 700 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกันฝน 
 -  พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 
โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27) 
 -  อาคารช้ันเดียว พื้นเสมอดิน  
 -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 922 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหินลอนเล็ก 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกันฝน 
 -  พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 -  พร้อมแป้นสนามบาสเกตบอล 1 ชุด 
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โรงอาหาร (84 ที่นั่ง) 
          -  อาคาร คสล.ช้ันเดียว 
          -  โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
          -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 150 ตารางเมตร 
          -  ขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
          -  ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร 
          -  พื้นท่ีรับประทานอาหาร 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี 
 
โรงอาหาร (300 ที่นั่ง) 
 -  อาคารช้ันเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 532 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้า - เพดานยิปซั่มบอร์ด 

-  พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค และหินขัดส้าเร็จรูป 
-  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 

 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 
โรงอาหาร (500 ที่นั่ง) 
 -  อาคารช้ันเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 723 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  ฝ้า - เพดานยิปซั่มบอร์ด 

-  พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค และหินขัดส้าเร็จรูป 
 -  ห้องน้้า - ส้วม ติดต้ังสุขภัณฑ์ เคลือบขาว 
 -  มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
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โรงอาหาร/หอประชุม (แบบ 101ล/27 พิเศษ) 
ปรับปรุงช้ันบนเป็นโรงพลศึกษา 
 -  อาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมด ประมาณ 1,840 ตารางเมตร 

-  ช้ันล่างใช้เป็นสถานท่ีรับประทานอาหาร 
 -  ช้ันบนใช้เป็นห้องประชุม และยิมกีฬา 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  พื้น คสล. ผิวขัดมัน 
 -  มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 -  มีห้องน้้า ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์ 
   
โรงฝึกงาน (แบบ 102/27) 
 -  อาคารช้ันเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 320 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหินลอนเล็ก 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  พื้น คสล. ผิวขัดมัน 
 -  มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
  
โรงฝึกงาน (แบบ 204/27) 
 -  อาคาร คสล. สูง 2 ช้ัน ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 796 ตารางเมตร 
 -  หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 
 -  พื้น คสล. ผิวขัดมัน 
 -  มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
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โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27) 
 -  อาคาร คสล. สูง 4 ช้ัน ช้ันล่างโล่ง  
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม  
 -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 1,454 ตารางเมตร 
 -  โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่ 
 -  ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ และบุกระเบ้ืองเคลือบ 
 -  พื้น คสล. ผิวขัดมัน 
 -  มีไฟฟ้า ประปาและทาสี 
 -  มีห้องส้วม และเครื่องสุขภัณฑ์ 
 -  มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี 
 
ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) 
  -  ลานคอนกรีต ขนาด 16 x 26 เมตร  
 -  มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอล และเซปัคตระกร้อ 
 -  ตีเส้นสนามวอลเลย์บอล และเซปัคตระกร้อขนาดมาตรฐาน 
 
สนามกีฬาอเนกประสงค์  
  -  พื้น คสล. ขัดเรียบ  
 -  ระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา (Acrylic Floor Coating) 
 -  ขนาด กว้าง 27 x 36 เมตร  
          -  ประกอบด้วย สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล ชาย - หญิง 2 สนาม 
              สนามเซปัคตะกร้อ ชาย - หญิง 2 สนาม 
  
สนามฟุตบอลแบบ ฟ1/42 
 -  ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร  
 -  มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน) 
 -  ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
 
สนามฟุตบอล แบบ ฟ3/42 
 -  ขนาดสนามกว้าง 72.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร 
 -  มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน) 
 -  ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
 
 
 
 



ผ-29 
 
สนามฟุตบอล แบบ ฟ3 พิเศษ 
 -  ขนาดสนามกว้าง 58.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร 
 -  มีลู่วิ่ง 8 ลู่ 
 -  ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร 
 
สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน  
 -  มาตรฐานกรมพลศึกษา (FIBA) ขนาด 18 x 31 เมตร  
 -  ตีเส้นสนามตามแบบ 
 -  เสาประตูสนามบาสเกตบอล ชนิด คสล. ยึดติดกับท่ีหรือชนิดโครงเหล็ก 
    ยึดติดกับท่ีหรือเคลื่อนท่ีได้ 
 
ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.603/29) 
  -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 17.50 ตารางเมตร 

-  ขนาด 4 ท่ีน่ัง  
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร 
 -  ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร 
 -  ทาสี 
 
ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.604/45) 
  -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 14.56 ตารางเมตร 

-  ขนาด 4 ท่ีน่ัง  
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร 
 -  ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.40 เมตร 
 -  ทาสี 
 
ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที่ สปช.605/45) 
  -  เน้ือท่ีใช้สอยท้ังหมดประมาณ 59 ตารางเมตร 

-  ขนาด 10 ท่ีน่ัง  
 -  ฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร 
 -  ทาสี 
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เสาธง สูง 12 เมตร  
(แบบเลขท่ี ย.13317 - ย.13319, ม.481167 - ม.481170, ม.481094 - 97) 
 -  ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  ติดต้ังเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์ 
   -  พื้น คสล. ขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐมอญ 

 
เสาธง สูง 18 เมตร  
(แบบเลขท่ี ย.13318 - ย.13319, ม.481167 - ม.481170, ม.481094 - 97) 
 -  ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม 
 -  ติดต้ังเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์ 
   -  พื้น คสล.ขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐมอญ 
 
ร้ัวคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร 
          -  ฐานตอกเข็ม คสล./เข็มไม้/ไม่ตอกเข็ม 
          -  คานคอดิน เสา และทับหลัง คสล. 
          -  ก้าแพงของร้ัวท้ัง 3 ชนิดก่อด้วยซีเมนต์บล็อกโชว์แนว 2 ด้าน ไม่ฉาบปูน 
             ฉาบปูนเฉพาะเสา คานคอดิน และทับหลัง 
          -  ทาสี 
          -  สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 
                                                            
ร้ัวลวดหนาม สูง 7/9 เส้น 
 -  เสา คสล. ส้าเร็จรูป ใช้ลวดหนามเบอร์ 12 ไม่น้อยกว่า 7/9 เส้น  
 -  สูงจากพื้นดิน 2 เมตร 
 -  ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร 
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6. ผิวจราจร 
ผิวจราจรถนนภายในคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 เซนติเมตร 
 -  ก่อสร้างภายในบริเวณจากถนนใหญ่เข้าตัวอาคาร 
 -  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไม่รวมวัสดุรองพื้น 
 -  ใช้เหล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร รอยต่อ 20 มิลลิเมตร 
  
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร 
 -  ใช้ส้าหรับลานจอดรถ หรือเป็นท่ีตากเมล็ดพืช 
 -  ไม่รวมวัสดุรองพื้นเป็นราคาเฉพาะผิวคอนกรีตเท่าน้ัน 
 -  ใช้เหล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร 
 
 
7. งานถนน(ผิวทางและพ้ืนทาง) 
ถนนลาดยางสองช้ัน  ช้ัน 6/9  
 -  ผิวทาง DBST กว้าง 6 เมตร หนา 2.50 เซนติเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร 
 -  พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 60 กิโลเมตร 
 -  รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 25 กิโลเมตร 
 -  วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร 
 -  ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร 
 -  งานท่อลอดกลม คสล. เครื่องหมายจราจรและปลูกหญ้า 
 
 

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช้ัน 6/9 
-  ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง               

ข้างละ 1.50 เมตร 
 -  พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 60 กิโลเมตร 
 -  รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 25 กิโลเมตร 
 -  วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร 
 -  ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร 
 -  ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร 
 -  งานท่อลอดกลม คสล. เครื่องหมายจราจร และปลูกหญ้า 
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ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช้ัน 6/9 
-  ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง                     

ข้างละ 1.50 เมตร 
 -  พื้นทางหินคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 60 กิโลเมตร 
 -  รองพื้นทางทรายหนา 5 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 25 กิโลเมตร 
 -  วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร 
 -  ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร 
 -  งานท่อลอดกลม คสล. เครื่องหมายจราจร และปลูกหญ้า 
 

 
ถนนเคปซีล ช้ัน 6/9 
 -  ผิวทางเคปซีลกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร 
 -  พื้นทางหินคลุกหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 60 กิโลเมตร 
 -  รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 25 กิโลเมตร 
 -  วัสดุคัดเลือกลูกรัง/หินผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่งวัสดุ 15 กิโลเมตร 
 -  ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร 
 -  งานท่อลอดกลม คสล. เครื่องหมายจราจร และปลูกหญ้า 
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8. ข้อมูลอื่น ๆ ส าหรับประกอบการพิจารณา 
 

           -  การด าเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ         
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

                - ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ท าการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก                                                                   
                - หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
                - ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ                            

             -  หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และตาราง Factor F  
           
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

                                
 





 
 

 
การด าเนินการออกแบบและก่อสร้าง        
อาคารสถานท่ีและสิ่งกอ่สร้างต่าง ๆ            

ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
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ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบ
อาคารท่ีท าการ อาคารอยู่อาศัยรวม      

และบ้านพัก 
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หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง         

งานก่อสร้างของทางราชการ 
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ประกาศคณะกรรมการราคากลาง         
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 

 

 

 

 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และเป็นแนวทางเดียวกัน   

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง   
ซึ่งประกอบด้วย  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สะพานและท่ อ เหลี่ ยม   และหลั ก เกณฑ์การ คํ านวณราคากลางงาน ก่อส ร้ า งชลประทาน   
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อ 2 การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนําร่อง  จํานวน  
4  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท   
และกรมชลประทาน  ให้ดําเนินการต่อไป  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

ข้อ 3 การใช้งานระบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  สําหรับ 
ทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุทธิรัตน์  รัตนโชติ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
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สาระส าคัญ 
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

(แนบท้ายประกาศ) 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนการด าเนินการหลังจากที่แบบก่อสร้างและงบประมาณ
พร้อมส าหรับการจัดจ้างก่อสร้าง  โดยก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบค านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้าง  เพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ ในกระบวนการ
จัดหาผู ้ร ับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐    
โดยต้องน าไปก าหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง  ประกาศ  เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง   รวมทั้ง  
ต้องน าไปประกาศเปิดเผยตามข้อก าหนดตาม  มาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  มาตรา 103/7  วรรคหนึ่ง  ซึ่งบัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ใน
ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้”  ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย   นอกจากนี้  ราคากลางและ
รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างยังใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผล  
การด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องด้วย 
 

 โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๓๔ 
ก าหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
(๒)  ก ากับดูแลการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
(๓)  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการก าหนดราคากลาง 
(๔)  ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
(๕)  ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด

ราคากลางตาม (๑) 
(๖)  พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการก าหนดราคากลาง 
(๗)  ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ  

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘)  จัดท ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการก าหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ  

และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
/(๙)...   
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(๙)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการด าเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ประกาศตาม (๑)  และ (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ตามมาตรา ๓๕  ก าหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการต้องพิจารณา

ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
 

 ในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางในส่วนของงานก่อสร้าง  ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังกล่าว   คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ ประกอบการ ได้ พิ จารณา เห็นควรก าหนดให้ หลั ก เกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่ อส ร้ า ง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555  และที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
11 ตุลาคม 2559  เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34 (1)  และให้
หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ค านวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้าง
ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมทั้งกฎกระทรวง  
ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
2.  โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้   ประกอบด้วยเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน 4 เล่ม  ประกอบด้วย  แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้าง  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 ตามเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน 4 เล่ม  ดังกล่าว   มีสาระส าคัญ
ของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี้ 
 

 2.1  แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 ก าหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วยแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ  รวม  22  ข้อ  ดังนี้ 
 2.1.1  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ให้บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ 
 2.1.2  หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง 
งานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  รวมทั้งตามประกาศและ
หนังสือเวียนอื่นใด  ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ 
 2.1.3  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้ใช้กับงานก่อสร้าง  โดยไม่ค านึงถึง
วงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง 
 2.1.4 งานก่อสร้างที่ต้องค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนี้   หมายถึง 

 
/(1)... 

ผ-62



- 3 - 
 
 (1)  กิจกรรม การกระท า การประกอบ การติดตั้ง และหรือการด าเนินการอ่ืนใด  
เพ่ือก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง  อันได้แก่  อาคาร  โครงสร้าง  ระบบสาธารณูปโภค   หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งมีลักษณะ
คงทน  ถาวร  และใช้ประโยชน์ได้  และให้หมายความรวมถึง  การปรับปรุง  การรื้อถอน  การต่อเติม  และการซ่อมแซม
สิ่งที่ก่อสร้างดังกล่าวด้วย 
 การปรับปรุง  หมายถึง  การแก้ไข  การกระท า  และหรือการด าเนินการอ่ืนใด  
เพ่ือให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งข้ึน 
 การรื้อถอน  หมายถึง  การรื้อหรือการด าเนินการอ่ืนใด  เพ่ือน าส่วนประกอบ
อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป 
 การต่อเติม  หมายถึง  การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ลดหรือขยาย 
ซึ่งลักษณะ  ขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สัดส่วน  น้ าหนัก  เนื้อที่ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ  ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้ว  ให้ผิดไปจากเดิม  แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม 
 การซ่อมแซม  หมายถึง  การซ่อม  การด าเนินการ  และหรือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติ
ดังเดิม 
 ทั้งนี้ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม ดังกล่าว  ต้องมี
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย 
 (2)  งานก่อสร้างดังกล่าวตาม (1)  ต้องด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้วย 
 2.1.5  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม   
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดส าหรับแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ดังนี้ 
 (1)  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคาร  ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
 (2)  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง  ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม 
 (3)  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  ให้ใช้หลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม 
 (4)  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน  ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 2.1.6  เพ่ือให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและ  
ไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ  จึงก าหนดความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างส าหรับแต่ละกลุ่มไว้    
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ  ดังนี้ 
 งานก่อสร้างอาคาร  หมายถึง  งานก่อสร้างใหม่  งานปรับปรุง  งานซ่อมแซม  งานรื้อถอน    
และหรืองานต่อเติมอาคาร  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  เรือหรือพาหนะส าหรับขนส่งข้ามฟาก  ท่าเทียบเรือ  
ตึกแถว  ร้านค้า  โรงเรือน  โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงงาน  โรงภาพยนตร์  ศูนย์การค้า  คลังสินค้า  อาคาร 
ส านักงาน  อาคารที่ท าการ  อาคารชุดพักอาศัย  ศาลาที่พัก  วัด  พระอุโบสถ  หอระฆัง  กุฏิพระ  มัสยิด    
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สุเหร่า  อนุสาวรีย์  หอสูง  หอประชุม  ห้องสมุด  ตลาด  อู่เรือ  คานเรือ  ท่าน้ า  ท่าจอดเรือ  สถานีน าร่อง  
สถานีขนส่งฯ  หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะ  รูปแบบ  และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้  และให้หมายความรวมถึง   งานก่อสร้างใหม่  งานปรับปรุง   
งานซ่อมแซม  งานรื้อถอน  และหรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง  ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (1)  งานภูมิทัศน์และอัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่
เล่นกีฬาและหรือออกก าลังกาย  เช่น  สนามกีฬา  สนามฟุตบอล  ลู่กีฬา  สนามเทนนิส  สนามบาสเกตบอล  
สนามแบดมินตัน  สระว่ายน้ า  สวนสาธารณะ  เป็นต้น 
 (2) ป้ายและหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้ง  เพ่ือการประชาสัมพันธ์หรือ 
เพ่ือการโฆษณา 
 (3)  ถนน  ทางเท้า  พ้ืนที่  สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  พ้ืนลาน
คอนกรีต  และหรือทางเข้าออกของรถ  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง
อาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (4)  รางระบายน้ า  ท่อระบายน้ า  บ่อพัก  บ่อบ าบัดน้ าเสีย  บ่อเกรอะบ่อซึม  บ่อเก็บน้ า  
ถังพักน้ า  งานระบบประปา  งานปักเสาพาดสาย  หรืองานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ภายในบริเวณซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (5)  สระน้ า  น้ าพุ  เขื่อนกันดิน  สะพานข้ามคูคลอง  ทางเดิน  งานปลูกต้นไม้   
งานประติมากรรม  งานปลูกหญ้า  และหรืองานจัดสวน  ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับ
งานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (6) เสาธง  รั้ว  ก าแพง  ประตูรั้ว  และหรือป้อมยาม  ภายในบริเวณซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (7)  งานตกแต่งภายในและหรืองานก่อสร้าง อ่ืนใด  ภายในบริ เวณซึ่ ง เป็น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร  และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 
 (8) งานระบบปรับอากาศ  ระบายอากาศ  งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน   
งานระบบเครื่องกล งานระบบพิเศษอ่ืนๆ และหรืองานอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in) 
 (9)  งานก่อสร้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
งานก่อสร้างชลประทาน  และตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ก าหนด 

 งานก่อสร้างชลประทาน  หมายถึง  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  รื้อถอน   
และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ าเพ่ือการชลประทานหรือเพ่ือการอ่ืน เช่น การประมง 
การเกษตรกรรม  การป้องกันน้ าเค็ม  การป้องกันน้ าท่วม  การผันน้ า  การจัดรูปที่ดิน  และหรือเพ่ือการผลิต
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น   โดยท าการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น  เขื่อนทดน้ า  อาคารประกอบ
ของเขื่อนทดน้ า เขื่อนเก็บกักน้ า  อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ า  คลองส่งน้ า  อาคารของคลองส่งน้ า  
คลองระบายน้ า  คูส่งน้ า  คูระบายน้ า  สถานีสูบน้ า  เป็นต้น   และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดซึ่งมี
ลักษณะ  รูปแบบ  วัตถุประสงค์  หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  หรือเป็นส่วนประกอบ  และหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย 

 งานก่อสร้างทาง  หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ  และหรือการบ ารุงรักษา
ทางหรือถนน  ซึ่งจัดไว้เ พ่ือประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก   แต่ไม่รวมทางรถไฟ   
ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้ หรือเหนือพ้ืนดิน  และให้หมายความรวมถึงที่ดิน  พืช  พันธุ์ไม้ทุกชนิด  ท่อกลม   
รางระบายน้ า  ร่องน้ า  ก าแพงกันดิน  เขื่อน  รั้ว  หลักส ารวจ  หลักเขต  หลักระยะ  ป้ายจราจร  เครื่องหมาย   
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เครื่องสัญญาณไฟฟ้า  เครื่องแสดงสัญญาณ  ที่จอดรถ  ที่พักคนโดยสาร  ที่พักริมทาง  อาคาร  และหรือสิ่งอ่ืนใด 
อันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่  หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง  หรือเพ่ือประโยชน์แก่
งานก่อสร้างทาง  และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้นด้วย 
 

 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ  
และหรือการบ ารุงรักษาสะพาน  ท่อเหลี่ยม  ทางต่างระดับ  และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม   ซึ่งจัดไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก แต่ไม่รวมทางรถไฟ   ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้ หรือเหนือพ้ืนดิน  
และให้หมายความรวมถึง  อุโมงค์  ท่าเรือส าหรับขึ้นหรือลงรถ  และหรือสิ่งอ่ืนใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่  หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม   หรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างสะพานและ 
ท่อเหลี่ยมนั้นด้วย 
 

 ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างดังกล่าว  ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การเลือกใช้
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างนี้เท่านั้น   
 

 2.1.7  ส าหรับงานก่อสร้างอ่ืนที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง  4  กลุ่ม  
ตามที่ก าหนดตามข้อ 2.1.6  โดยตรง  ให้พิจารณาวัตถุประสงค์  และหรือรายละเอียดของโครงสร้าง  ลักษณะงาน  
หรือขอบเขตของงานก่อสร้างนั้น  สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับกลุ่มงานก่อสร้างใดมากที่สุด  ให้ใช้หลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนดส าหรับกลุ่มงานก่อสร้างนั้น 
 ในกรณีที่ เป็นโครงการงานก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้าง 
หลายโครงการ  มีความซับซ้อน  ใช้งบประมาณมาก  มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ  และหรือใช้
เทคโนโลยีพิเศษ   ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง 4 กลุ่ม ตามท่ีก าหนดตามข้อ 2.1.6   
และไม่สามารถค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ได้  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์
หรือวิธีการก าหนดราคากลางเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม  แต่อย่างไรก็ดี  หากโครงสร้างและลักษณะงาน 
ในส่วนใดสามารถน าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้  ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง 
 2.1.8  กรณีโครงการงานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว   ประกอบด้วยงานหรือ
กลุ่มงานก่อสร้างตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างตามที่ก าหนดตามข้อ  2.1.6  มากกว่า  
1 กลุ่มงาน  มีปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานก่อสร้างใกล้เคียงกัน และผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการงานก่ อสร้าง 
ดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนดส าหรับ  
แต่ละกลุ่มงานได้ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด
ส าหรับกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดนั้น เป็นแบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง 
 กรณีการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้น าค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง  
ไปค านวณหรือเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาค านวณกับค่างานต้นทุน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดส าหรับแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 2.1.9 กรณีที่ ในรายละเอียดของการค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้างตามเง่ือนไขและข้อก าหนด ดังนี้ 
 (1)  ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 

/(2)... 
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 (2)  การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามล าดับ ดังนี้ 
 (2.1)  ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ 
 (2.2)  วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ใกล้เคียงเผยแพร่  หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่า
หนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด  โดยพิจารณา
จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานท่ีก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
 (2.3)  กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณ 
ราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลาง  หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง   
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ  โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  ทั้งนี้ ในการสืบ
และก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 (3)  การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่ง
วัสดุก่อสร้างตามล าดับ ดังนี้ 
 (3.1)  ราคาวัสดุก่อสร้างตามท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่  
เผยแพร่ 
 (3.2)  วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง
เผยแพร่  หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด 
ให้ใช้ราคาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ
ศาลากลางจังหวัดถึงสถานท่ีก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  (3.3)  กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบและ 
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง  
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  ทั้งนี้ในการสืบ
และก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 (3.4)  ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ เกิน 80 กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด 
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไป
ตามล าดับ  โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1.9 (3) (3.1) ข้อ 2.1.9 (3) (3.2) 
และข้อ 2.1.9 (3) (3.3) ก็สามารถกระท าได้  ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสาร  
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 (4)  กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการหรือโครงการงานก่อสร้างนั้น
จ าเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจ านวนมาก  และหรือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ก าหนดคุณลักษณะ 
                 /เป็น... 
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เป็นการเฉพาะ และหรือต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน  ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคา  
วัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง  และหรือจากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ 2.1.9 (2) ส าหรับ
กรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) ส าหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระท าได้  
โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ  หรือตาม 
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง  ในราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง  ส าหรับกรณี
ที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคาและระยะทางเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างที่ได้ก าหนดราคา
และแหล่งไว้แล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการสืบและก าหนดราคา รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนั้นด้วย 
 (5)  กรณีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือ
หลายรายการ ให้ค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่น 
ที่จ าเป็นต้องมี   โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถใช้อัตราค่าขนส่งตามตารางและหลักเกณฑ์ 
การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  หรือสืบราคาค่าขนส่ง  และหรือประเมินราคาค่าขนส่งตามความเป็นจริง  
เป็นเกณฑ์การค านวณ 
 (6)  หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องด าเนินการตามข้อ 2.1.9 (2) (2.3) ส าหรับการก่อสร้าง 
ในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) (3.3) และข้อ 2.1.9 (3) (3.4) ส าหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค  
รวมทั้งที่ต้องด าเนินการตามข้อ 2.1.9 (4) ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพ่ือลดภาระ   
ใช้อ้างอิง และอ านวยความสะดวกในการสืบและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
ของหน่วยงาน  โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าว   
มาใช้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมี
การปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย 
 (7)  การก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้  ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดการค านวณของแต่ละหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
ก าหนด 
 (8)  ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น 
 (8.1)  ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ค านวณ
ราคากลางงานกอ่สร้างนั้น 
 (8.2)  ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ  
นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 
 (8.3)  ส่วนภูมิภาค หมายถึง พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ  นนทบุรี  
ปทุมธานี  และสมุทรปราการ 
 (8.4)  ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ติด 
กับท้องที่  หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
 (8.5)  วัสดุก่อสร้าง  ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือ 
เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและค านวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 

/(8.6)... 
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 (8.6)  การสืบราคา หมายถึง การด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ทราบราคาและหรือ
แหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง 
 (8.7)  ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง 
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างในราคาต้นทุน  ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและ 
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างได้   ให้สืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่ก าหนด 
ในแบบก่อสร้าง หรือสามารถใช้ทดแทนกันได้ 
 (8.8)  ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ  หมายถึง   
ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดก่อน  จากนั้นจึงค่อยสืบและใช้ราคาวัสดุ
ก่อสร้างจากแหล่งอ่ืนๆ  ที่มีระยะทางห่างไกลออกไปตามล าดับ 
 (8.9)  ราคาเฉลี่ย หมายถึง การน าราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่ง 
มาค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าเฉลี่ย 
 (8.10) ในกรณีที่มีและหรือสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างได้จากแหล่งเดียว 
ราคาที่มีหรือสืบนั้น ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ยได้ 
 (8.11) การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   ให้ค านวณหรือประเมินจากแหล่ง
วัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง  หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้ค านวณหรือประเมินจาก
แหล่งวัสดุก่อสร้างถึงก่ึงกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น 
 (8.12) แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและก าหนดราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกเหตุผลความจ าเป็น และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนด
และบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง 
 2.1.10  ให้กระทรวงพาณิชย์  (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด)  พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จ าเป็นส าหรับ  
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน  และประกาศเป็นการทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง 
 2.1.11  ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน   
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  รวมทั้งรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างอ่ืนใด ให้ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้าง และหรือตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
 ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  ปรับปรุงตารางค่าขนส่ง 
วัสดุก่อสร้าง  ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ
งานระเบิดหินรวมทั้งรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด ให้สอดคล้องตามราคาน้ ามัน 
สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 2.1.12  อัตราค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   
ให้ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือ
ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
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 ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ าและหรือสภาวการณ์ 
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป   และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและ  
ถือปฏิบัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
 2.1.13  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาก าหนดค่าดอกเบี้ยส าหรับการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 
เงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา  โดยให้ก าหนด 
เป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ  ถ้าเศษถึง 0.50  ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50  ให้ปัดลง 
 ให้กรมบัญชีกลางก าหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง หากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ 
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1  พร้อมทั้งจัดท าและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพ่ือหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย 
 2.1.14  อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้   ให้เป็นไปตามอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  โดยให้ก าหนดเป็นตัวเลขกลม   กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเศษ  ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น 
ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง 
 ให้กรมบัญชีกลางประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมทั้งจัดท าและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่  ที่สอดคล้องกับ 
การประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  เพ่ือหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย 
 2.1.15  ในการแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  และการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน     
จะต้องก าหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ  ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจ านวนเงิน  
ในแต่ละงวด  โดยค านึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง 
 2.1.16  ในการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง   หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ 
งานก่อสร้างจะด าเนินการเอง หรือขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐอ่ืน หรือจะด าเนินการจัดจ้างออกแบบ 
รูปรายการงานก่อสร้าง ก็ได้ 
 ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน
และเป็นไปตามหลักวิชาการ  โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  และจัดท ารายการ ปริมาณงาน 
และราคา  และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย  รวมทั้งต้องรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
และรายการ ปริมาณงาน ที่ได้ถอดแบบฯ นั้น  ไว้ด้วยทุกครั้ง 
   ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  การจัดท ารายการ ปริมาณงาน และราคา  
และการประมาณการราคาในเบื้องต้น   ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ก็ได้ 
   ทั้งนี้   การออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว  ให้รวมถึงการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างด้วย 
 2.1.17  ให้มีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง   เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  ดังต่อไปนี้ 
 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง  โดยให้มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
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 (1) องค์ประกอบ  ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า 
โดยค านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ  1  คน  และให้มี
กรรมการอย่างน้อย 2 คน   กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยค านึงถึงลักษณะงาน  หน้าที่   
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส าคัญ  และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย 
  กรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ   จะแต่งตั้งบุคคลภายนอก 
ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น  ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
 องค์ประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 
 (2) อ านาจหน้าที่     ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าที่ 
และรับผิดชอบค านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้าง  แล้วน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ก่อนการจัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดท าเอกสารประกาศสอบราคา  หรือเอกสาร
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือประกาศรา่งขอบเขตของงาน  หรือตามท่ีก าหนดส าหรับการจัดจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก
ราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณ  ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว 
 การแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว  ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอ านาจ 
ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 กรณีที่มีความจ าเป็น  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  และหรือเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐนั้นมีงานก่อสร้างจ านวนมาก  หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือท าหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้าง   
ก็สามารถกระท าได้  โดยองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดราคากลางต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดดังกล่ าวข้างต้น  รวมทั้ ง ให้ระบุหรือก าหนดภารกิจและระยะเวลาในการด า เนินงาน  
ของคณะกรรมการก าหนดราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในค าสั่งแต่งตั้งด้วย 
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง   ให้ เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลัง ก าหนด 
 2.1.18  กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง 
ที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว  และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  ภายใน  
30  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น   ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณา
ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน  แล้วน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามที่ก าหนด
ส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน   
              /2.1.19... 
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 2.1.19  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตาราง 
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตารางอัตราราคางานดิน  ตารางอัตรา
ราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด ซึ่งใช้ในการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้  รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจ 
ในเรื่องต่างๆ  หากหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตาราง
อัตราราคางานดิน  ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างอ่ืนใด รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับการรับแจ้ง 
การเปลี่ยนแปลง 
 หากหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตารางอัตราราคางานดิน ตาราง
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน   บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด รวมทั้ง
หนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่    และคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
สามารถค านวณราคากลางใหม่ได้ทันก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน แล้วแต่กรณี   
ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณราคากลางใหม่ และให้ถือราคากลางที่ค านวณใหม่นั้น เป็นราคากลาง 
ในการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น 
 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  อัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตารางอัตรา
ราคางานดิน   ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับ
การถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอ่ืนใด  
รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ   ภายหลังวันประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่าง TOR  หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน แล้วแต่กรณี   
ก็ให้ด าเนินการต่อไป โดยไม่ต้องค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นใหม ่
 

        หมายเหตุ  1.  ค าว่า   ได้รับแจ้ง  หมายถึง  การได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  โดยให้นับวันที่
หน่วยงานของรัฐนั้นลงทะเบียนหนังสือรับ   เป็นวันแรกของการได้รับแจ้ง 
    2.  เมื่อมีประกาศและหรือหนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  ตาราง
อัตราราคางานดิน  ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และหรือรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้างอ่ืนใด รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ  ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th)  แต่หน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  หน่วยงานของรัฐนั้น
สามารถด าเนินการไปก่อนได้รับแจ้งเป็นหนังสือก็ได้ และเมื่อด าเนินการแล้วให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับแจ้งแล้ว 
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 2.1.20  ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานของรัฐที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศ
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐนั้น  และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
(www.gprocurement.go.th)   โดยให้แนบรายละเอียดการค านวณราคากลางตาม BOQ.  (Bill of 
Quantities)  ซึ่งผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  เป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้
ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้  พร้อมกับการประกาศสอบราคา  ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  
แล้วแต่กรณี 
 ทั้งนี้  รายละเอียดการค านวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities)  ที่ต้อง
ประกาศเปิดเผยดังกล่าว   ให้หมายถึง รายละเอียดการค านวณราคากลางตามแบบฟอร์ม  ดังนี้ 
 (1) กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบฟอร์ม  ปร. 4 , ปร. 4(พ) , ปร. 5(ก) , 
ปร. 5(ข) และ ปร. 6 
 (2) กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลาง 
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
 (3) กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้าง  
ชลประทาน 
 2.1.21  ส าหรับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
 2.1.22  ให้กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางซึ่งก ากับดูแลการก าหนดราคากลาง 
งานก่อสร้างของทางราชการ  และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  ให้มีอ านาจหน้าที่นอกเหนือจากที่ได้ก าหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้างนี้  ดังนี้ 
 (1)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนี้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
ให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบและน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 (2)  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า จัดท าคู่มือ และด าเนินการฝึกอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  รวมทั้ งการค านวณราคากลางงานก่อสร้ า ง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง นี้  รวมทั้ งการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 (3)  ศึกษาวิเคราะห์  ส ารวจ  รวบรวมข้อมูล  และเสนอแนะแนวทางและวิธีการ 
ในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ  รวมทั้งรายละเอียดประกอบการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
 (4)  อ านาจหน้าที่ อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 2.2  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
 ได้จ าแนกงานก่อสร้างของทางราชการ ออกเป็น 4 กลุ่มงาน  ได้แก่ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร 
กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน แต่เนื่องจาก
กลุ่มงานก่อสร้างทางและกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมมีโครงสร้างทางวิศวกรรม ค่าก่อสร้าง  
และวิธีการก่อสร้างใกล้เคียงกัน จึงได้ก าหนดรวมไว้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ดังนั้น จากเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
จ านวน 4 เล่ม จึงประกอบด้วยหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  ผู้มีหน้าที่ค านวณ 
ราคากลางจึงต้องเลือกใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่ก าหนดส าหรับ  
แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคารให้ใช้
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร   งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทางให้ใช้หลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพาน
และท่อเหลี่ยมให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  และงานก่อสร้างที่
อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทานให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มีสาระส าคัญของ
โครงสร้างและองค์ประกอบในการค านวณราคากลาง  สรุปได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 

 2.2.1  หลักเกณฑ์การค านวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการค านวณค่างานต้นทุนหรือราคาทุนของงานก่อสร้าง (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อ สร้าง)    
ซึ่งก าหนดให้ใช้วิธีการถอดแบบก่อสร้างตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมก่อสร้าง มีสาระส าคัญ  
แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 (1)  หลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการถอดแบบค านวณราคากลาง เป็นหลักเกณฑ์
และข้อก าหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพ่ือก าหนดรายการงานก่อสร้าง 
หน่วยวัด  ปริมาณงาน  และเกณฑ์การเผื่อเพ่ือปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ 
การก่อสร้างที่เป็นจริง  รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยส าหรับ 
รายการงานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)   โดยก าหนดไว้ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องน าไปใช้
ปฏิบัติในการถอดแบบก่อสร้างและค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  ตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างก าหนด 
 (2)  รายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง   เป็น
ส่วนของข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องน ามาค านวณกับปริมาณงานหรือค านวณในสูตรค านวณค่าวัสดุ 
มวลรวมต่อหน่วย ส าหรับกรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร   หรือน าไปค านวณ 
ในหลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ส าหรับกรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เช่ น 
ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตาราง 
ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) 
ตารางอัตราราคางานดิน (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างชลประทาน)  เป็นต้น 
                    /(3)... 
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 (3)  หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่างานต้นทุน  เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ
ค่างานต้นทุนของแต่ละรายการงานก่อสร้าง และการรวมค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง  
ได้เป็นค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างหรือทั้งสัญญาจ้าง มีสาระส าคัญพิจารณาได้เป็น 3 ขั้นตอน  
ดังนี้ 
 1)  ถอดแบบก่อสร้าง  เพ่ือส ารวจและก าหนดรายการงานก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัด 
ปริมาณงาน และปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง โดยใช้
หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด และวิธีการในการถอดแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดในส่วนของหลักเกณฑ์ 
และข้อก าหนดในการถอดแบบค านวณราคากลาง  จะได้รายการงานก่อสร้างจากแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
(แบบก่อสร้าง)  รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 กรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน  
และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลังจากถอดแบบก่อสร้าง  
ได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว   
ต้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรส าหรับการค านวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  
 กรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร รายการ 
งานก่อสร้างใดท่ีต้องค านวณค่างานต้นทุนในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย  ต้องก าหนดหลักเกณฑ์หรือ
สูตรส าหรับการค านวณหาค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 
 2) น าข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามที่ก าหนดในส่วนของรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ อัตราค่างานต่างๆ  เป็นต้น  มาค านวณกับ
ปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างก าหนด 
 กรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในทุกรายการ
งานก่อสร้าง  ให้น ารายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้แก่  
ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ไปคูณปริมาณงาน เว้นแต่รายการงานก่อสร้างใดที่ต้องค านวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย 
ก็ให้น าค่าวัสดุและหรือค่าแรงงานไปแทนค่าในสูตรการค านวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการ 
งานก่อสร้างนั้นก่อน จากนั้น จึงน าค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยที่ค านวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการ
งานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 กรณีของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในทุกรายการงานก่อสร้างให้น ารายละเอียด
ประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาวัสดุ  อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง ค่า Operating Cost  เป็นต้น  ไปค านวณในหลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ ก่อน   จากนั้นจึงน าค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ค านวณได้ไปคูณ
ปริมาณงาน จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 3)  รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ค่างานต้นทุนรวมทั้ง
โครงการงานก่อสร้างหรือท้ังสัญญาจ้าง 
 

 2.2.2  หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ( Indirect Cost)  
เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ  รวมได้เป็น 4 หมวดใหญ่ 
ได้แก่ หมวดค่าอ านวยการ หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่าก าไร และหมวดค่าภาษี   โดยในส่วนของหมวด 
ค่าอ านวยการ  ยังประกอบด้วยหมวดย่อย รวม 4 หมวด  และในแต่ละหมวดย่อยจะประกอบด้วยรายการ 
                    /ค่า... 

ผ-74



- 15 - 
 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส าหรับของแต่ละหมวดย่อยนั้น เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายส านักงาน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรส านักงาน ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน ค่าโรงเก็บวัสดุชั่วคราว  เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือความสะดวกต่อการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการค านวณ และง่ายต่อการตรวจสอบ 
ได้ค านวณรวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างดังกล่าวทุกรายการ ทั้งในส่วนของหมวดค่าอ านวยการ  
หมวดค่าดอกเบี้ย  หมวดค่าก าไร และหมวดค่าภาษี แล้วก าหนดไว้เป็นค่าๆ เดียวเมื่อเทียบกับค่างานต้นทุน 
(Direct Cost) 1 หน่วย ส าหรับในแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่ก าหนด เรียกว่า “ค่า Factor F” 
โดยน าค่างานต้นทุน (Direct Cost) มาก าหนดเป็นช่วงๆ แล้วค านวณค่า Factor F  ก าหนดไว้เป็นค่า Factor F  
ส าหรับของละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่ก าหนดนั้น ตัวอย่างเช่น กรณีของงานก่อสร้างอาคาร  
ที่ค่างานต้นทุน 10 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.2922  ที่ค่างานต้นทุน 50 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.2133 
ที่ค่างานต้นทุน 200 ล้านบาท ค่า Factor F = 1.1988  เป็นต้น โดยเมื่อค านวณค่า Factor F ก าหนดไว้
ครบทุกช่วงของค่างานต้นทุนที่ก าหนด  จะได้ตารางส าเร็จรูป  เรียกว่า “ตาราง Factor F” 
 เนื่องจากงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ประกอบด้วย  4 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ยม  และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน  ซึ่งแม้จะมีหมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างประกอบด้วย  
4 หมวดใหญ่เหมือนกัน แต่รายการและอัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหมวดค่าอ านวยการ 
มีรายละเอียดรายการ อัตราค่าใช้จ่าย และการค านวณที่ต่างกัน  จึงได้จัดท าตาราง Factor F เพ่ือใช้กับ  
3 หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง จ านวน 4 ตาราง ตามกลุ่มงานหลักดังกล่าว   ได้แก่  ตาราง 
Factor F งานก่อสร้างอาคาร  ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ยม  และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  ซึ่งในการใช้ตาราง Factor F ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ที่ก าหนด 
 

 2.2.3  หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็นต้องมี  เป็นส่วนของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามข้อก าหนดและตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่างานสนับสนุน 
(Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษส าหรับการก่อสร้าง  
และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องมี  ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย 
แต่มีเฉพาะในบางโครงการงานก่อสร้างและในบางสัญญาจ้าง จึงไม่สามารถที่จะก าหนดไว้ ในส่วนของค่างาน
ต้นทุน (Direct Cost) และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ( Indirect Cost) ได้  ตัวอย่างเช่น 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการก าหนดให้ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ควบคุมงาน 
ในโครงการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Tower Crane ในกรณีของการก่อสร้าง
อาคารสูง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการก าหนดให้ใช้นั่งร้านและการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง 
ตามกฎหมายแรงงาน  การท า Benchmark ส าหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน การจัดท าระบบป้องกันฝุ่น 
ตามข้อบังคับ การท าระบบป้องกันดินพัง  ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง  
(ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้าง 
เป็นระยะๆ  และการท าอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ  เป็นต้น 
 การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ  ต้องค านวณรวมในราคากลาง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนด  ซึ่งสรุปเป็น
ขั้นตอนได้ ดังนี้ 
 
 
                    /(1)... 
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 (1)  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางพิจารณาก าหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดฯ ตามข้อเท็จจริงและหรือตามข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานก่อสร้างที่ค านวณ
ราคากลางนั้น ว่าจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมีรายการใดบ้าง 
 (2)  แสดงรายละเอียดการค านวณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมี 
ของแต่ละรายการ ลงใน “แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ” 
โดยรายการใดต้องช าระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วย 
 (3)  น าผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ของแต่ละรายการ ไปสรุปรวมไว้ใน  
“แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ” 
 (4)  ใน “แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดฯ”  ให้รวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ ใส่ไว้ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ
ตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่งผลลัพธ์ในช่อง  “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ” ก็คือ
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีส าหรับโครงการงานก่อสร้างนั้นทั้งโครงการ  
งานก่อสร้าง 
 (5)  น าค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ รวมทั้งโครงการงานก่อสร้างไปรวมกับ 
ค่าก่อสร้างในส่วนอ่ืนๆ ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างก าหนด  จะได้ราคากลางงานก่อสร้างนั้น ทั้งโครงการงานก่อสร้าง ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดฯ ไว้ด้วยแล้ว 
 

 2.2.4  หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดท ารายงาน    เป็น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการน าค่างานต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายพิเศษ  
ตามข้อก าหนดฯ มาค านวณรวมกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดส าหรับแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ได้เป็นราคากลางทั้งโครงการงานก่อสร้าง  และรวมไปถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการถอดแบบ 
และจัดท ารายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง จ าแนกเป็น การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและ 
การจัดท ารายงานหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและ
การจัดท ารายงานหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  และการสรุป 
ค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดท ารายงานหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     /โครงสร้าง... 
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 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว  
แสดงเป็นแผนภาพรวมได้  ดังนี้ 

 
 ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างท้ัง  4  เล่ม  ได้ที่ www.gprocurement.go.th 
 
3.  ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระบบงานที่น าหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง  มาพัฒนาเป็นระบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องน ารายการงานก่อสร้างและปริมาณงาน  
เพ่ือน าเข้าไปค านวณในระบบฯ จากนั้น ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากกระทรวงพาณิชย์  
และข้อมูลรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  เช่น  ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/
ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ค่าด าเนินการจากตารางค่า Operating Cost  
และค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  เป็นต้น  มาใช้ค านวณ  ส าหรับงานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  ระบบจะประมวลผลโดยใช้สูตรที่ก าหนดไว้แล้วในระบบฯ มาค านวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยตามท่ีหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนดให้โดยอัตโนมัติ  และเมื่อรวมค่างาน
ต้นทุนทั้งโครงการงานก่อสร้างแล้ว  ระบบฯ จะประมวล และน าค่า Factor F  รวมทั้งค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี)  มาค านวณเป็นราคากลางของทั้งโครงการงานก่อสร้างนั้นๆ  และเมื่อค านวณได้ราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว  ระบบฯ จะส่งข้อมูลราคากลางและรายงานการค านวณราคากลางไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพื่อด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป  
                  /ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้  ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ประกอบด้วย  ระบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง  รวม 3 ระบบ  ได้แก่  ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  ระบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหลี่ยม  และระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ระบบการค านวณราคากลางที่ถูกต้องตรงตามประเภทของ
งานก่อสร้างทีห่ลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนด 
 การค านวณราคากลางตามระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์   มีวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการก าหนดราคากลางเข้าสู่ระบบฯ และกรอกรายละเอียดของโครงการ 
งานก่อสร้าง  เพ่ือก าหนดการเรียกใช้ข้อมูลและรายละเอียดการค านวณรวมทั้งตาราง Factor F  
 (2)  น ารายการงานก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้างเข้าสู่ระบบฯ  โดยสามารถน าเข้าได้ 
2 ช่องทาง  คือ  น าเข้าบนระบบออนไลน์ และนอกระบบออนไลน์ 
 (3)  รายการงานก่อสร้างที่น าเข้าระบบฯ  แบ่งออกเป็น  2  กรณี  ได้แก่  รายการ 
งานก่อสร้างที่ไม่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  และรายการงานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย 
(Unit Cost)  โดยกรณีที่ไม่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการค านวณ  เช่น  ราคาวัสดุ  ค่าแรงงาน  เป็นต้น  จากฐานข้อมูลในระบบฯ  ส าหรับรายการ  
งานก่อสร้างที่ต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  ระบบฯ ค้นหาสูตรการค านวณค่างานต้นทุน 
ต่อหน่วยซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระบบฯ  พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการค านวณ  เช่น  
ราคาวัสดุ  ค่าแรงงาน  และค่างานต่างๆ  เป็นต้น จากฐานข้อมูลในระบบฯ  มาค านวณในสูตรการค านวณ  
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ  
 (4)  ระบบฯ จะค านวณรวมค่างานต้นทุน ที่ได้จากการค านวณตามข้อ 1 และข้อ 2   
มาค านวณรวมกับค่า Factor F  ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ (ถ้ามี)  จนได้ราคากลาง
งานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง  และรวมถึงการจัดท าและพิมพ์รายงานและรายละเอียดการค านวณ 
ราคากลางตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนด 
 (5)  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไดใ้ห้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว  ประธาน
กรรมการก าหนดราคากลางจะเป็นผู้บันทึกการอนุมัติราคากลางในระบบฯ   จากนั้นระบบค านวณราคากลางฯ 
จะส่งข้อมูลรายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพื่อใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป 
 (6)  ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว   
แต่ยังไม่ได้ด าเนินการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างขอบเขตของงาน  
หรือตามที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอ่ืน  แล้วแต่กรณี  ภายใน 30 วัน  ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้
คณะกรรมการก าหนดราคากลางด าเนินการทบทวนราคากลางในระบบฯ ให้เป็นปัจจุบัน 
 (7)  นอกจากนี้ ระบบฯ ยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงาน
ของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป  เพื่อให้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบตามที่หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างก าหนดต่อไป  นอกจากนี้ระบบฯ ยังสามารถ
ออกแบบรายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นไฟล์ Excel  เพ่ืออ านวยความสะดวกน าไปใช้
ประกอบการจัดท า BOQ. ในขั้นตอนการท าสัญญาจ้างก่อสร้างหรือเพ่ือการอื่นได้ด้วย 
 

            /ภาพ... 
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ภาพรวมของระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
แสดงเป็นแผนภาพได้  ดังนี้ 

หน่วยงานของรัฐ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ที่ www.gprocurement.go.th 

 
 หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ และก าหนดการใช้งานระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการมอบหมาย 
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ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที ่ 2 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรในการค านวณราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา  (Para  Soil  Cement)  
ส าหรับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม  และหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  ดังนี้ 

งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา  (Para  Soil  Cement)  (คิดที่ราคาน้ ามันดีเซล.........) 
Para  Soil  Cement  Base  ปริมาณงาน = (1)  ลบ.ม. 
ค่าวัสดุจากแหลง่ = (2) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนินการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (ขุด-ขน) = (3) บาท/ลบ.ม. 
ค่าขนส่ง     = (4) บาท/ลบ.ม. 
  รวม  (2)+(3)+(4)   = (5) บาท/ลบ.ม. 
ส่วนยุบตัว    [(5)  x  1.6] = (6) บาท/ลบ.ม. 
ค่าซีเมนต์  (5%)  =  100  กก. [100  x  (A)] = (7) บาท/ลบ.ม. 
ค่ายางพารา  (NR-Preblend)  =  13.59  ลิตร  [13.59  x  (B)] = (8) บาท/ลบ.ม. 
ค่าติดตั้งเครื่องผสม  =  150,000  /  (1)   = (9) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนินการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (ผสมวัสดุ) = (10) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนินการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (บดทับ) = (11) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนินการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (บ่มวัสดุ) = (12) บาท/ลบ.ม. 
ค่างานต้นทุน  (6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12) = (13) บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  : 1. ระยะขนส่งวัสดุ  =  ระยะทางจากแหล่งถึงเครื่องผสม  +  ระยะทางจาก 
    เครื่องผสมถึงหน้างาน  (L/4) 

   2. วิธีด าเนินการ  ให้ด าเนินการตามข้อก าหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ 
    ด้วยยางธรรมชาติของกรมทางหลวง 

   3. ค าอธิบายประกอบ 
    (1) หมายถึง  ได้จากการถอดปริมาณ 
    (2) หมายถึง  ตามข้อก าหนดราคาและแหล่งวัสดุ   

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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    (3) (4)  (10)  (11)  และ  (12)  หมายถึง  ได้จากตารางค่าด าเนินการ 
     และค่าเสื่อมราคา   

    (A) และ  (B)  หมายถึง  ตามข้อก าหนดราคาและแหล่งวัสดุ 
ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สุทธิรตัน ์ รตันโชต ิ

อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที ่ 3 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  และมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2560   
ข้อ  2.1.9  และหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง   ซึ่งประกอบด้วย  แนวทาง   
และวิธีปฏิบัติ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ข้อ  9  หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร  หน้า  135 - 138  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  
สะพานและท่อเหลี่ยม  หน้า  249 - 251  และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน  หน้า  100 - 103  โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สุทธิรตัน ์ รตันโชต ิ

อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
(แนบท้ายประกาศ) 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 “กรณีที่ในรายละเอียดของการค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามเง่ือนไขและข้อก าหนด ดังนี้ 
 1. ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 
     2. การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
  2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เผยแพร่ 
  2.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ 
ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่  
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด  ให้ใช้
ราคาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่
ก่อสร้าง 
      2.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ ากว่า
ราคาที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ 
ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1  และข้อ 2.2  ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
      2.4 ส าหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะด าเนินการตามข้อ 2.3 หรือไม่ก็ได้ 
  2.5 กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง สืบ 
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่ าสุด 
ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว 
ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคาประกอบไว้กับ
เอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 3. การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ 
  3.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่  เผยแพร่ 
  3.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้ งอยู่ไม่มีข้อมูล
ราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เ คียง เผยแพร่  
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคา
ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง 
     3.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ ากว่า
ราคาที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่  
 

/ให้ใช้... 
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ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 3.4 ส าหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะด าเนินการตามข้อ 3.3 หรือไม่ก็ได้ 
  3.5 กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
และส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบ 
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง 
โดยใช้ราคาต่ าสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนด 
ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและ  
การก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 3.6 ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
เกิน 80 กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด 
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง หรือในท้องที่อ่ืนใด โดยใช้ราคาต่ าสุด ซึ่งพิจารณา
จากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1  ข้อ 3.2  และข้อ 3.5  
ก็สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณีนี้  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้นด้วย 
 4. กรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้นจ าเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้าง
บางรายการเป็นจ านวนมาก และหรือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ก าหนดคุณลักษณะไว้เป็นการเฉพาะ และหรือ 
ต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน  ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้น 
จากแหล่งผลิตโดยตรง  และหรือจากแหล่งอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ 2 ส าหรับกรณีการก่อสร้าง 
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3 ส าหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระท าได้ โดยให้สืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่ก าหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
โดยใช้ราคาต่ าสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทัง้นี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและก าหนดราคา รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นประกอบไว้กับ
เอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 5. กรณีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการ 
ให้ค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี โดยให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคา  
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง  มาเป็นเกณฑ์การค านวณ 
   6. หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือรวบรวมข้อมูล และก าหนด
ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องด าเนินการตามข้อ 2.3 ข้อ 2.4 และข้อ 2.5 ส าหรับการก่อสร้าง 
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 และข้อ 3.6 ส าหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง 
ทีต่้องด าเนินการตามข้อ 4  ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน  เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิงและ
อ านวยความสะดวกในการสืบและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง  
 
 

/ของ... 
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ของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าว  
มาใช้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมา ะสม ทั้งนี้  
ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย 
 7. การก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดการค านวณของแต่ละหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  และตามท่ีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
  8. ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น 
 8.1 ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนั้น 
     8.2 ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง  หมายถึง  พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  
และสมุทรปราการ 
    8.3 ส่วนภูมิภาค  หมายถึง  พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ 
  8.4 ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องที่หรือ
จังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง  ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
    8.5  วัสดุก่อสร้าง  ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและค านวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
     8.6 การสืบราคา  หมายถึง  การด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง 
     8.7 ราคาวัสดุที่ใช้ค านวณในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์
ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใดๆ  
    8.8  ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตาม 
คุณลักษณะเฉพาะตามท่ีก าหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในกรณีท่ีไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างได ้ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่ก าหนดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
     8.9 การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนี้  
ให้ค านวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้ค านวณหรือประเมิน จากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้ค านวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงก่ึงกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น 
     8.10 ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจ านวนมาก หมายถึง กรณีผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง 
ได้ประเมินแล้วเห็นว่า โครงการงานก่อสร้างที่ค านวณราคากลางนั้น ต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่ง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง 
  8.11 แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
รวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น และแบบฟอร์มอ่ืนๆ  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนดและบันทึกเอง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง” 
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ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ฉบับที ่ 4 

 
 

เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติในการค านวณราคากลางงานดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (1)  และมาตรา  35  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรการค านวณค่างานต้นทุนถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ 
ด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  ด้วยกระบวนการ  Mix  in  Place  โดยใช้รถเกลี่ย   
(Motor  Grader)  เพ่ิมเติมไว้ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม  
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  ดังนี้ 

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิน่  ด้วยกระบวนการ  
Mix  in  Place  โดยใช้รถเกลี่ย  (Motor  Grader)  หนา...................ซม.  (คิดที่ราคาน้ ามันดีเซล.........) 

Para  Soil  Cement  Base ปริมาณงาน = (1) ลบ.ม. 
ค่าวัสดุจากแหลง่ = (2) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนนิการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (ขดุ-ขน) = (3) บาท/ลบ.ม. 
ค่าขนส่ง  = (4) บาท/ลบ.ม. 
รวม  (2)+(3)+(4)   = (5) บาท/ลบ.ม. 
ส่วนยุบตัว [(5)x1.6] = (6) บาท/ลบ.ม. 
ค่าซีเมนต์  (A%)=  B   กก. [Bx(C)] = (7) บาท/ลบ.ม. 
***ค่าปูนขาว  ไม่น้อยกว่า  2%=  D   กก. [Dx(E)] = (8) บาท/ลบ.ม. 
ค่าน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม=  13.34  ลติร  [13.34  x  (F)] = (9) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนนิการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (เกลี่ยผสม) = (10) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนนิการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (บดทับ) = (11) บาท/ลบ.ม. 
ค่าด าเนนิการ  +  ค่าเสื่อมราคา  (บ่มวัสดุ) = (12) บาท/ลบ.ม. 
ค่างานต้นทุน  (6)+(7)+(9)+(10)+(11)+(12) = (13) บาท/ลบ.ม. 

หมายเหตุ  : 1. ขั้นตอนวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  คู่มือแนะน าการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  และคู่มือการออกแบบส่วนผสม  
(Job  Mix  Formula)  ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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 2. ค าอธิบายประกอบ 
  (1) หมายถึง  ปริมาณ  Para  Soil  Cement  Base  ที่ได้จากการถอดแบบ 
  (2) หมายถึง  ตามข้อก าหนดราคาและแหล่งวัสดุ 
  (3) (11)  และ  (12)  หมายถึง  ได้จากตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา 
  (4) หมายถึง  ได้จากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
  (10) หมายถึง  ได้จากตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์  ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ  ส าหรับงานถนนท้องถิ่น  ตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 (A) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ 
 (B) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้  X  หน่วยน้ าหนักลูกรังแห้ง  X  1,000/100  

   หน่วย  กิโลกรัม 
 (C) หมายถึง ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน 
 (D) หมายถึง ปูนขาวไม่น้อยกว่า  2%  x  หน่วยน้ าหนักลูกรังแห้ง  x  1,000/100  

   หน่วย  กิโลกรัม   
 (E) หมายถึง ราคาปูนขาว  รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน  หน่วย  บาท 
 (F) หมายถึง ราคายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม  F  =  40.13  +  (0.30  x  ราคายางพาราสด)

ราคายางพาราสด  จาก  Thailand  Rubber  Price  การยางแห่งประเทศไทย  
(http://www.rubber.co.th) 

 3. ***ค่าปูนขาว  กรณีที่สภาพดินลูกรังไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  โดยจะต้องใช้ปูนขาวในการ
ปรับปรุงคุณภาพวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า  2%  ของหน่วยน้ าหนักลูกรังแห้ง  จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม  
ในข้อ  (8)  ทั้งนี้  ต้องเปรียบเทียบการค านวณราคากลางแหล่งวัสดุลูกรังที่มีคุณสมบัติใช้ได้ตามที่ก าหนด   
โดยจะต้องใช้ราคาที่ต่ ากว่าเป็นราคากลาง 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  12  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
สุทธิรตัน ์ รตันโชต ิ

อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ธันวาคม   ๒๕๖๑
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 17.76        2.44          3.05          20.19        20.81        

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 17.89        2.44          3.05          20.33        20.94        

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.03        2.44          3.05          20.47        21.08        

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.17 2.44 3.05 20.61 21.22

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)ลักษณะงาน

รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  15.00 - 15.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  16.00 - 16.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  17.00 - 17.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  18.00 - 18.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.31 2.44 3.05 20.75 21.36

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.45 2.44 3.05 20.88 21.50

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.58 2.44 3.05 21.02 21.63

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.72 2.44 3.05 21.16 21.77

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  19.00 - 19.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  20.00 - 20.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  21.00 - 21.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  22.00 - 22.99  บาท / ลิตร
ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 18.86 2.44 3.05 21.30 21.91

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.00 2.44 3.05 21.44 22.05

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.14 2.44 3.05 21.57 22.19

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.27 2.44 3.05 21.71 22.32

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  23.00 - 23.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  24.00 - 24.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  25.00 - 25.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.41 2.44 3.05 21.85 22.46

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.55 2.44 3.05 21.99 22.60

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.69 2.44 3.05 22.13 22.74

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.83 2.44 3.05 22.26 22.88

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  30.00 - 30.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  29.00 - 29.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  28.00 - 28.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  27.00 - 27.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน

ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 19.96 2.44 3.05 22.40 23.01

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.10 2.44 3.05 22.54 23.15

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.24 2.44 3.05 22.68 23.29

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.38 2.44 3.05 22.82 23.43

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  31.00 - 31.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  32.00 - 32.99  บาท / ลิตร
ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  33.00 - 33.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  34.00 - 34.99  บาท / ลิตร
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.52 2.44 3.05 22.95 23.57

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.65 2.44 3.05 23.09 23.70

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.79 2.44 3.05 23.23 23.84

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 20.93 2.44 3.05 23.37 23.98

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  38.00 - 38.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  36.00 - 36.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  35.00 - 35.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  37.00 - 37.99  บาท / ลิตร

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.07 2.44 3.05 23.51 24.12

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.21 2.44 3.05 23.64 24.26

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.34 2.44 3.05 23.78 24.39

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.48 2.44 3.05 23.92 24.53

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ด้วยยางธรรมชาติ

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  39.00 - 39.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  40.00 - 40.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  41.00 - 41.99  บาท / ลิตร

ค่าเกล่ียผสม

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  42.00 - 42.99  บาท / ลิตร
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.62 2.44 3.05 24.06 24.67

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.76 2.44 3.05 24.20 24.81

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 21.90 2.44 3.05 24.33 24.95

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.03 2.44 3.05 24.47 25.08

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  43.00 - 43.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  44.00 - 44.99  บาท / ลิตร

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  45.00 - 45.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  46.00 - 46.99  บาท / ลิตร

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.17 2.44 3.05 24.61 25.22

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.31 2.44 3.05 24.75 25.36

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.45 2.44 3.05 24.89 25.50

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.59 2.44 3.05 25.02 25.64

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  47.00 - 47.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  48.00 - 48.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  49.00 - 49.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  50.00 - 50.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ผ-96
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.72 2.44 3.05 25.16 25.77

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 22.86 2.44 3.05 25.30 25.91

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.00 2.44 3.05 25.44 26.05

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.14 2.44 3.05 25.58 26.19

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  52.00 - 52.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  51.00 - 51.99  บาท / ลิตร

รวมค่างาน  (บาท)

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  53.00 - 53.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  54.00 - 54.99  บาท / ลิตร

รวมค่างาน  (บาท)ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ผ-97
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.28 2.44 3.05 25.71 26.33

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.41 2.44 3.05 25.85 26.46

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.55 2.44 3.05 25.99 26.60

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.69 2.44 3.05 26.13 26.74

รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท)

ลักษณะงาน

ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  55.00 - 55.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  56.00 - 56.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  57.00 - 57.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  58.00 - 58.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.83 2.44 3.05 26.27 26.88

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 23.97 2.44 3.05 26.40 27.02

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.10 2.44 3.05 26.54 27.15

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.24 2.44 3.05 26.68 27.29

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ลักษณะงาน

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  59.00 - 59.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  60.00 - 60.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  62.00 - 62.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  61.00 - 61.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.38 2.44 3.05 26.82 27.43

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.52 2.44 3.05 26.96 27.57

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.66 2.44 3.05 27.09 27.71

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.79 2.44 3.05 27.23 27.84

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  63.00 - 63.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  64.00 - 64.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  65.00 - 65.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  66.00 - 66.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

ผ-100
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 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 24.93 2.44 3.05 27.37 27.98

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 25.07 2.44 3.05 27.51 28.12

 ( ราคาเคร่ืองจักร 2558 )
หน่วย ค่าด าเนินการ

บาท/หน่วย ปกติ ฝนชุก ปกติ ฝนชุก

ลบ.ม.แน่น 25.21 2.44 3.05 27.65 28.26

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ค่าเส่ือมราคา (บาท) รวมค่างาน  (บาท)

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน

ลักษณะงาน

ค่าเกล่ียผสม

ตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรบัปรงุคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรบังานถนนทอ้งถ่ิน
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  67.00 - 67.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  68.00 - 68.99  บาท / ลิตร

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ าเภอเมือง  69.00 - 69.99  บาท / ลิตร

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกล่ียผสม
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หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F        

และตาราง Factor F 
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ตาราง Factor F 

งานก่อสร้างอาคาร 
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ตาราง Factor F 
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลีย่ม 
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ตาราง Factor F 
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