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ภาคผนวก
1.บ้านพักข้าราชการ
- จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ9) หรือเทียบเท่า
- บ้านพักข้าราชการอานวยการระดับต้นและชานาญการพิเศษ
- บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ
- บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญงาน
(ระดับ 1–2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด
- บ้านพักครูโสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน (แบบ 205/27)
- บ้านพักครู (แบบ 203/27)
- บ้านพักครู (แบบ 207)
- บ้านพักครู (แบบ สปช.301/26)
- บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28)
- บ้านพักนักเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)
- บ้านพักภารโรง/32
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2.อาคารชุดพักอาศัย
- อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที่ 5462/2536)
- อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)
(แบบเลขที่ 3852/2536)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
(แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
- อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
(3จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขที่ 8440)
- อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขที่ 8440)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (แบบเลขที่ 8821)
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (แบบเลขที่ 8821)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
3.อาคารเรียน
- อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร
- อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./30)
- อาคาร
- อาคาร
คสล.คสล.
2 ชั้น3 ขนาด
ชั้น ขนาด
8 ห้อ12
งเรีห้ยอนงเรี
(แบบ
ยน( 108
แบบล./59-ก)
212 ล./57)
- อาคาร
- อาคาร
คสล.คสล.
2 ชั้น3 ขนาด
ชั้น ขนาด
8 ห้อ12
งเรีห้ยอนงเรี
(แบบ
ยน( 108
แบบล./59-ข)
212 ล./57)(ต้
(ในเขตแผ่
านแผ่นนดิดินนไหว)
ไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216/57-ก)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216/57-ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55-ก )
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55-ข ) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55-ก)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55-ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
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สารบัญ(ต่อ)
- อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.101/26)
- อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.102/26)
- อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.103/26)
- อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช.104/26)
- อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช.105/29)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ สปช. 2/28)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.202/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.205/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26)
- อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)
- อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 3/12)
- อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. 4/12)
- อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1)
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (แบบ สถ.ศพด.2)
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3)
- อาคารอนุบาล
- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
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4.อาคารที่ทาการ
- อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดเล็ก
- อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดกลาง
- อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดใหญ่
- อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
- อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
(โครงสร้(โครงสร้
างต้านแผ่างต้
นดิานนแผ่
ไหว)นดินไหว)
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- อาคารสาธารณสุขอาเภอ แบบเลขที่ 8732
- อาคารสาธารณสุขอาเภอ แบบเลขที่ 8732+อส.ก./53/ม.ค./53+
อส.ก.21/ก.พ./55
อส.ก.21/ก.พ./55
(โครงสร้า(โครงสร้
งต้านแผ่านงต้ดิานนแผ่
ไหว)นดินไหว)
- อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746
- 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)
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขที่ 7919
- อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ.60 เตียง แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+
ก.17/ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

5.อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- อาคารห้องสมุด
- หอประชุม 300 คน
- โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27)
- โรงอาหาร (84 ที่นั่ง)
- โรงอาหาร
- โรงอาหาร
(300(300
ที่นั่งที)่นั่ง)
- โรงอาหาร
- โรงอาหาร
(500(500
ที่นั่งที)่นั่ง)
- โรงอาหาร
หอประชุ
ม (แบบ
ล/27พิพิเศษ)
เศษ) ปรั
ปรับปรุ
กษากษา
- โรงอาหาร
หอประชุ
ม (แบบ
101101ล/27
ปรุงงชัชั้น้นบนเป็
บนเป็นนโรงพลศึ
โรงพลศึ
- โรงฝึกงาน (แบบ 102/27 )
- โรงฝึกงาน (แบบ 204/27)
- โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27)
- ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
- สนามกีฬาอเนกประสงค์
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 1/42)
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3/42)
- สนามฟุตบอล (แบบ ฟ 3 พิเศษ)
- สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.603/29)
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.604/45)
- ส้วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที่ สปช.605/45)
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- เสาธง สูง 12 เมตร
- เสาธง สูง 18 เมตร
- รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร
- รั้วลวดหนาม สูง 7/9 เส้น
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6.ผิวจราจร
- ผิวจราจรถนนภายใน ค.ส.ล. หนา 12 เซนติเมตร
- ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 เซนติเมตร

ผ-31
ผ-31

7.งานถนน (ผิวทางและพื้นทาง)
- ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9
- ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 6/9
- ถนนเคปซีล ชั้น 6/9

8.ข้อมูลอื่นๆ สาหรับประกอบการพิจารณา
- การดาเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
- ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ทาการ
อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
- หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และ ตาราง Factor F
-ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร
-ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
-ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
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1

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
1 บ้ำนพักข้ำรำชกำร

รำคำต่อหลัง
(บำท)

1.1 จวนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

เนื้อที่ 592 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 10 ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป เนื้อที่ 181 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับเชี่ยวชำญ (ระดับ 9)
หรือเทียบเท่ำ เนื้อที่ 112.60 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำรอำนวยกำรระดับต้น
และชำนำญกำรพิเศษ เนื้อที่ 105 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับอำวุโสและชำนำญกำร
เนื้อที่ 87 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับชำนำญงำน (ระดับ 1-2)
หรือเทียบเท่ำ (แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
- ไม่ตอกเสำเข็ม

8,594,300
8,180,600

2,120,400

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

1,332,300
1,331,100

1,207,500
1,207,400

912,500
860,700

1,280,000
1,249,800

หมำยเหตุ : บ้ำนพักในกรณีทั่ว ๆ ไปให้ใช้แบบมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ส่วนรำชกำรใดมีควำมจำเป็นและประสงค์จะใช้แบบแปลนก่อสร้ำงตลอดจนแบบรูปรำยกำร
ซึง่ ส่วนรำชกำรนั้น ๆ กำหนดขึ้นใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยและลักษณะโครงสร้ำงใกล้เคียงกับแบบ
ของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง และมีรำคำโดยเฉลี่ยต่อตำรำงเมตรไม่เกินมำตรฐำนที่กำหนด
สำหรับข้ำรำชกำรประเภทอื่น เช่น ข้ำรำชกำรตุลำกำร ข้ำรำชกำรอัยกำร ฯลฯ
ซึง่ มีตำแหน่งและอัตรำเงินเดือนโดยเฉพำะ ให้ใช้วิธีเปรียบเทียบตำแหน่ง และอัตรำเงินเดือน
กับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

2

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อหลัง
(บำท)

1.7 บ้ำนพักครูโสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน

1.8

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

เนื้อที่ 94 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักครู แบบ 203/27
เนื้อที่ 82.50 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักครู แบบ 207 เนื้อที่ 86 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักครู แบบ สปช.301/26
เนื้อที่ 77 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักครู แบบสปช.303/28(6 หน่วย)
เนื้อที่ 507 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักนักเรียน 4 ห้อง (แบบกรมอำชีวศึกษำ)
เนื้อที่ 204 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
บ้ำนพักภำรโรง/32 เนื้อที่ 52 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม

568,500

685,400
725,800

459,000

3,771,900

899,300
308,400

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

3

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
2 อำคำรชุดพักอำศัย

รำคำต่อหลัง
(บำท)

2.1 อำคำรพักแพทย์ 10 ครอบครัว (คสล. 3 ชั้น)

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

เนื้อที่ 748 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
อำคำรพักพยำบำล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)
เป็นอำคำร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 696 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
อำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็นอำคำร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 696 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
อำคำรพักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็นอำคำร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 745 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม คอร. (พื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (พื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้)
อำคำรพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น)
เนื้อที่ 2,366 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- เสำเข็มเจำะ
- ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
อำคำรพักพยำบำล 32 ห้อง
เนื้อที่ 3,006 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- เสำเข็มเจำะ
- เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)

7,620,200
7,565,900

5,641,800
5,589,300

6,086,900
6,033,600

7,652,200
7,159,700
7,822,500
7,518,500

18,330,900
19,488,400
18,491,400
19,632,500

23,852,600
23,206,100
24,774,200
26,019,000

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี

4

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
3 อำคำรเรียน

รำคำต่อหลัง
(บำท)

3.1 อำคำรเรียนแบบกึ่งถำวร เนื้อที่ 384 ตำรำงเมตร

- ตอกเสำเข็ม
3.2 อำคำร คสล. 2 ชั้น ขนำด 8 ห้องเรียน
เนื้อที่ 1,338 ตำรำงเมตร
- แบบ 108 ล./30 ตอกเสำเข็ม
3.3 อำคำร คสล. 2 ชั้น ขนำด 8 ห้องเรียน
เนื้อที่ 1,512 ตำรำงเมตร
- แบบ 108 ล./59-ก ตอกเสำเข็ม
- แบบ 108 ล./59-ข ตอกเสำเข็ม(ในเขตแผ่นดินไหว)
3.4 อำคำรเรียน คสล. 3 ชั้น ขนำด 12 ห้องเรียน
เนื้อที่ 2,088 ตำรำงเมตร
- แบบ 212 ล./57 ตอกเสำเข็ม คอร.
- แบบ 212 ล./57 ตอกเสำเข็มคอร.

5,686,800

- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ

10,062,300
10,290,200

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

1,493,300

13,980,400
14,469,000

(รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

3.5 อำคำร คสล.3ชั้น ขนำด 16 ห้องเรียน

เนื้อที่ 2,512 ตำรำงเมตร
- แบบ 216 ล./29 ตอกเสำเข็ม
3.6 อำคำร คสล. 3 ชั้น ขนำด 16 ห้องเรียน
เนื้อที่ 2,520 ตำรำงเมตร
- แบบ 216 ล./46 ตอกเสำเข็ม คอร.
3.7 อำคำรเรียน คสล. 3 ชั้น ขนำด 16 ห้องเรียน
เนื้อที่ 2,592 ตำรำงเมตร
- แบบ 216 ล./57 ตอกเสำเข็ม คอร.
- แบบ 216 ล./57 ตอกเสำข็ม คอร.

11,267,400

15,446,600

16,774,800
17,272,800

(รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

3.8 อำคำร คสล. 4 ชั้น ขนำด 18 ห้องเรียน

เนื้อที่ 2,756 ตำรำงเมตร
- แบบ 318 ล./55-ก ตอกเสำเข็ม คอร.
- แบบ 318 ล./55-ข ตอกเสำเข็ม คอร.
(รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

หมำยเหตุ

18,021,100
18,950,900

- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี

5

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อหลัง
(บำท)

3.9 อำคำร คสล. 4 ชั้น ขนำด 24 ห้องเรียน

เนื้อที่ 3,596 ตำรำงเมตร
- แบบ 324 ล./55-ก ตอกเสำเข็ม คอร.
- แบบ 324 ล./55-ข ตอกเสำเข็มคอร.

21,758,900
22,587,000

(รวมรำคำต้ำนแผ่นดินไหว)

3.10 อำคำรสองชั้น ขนำด 3 ห้องเรียน

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

แบบ สปช. 101/26 เนื้อที่ 324 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรชั้นเดียว ขนำด 3 ห้องเรียน
แบบ สปช. 102/26 เนื้อที่ 229.50 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรชั้นเดียว ขนำด 3 ห้องเรียน
แบบ สปช. 103/26 เนื้อที่ 230 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรสองชั้น ขนำด 3 ห้องเรียน
แบบ สปช. 104/26 เนื้อที่ 244 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรสองชั้น ขนำด 4 ห้องเรียน
แบบ สปช. 105/29 เนื้อที่ 630 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำร คสล. 4 ชั้น ขนำด 18 ห้องเรียน
แบบ สปช. 2/28 เนื้อที่ 2,105 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 201/26
เนื้อที่ 200 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 202/26
เนื้อที่ 120 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 203/26
เนื้อที่ 200 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม

1,650,700

1,158,200

1,334,600

1,408,200

2,868,600

9,821,600

814,400

617,300

866,000

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี

6

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อหลัง
(บำท)

3.19 อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 204/26

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

เนื้อที่ 200 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 205/26
เนื้อที่ 448 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ แบบ 206/26
เนื้อที่ 756 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน
เนื้อที่ 734 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
เนื้อที่ 1,206 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
เนื้อที่ 1,608 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรอเนกประสงค์ ขนำดเล็กมีชั้นลอย
เนื้อที่ 900 ตำรำงเมตร
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดไม่เกิน 50 คน
(แบบ สถ.ศพด.1)
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม

1,078,900

1,736,300

3,648,300

4,613,600
4,652,500

5,887,500
6,136,700

7,929,800
7,844,900

5,708,200
5,992,200

1,520,100
1,555,500

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

7

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

3.27 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 51-80 คน
(แบบ สถ.ศพด.2)
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
3.28 อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำด 81-100 คน
(แบบ สถ.ศพด.3)
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม
3.29 อำคำรอนุบำล
เนื้อที่ 258 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
3.30 อำคำรเรียนอนุบำล ขนำด 3 ห้องเรียน
เนื้อที่ 417 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม

รำคำต่อหลัง
(บำท)
1,890,300
2,037,800

2,128,700
2,277,500

2,308,500

3,429,700

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

8

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
4 อำคำรที่ทำกำร

รำคำต่อหลัง
(บำท)

4.1 อำคำรที่ทำกำรสถำนีตำรวจขนำดเล็ก

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

เนื้อที่ 685 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรที่ทำกำรสถำนีตำรวจขนำดกลำง
เนื้อที่ 1,133 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรที่ทำกำรสถำนีตำรวจขนำดใหญ่
เนื้อที่ 2,045 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
อำคำรสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เนื้อที่ 2,426 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
อำคำรสำธำรณสุขอำเภอ (อำคำร คสล. 2 ชั้น)
เนื้อที่ 285 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
อำคำรสถำนีอนำมัย
เนื้อที่ 300 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
อำคำรคนไข้นอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง
เนื้อที่ 1,125 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- ตอกเสำเข็ม คอร. (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)

7,706,100

12,567,200

24,337,700

24,640,000
24,418,500
24,687,800
24,945,500

2,743,900
2,783,900
2,800,800
2,804,900

2,180,200
2,207,200

9,965,900
10,071,800
9,995,700
10,103,300

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อหลัง
(บำท)

4.8 อำคำรผู้ป่วย 60 เตียง

เนื้อที่ 1,320 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
- ไม่ตอกเสำเข็ม
- เสำเข็มเจำะ (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)
- ไม่ตอกเสำเข็ม (โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว)

11,944,200
12,091,400
13,320,200
13,006,900

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- โครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว
22 จังหวัด ประกอบด้วย
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
ตำก น่ำน พะเยำ แพร่
แม่ฮ่องสอน ลำปำง ลำพูน
กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี
ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
สมุทรสำคร กระบี่ ชุมพร
พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ
และสุรำษฎร์ธำนี
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
5 อำคำรและสิ่งก่อสร้ำงอื่นๆ

รำคำต่อหลัง
(บำท)

5.1 อำคำรห้องสมุด เนื้อที่ 265 ตำรำงเมตร
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

- ตอกเสำเข็ม คอร.
หอประชุม 300 คน เนื้อที่ 700 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
โรงอำหำรหอประชุม แบบ 100/27
เนื้อที่ 922 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงอำหำร 84 ที่นั่ง เนื้อที่ 150 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงอำหำร 300 ที่นั่ง เนื้อที่ 532 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงอำหำร 500 ที่นั่ง เนื้อที่ 723 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงอำหำรหอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ)
เนื้อที1่ ,840 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงฝึกงำน แบบ 102/27 เนื้อที่ 320 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงฝึกงำน แบบ 204/27 เนื้อที่ 796 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
โรงฝึกงำน แบบ 306ล/27 เนื้อที่ 1,454 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม คอร.
ลำนกีฬำอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษำ)
สนำมกีฬำอเนกประสงค์
สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 1/42
สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 3/42
สนำมฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ
สนำมบำสเกตบอลมำตรฐำน
เสำประตูโครงเหล็กยึดติดกับที่ ขนำด 18 x 31 เมตร

1,824,600
7,715,900

5,880,500
770,000
2,085,000
4,768,600

10,036,900
2,172,900
4,101,100
7,120,200
128,900
883,600
710,900
555,400
1,290,700
351,200

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ระบบปรับอำกำศ
และระบำยอำกำศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุภัณฑ์จัดซือ้
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อเมตร
(บำท)

5.17 ส้วมมำตรฐำน แบบ 4 ที่ สปช.603/29

5.18

5.19

5.20
5.21
5.22

5.23
5.24

เนื้อที่ 17.50 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
ส้วมมำตรฐำน แบบ 4 ที่ สปช.604/45
เนื้อที่ 14.56 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
ส้วมมำตรฐำน แบบ 10 ที่ สปช.605/45
เนื้อที่ 59 ตำรำงเมตร
- ตอกเสำเข็ม
เสำธงสูง 12 เมตร (ตอกเสำเข็ม)
เสำธงสูง 18 เมตร (ตอกเสำเข็ม)
รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร
- ตอกเสำเข็ม คสล.
- ตอกเสำเข็มไม้
- ไม่ตอกเสำเข็ม
รั้วลวดหนำม 7 เส้น
รั้วลวดหนำม 9 เส้น

241,300

224,000

503,000
76,100
198,100
1,710
1,834
1,596
274
286

หมำยเหตุ
- ดูรำยละเอียดในภำคผนวก
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- ลำดับที่ 5.17 - 5.19
เป็นรำคำต่อหลัง
- ลำดับที่ 5.20 - 5.21
เป็นรำคำต่อเสำ
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
6 สะพำน คสล.

รำคำต่อเมตร
(บำท)

6.1 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 7 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

70,200
72,500
76,600

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

120,900
122,500
136,700

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.2 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 8 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

74,900
77,600
81,000

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)

135,100
136,800
151,100

หมำยเหตุ
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อเมตร
(บำท)

6.3 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 9 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

83,200
85,800
89,900

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

149,700
151,400
164,200

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.4 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 10 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

91,600
94,400
98,000

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)

163,100
164,800
178,300

หมำยเหตุ
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง

รำคำต่อเมตร
(บำท)

6.5 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 11 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร

99,700
102,400

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

176,700
178,400
192,900

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.6 สะพำน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง 12 เมตร

Slap Type
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร

104,800
108,200
111,100

(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)

Prestressed
- ทำงเท้ำข้ำงละ 0.50 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.00 เมตร
- ทำงเท้ำข้ำงละ 1.50 เมตร
(ช่วงห่ำงของตอม่อช่วงที่กว้ำงที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)

191,200
192,900
206,600

หมำยเหตุ
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
7 ท่ออุโมงค์ คสล. (Box Culvert)
(คิดเฉพำะผิวด้ำนบนที่รับกำรจรำจร
ไม่รวมงำนถมหลังท่อ)
ขนำดท่อ
- 1.20 x 1.20 เมตร
- 1.50 x 1.50 เมตร
- 1.80 x 1.80 เมตร
- 2.10 x 2.10 เมตร
- 2.40 x 2.40 เมตร
- 2.70 x 2.70 เมตร
- 3.00 x 3.00 เมตร
- 3.30 x 3.30 เมตร
- 3.60 x 3.60 เมตร

รำคำต่อตำรำงเมตร

(บำท)

9,340
9,500
9,580
10,290
10,790
11,520
13,450
14,400
16,840

หมำยเหตุ
- ทุกรำยกำรเป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
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ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
8 ผิวจรำจร

รำคำต่อตำรำงเมตร

(บำท)

8.1 ผิวทำงลำดยำง

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11

( Asphaltic Concrete)
1. หนำ 4 เซนติเมตร
2. หนำ 5 เซนติเมตร
ผิวทำงพำรำแอสฟัลต์คอนกรีต
( Para Asphalt Concrete)
หนำ 5 เซนติเมตร
ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก
( Reinforced Concrete Pavement)
1. หนำ 15 เซนติเมตร
2. หนำ 20 เซนติเมตร
3. หนำ 23 เซนติเมตร
4. หนำ 25 เซนติเมตร
5. หนำ 28 เซนติเมตร
ผิวทำงลำดยำงเคปซีล (Cape Seal)
ฟอกสเปรย์ (Fog Spray)
สเลอร์รี่ซลี (Slurry Seal)
1. ชนิดที่ 2
2. ชนิดที่ 3
ผิวทำงพำรำสเลอร์รี่ซลี
ชนิดที่ 3 (Para Slurry Seal)
ไพร์มโคด (Prime Coat)
แทคโคด (Tack Coat)
ผิวจรำจรถนนภำยใน คสล. หนำ 12 เซนติเมตร
ลำน คสล. หนำ 10 เซนติเมตร

206
256

303

359
456
537
594
750
115
10
54
79
107
26
14
371
278

หมำยเหตุ
- ลำดับที่ 8.1 - 8.9 เป็นรำคำ
ที่รวมค่ำขนส่ง หิน แอสฟัลต์ และ
พำรำแอสฟัลต์ ระยะทำง 100 กม.
(กรณีที่รำคำค่ำขนส่งหิน แอสฟัลต์
และพำรำแอสฟัลต์มำกกว่ำ 100 กม.
ให้ใช้ค่ำขนส่งตำมหลักเกณฑ์
กำรคำนวณรำคำกลำงตำม มติครม.
เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2555)
แต่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

- ลำดับที่ 8.10 - 8.11
เป็นรำคำที่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด
- วัสดุรองพื้น

17

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
9 งำนถนน (ผิวทำงและพื้นทำง)

รำคำต่อกิโลเมตร
(บำท)

ถนนลำดยำงสองชั้น ชั้น 6/9
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 6/9
ถนนเคปซีล ชั้น 6/9

4,260,400
5,846,200
6,509,300
4,594,000

9.1
9.2
9.3
9.4

หมำยเหตุ
- ลำดับที่ 9.1 - 9.4
เป็นรำคำที่รวมค่ำขนส่ง
รำยละเอียดตำมภำคผนวก
แต่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

18

ลำดับ
ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง
ที่
10 งำนวำงท่อกลม ค.ส.ล.

รำคำต่อท่อน
(บำท)

10.1 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.30 ม.

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.40 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.60 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 0.80 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.00 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.20 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อ 1.50 ม.
ระยะทำงขนส่ง 0 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 50 ก.ม.
ระยะทำงขนส่ง 100 ก.ม.

375
408
426
502
548
576
721
783
821
1,052
1,134
1,185
1,585
1,725
1,813
1,998
2,175
2,283
3,171
3,448
3,620

หมำยเหตุ
- งำนวำงท่อกลม ค.ส.ล.
เป็นรำคำที่รวมค่ำท่อ ค่ำขนส่ง
ค่ำวำงท่อ และค่ำเทคอนกรีตรองพื้น
แต่ไม่รวม
- ค่ำ Factor F
- ค่ำใช้จ่ำยพิเศษ
ตำมข้อกำหนด

ภาคผนวก

ผ-1

1. บ้านพักข้าราชการ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
(แบบเลขที่ 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
เนื้อที่ 592 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องซีแพค
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค และปาเก้
ฝ้า เพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี
และกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่าไม้
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป
(แบบเลขที่ มบ.462124, แบบมาตรฐาน, E-57110, M-57059)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 181 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรีต
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

ผ-2

บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) หรือเทียบเท่า
(แบบเลขที่ สถ.34061)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
เนื้อที่ 112.60 ตารางเมตร
โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบื้องเคลือบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้านพักข้าราชการ อานวยการระดับต้นและชานาญการพิเศษ
(แบบเลขที่ S55034, A01-A12, SN-01 ถึง SN09, E55056)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง

-

โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
เนื้อที่ 105 ตารางเมตร
โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรีต
พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบื้องเคลือบ
มีห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

ผ-3

บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชานาญการ
(แบบเลขที่ S54096, ม.541604 - ม.541615, SN54104, E54126)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
เนื้อที่ 87 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบื้องเคลือบ
มีห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญงาน (ระดับ 1 - 2) หรือเทียบเท่า แบบแฝด
(แบบเลขที่ S54117, ม.541616 - ม.541627, SN54103, E54113)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบฐานแผ่
- เนื้อที่ 128 ตารางเมตร
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
- ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด โครงเคร่าเหล็กเคลือบสี และกระเบื้องแผ่นเรียบโครงเคร่า
ไม้เนื้อแข็ง
- ผนัง ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ บุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

ผ-4

บ้านพักครูโสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน (แบบ 205/27)
-

อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 94 ตารางเมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นชั้นบน ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น
พื้นชั้นล่าง คสล. ผิวขัดมันเรียบ
ห้องน้้ากระเบื้องเคลือบ พื้นปูโมเสค

บ้านพักครู (แบบ 203/27)
-

อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 82.50 ตารางเมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝาห้องไม้อัด
พื้นชั้นบน ไม้เนื้อแข็ง
พื้นชั้นล่าง คสล.
ห้องน้้ากระเบื้องเคลือบ

บ้านพักครู (แบบ 207)
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เนื้อที่ 86 ตารางเมตร

- ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องรับแขก ที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว และห้องส้วม
- ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง

บ้านพักครู (แบบ สปช.301/26)
- อาคาร คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน

-

เนื้อที่ 77 ตารางเมตร
พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็ง
พื้นชั้นล่างห้องน้้า คสล. ผิวขัดมัน
ทาสีตัวอาคาร

ผ-5

บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28)
- บ้านพักครูเรือนแถว เนื้อที่ 507 ตารางเมตร

-

อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น (6 ยูนิต) 1 ยูนิต มี 2 ชั้น
ฐานรากตอกเสาเข็ม
ชั้นบนมี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้้า
ชั้นล่างห้องโถง 1 ห้อง 1 ห้องน้้า ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง
ผนังก่ออิฐฉาบปูน
มีห้องน้้า ห้องส้วม และสุขภัณฑ์
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

บ้านพักนักเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ 204 ตารางเมตร
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนเล็ก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
- พื้นขัดมันเรียบ
- มีห้องน้้า ห้องส้วม และสุขภัณฑ์
- มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

บ้านพักภารโรง/32
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เนื้อที่ 52 ตารางเมตร

- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง มีห้องน้้าและส้วม 1 ห้อง
- ชัน้ บน ประกอบด้วยห้องนอน 2 ห้อง ระเบียงทางเดิน และบันได
- มีระบบสุขาภิบาล

ผ-6

2. อาคารชุดพักอาศัย
อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที่ 5462/2536)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น

-

เนื้อที่ 748 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้น คสล. หล่อกับที่
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ผิวพื้นทั่วไป พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก ห้องครัว รับแขก อาหาร ห้องน้้า
จ้านวน 2 ครอบครัว
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

ผ-7

อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 3852/2536)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น

-

เนื้อที่ 696 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับที่
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 2 ครอบครัว
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่วนทางเดินและส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
- มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น

-

เนื้อที่ 696 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วมและระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับที่
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่วนทางเดิน และส่วนห้องพัก ห้องน้้า จ้านวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
- มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น

-

เนื้อที่ 745 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป เฉพาะห้องน้้าห้องส้วม และระเบียงเป็นพื้น คสล. หล่อกับที่
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
ส่วนโถงอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก จ้านวน 8 ห้อง
ห้องน้้า จ้านวน 4 ห้อง
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
ส่วนทางเดิน ห้องอเนกประสงค์ และส่วนห้องพัก จ้านวน 8 ห้อง ต่อ 1 ชั้น
ห้องน้้า จ้านวน 4 ห้อง ต่อ 1 ชั้น
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
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อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น) แบบเลขที่ 8440
อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น) แบบเลขที่ 8440
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 6 ชั้น

-

เนื้อที่ 2,366 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้น คสล.
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบ และฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที่ 8821
อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง แบบเลขที่ 8821
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 4 ชั้น

-

เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นส้าเร็จรูป พื้น คสล.
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
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
อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร
- อาคาร คสล. ชั้นเดียว เนื้อที่ 384 ตารางเมตร

- ประกอบด้วยห้องเรียน 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง และห้องธุรการ 1 ห้อง
- มีระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล/30)
- อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,338 ตารางเมตร

-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็กฉาก มุงกระเบื้องใยหิน
พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พื้นส้าเร็จรูปหรือ คสล. หล่อกับที่
ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว มีที่ดื่มน้้า
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59 - ก)
อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (แบบ 108 ล./59 - ข) (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,512 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม/ฐานรากแบบแผ่
- โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ, โครงหลังคาส้าเร็จรูป, วัสดุมุงกระเบื้องลอนคู่ไม่มีใยหิน
- พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ คสล. หล่อกับที่
- ฝ้า - เพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ยิปซั่มบอร์ด
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
- ห้องน้้า - ส้วม ผนัง พื้น กรุกระเบื้องเซรามิก เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
- ระบบประปา และการระบายน้้า
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อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57)
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (แบบ 212 ล./57) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,088 ตารางเมตร

-

ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,512 ตารางเมตร

-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ คสล.
ฝ้า - เพดาน กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาวมีที่ดื่มน้้า
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,520 ตารางเมตร

-

ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
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 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 /57 - ก)
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (แบบ 216 /57 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,592 ตารางเมตร

-

ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก หลังคาหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
พื้นส้าเร็จรูป ขัดมันเรียบ
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ระบบประปา และการระบายน้้า

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 - ก)
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ 318 ล./55 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น เนื้อที่ 2,756 ตารางเมตร

- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
ชั้น 2 ประกอบด้วย
- ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จ้านวน 6 ห้องเรียน
- ห้องน้้านักเรียนชาย 4 ที่ ห้องน้้านักเรียนหญิง 4 ที่
- ห้องน้้าครูชาย 1 ที่ ห้องน้้าครูหญิง 1 ที่
ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย
- ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรียน
และห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรียน
- โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550
- ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องเรียน บุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรียบ
- ระเบียงทางเดิน - บันได ผิวหินขัดในที่หรือหินขัดส้าเร็จรูป
- ผนังทั่วไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน
- ห้องน้้า - ห้องส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบ้าบัด ถังพักน้้า
- มีไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน
- ระบบประปาอาคาร มีถังพักน้้า ถังจ่ายน้้า ปั๊มน้้า
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อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 - ก)
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (แบบ 324 ล./55 - ข) (ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น เนื้อที่ 3,596 ตารางเมตร

- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
ชั้น 2 ประกอบด้วย
- ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร จ้านวน 8 ห้องเรียน
- ห้องน้้านักเรียนชาย 4 ที่ ห้องน้้านักเรียนหญิง 4 ที่
- ห้องน้้าครูชาย 1 ที่ ห้องน้้าครูหญิง 1 ที่
ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย
- ห้องเรียน ขนาด 8 x 8 เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรียน
และห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรียน
- โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550
- ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องเรียน บุกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรียบ
- ระเบียงทางเดิน - บันได ผิวหินขัดในที่หรือหินขัดส้าเร็จรูป
- ผนังทั่วไป ก่อบล็อก ฉาบเรียบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน
- ห้องน้้า - ห้องส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบ้าบัด ถังพักน้้า
- มีระบบงานไฟฟ้า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน
- ระบบประปาอาคาร มีถังพักน้้า ถังจ่ายน้้า ปั๊มน้้า และดับเพลิง
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อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 101/26)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น เนื้อที่ประมาณ 324 ตารางเมตร
ผนังก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็นห้องพักครู และห้องธุรการ
พื้นชั้นล่าง คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 102/26)
- โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 229.50 ตารางเมตร
พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 103/26)
- โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางเมตร
พื้นคสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรียน (แบบ สปช. 104/26)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 244 ตารางเมตร
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า
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อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน (แบบ สปช. 105/29)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 630 ตารางเมตร
พื้นห้องเรียน และใต้ถุนเป็น คสล. ขัดมันเรียบ
ผนังกั้นห้องเป็นกระดาษด้าทาสี 2 หน้า สามารถถอดประกอบและย้ายต้าแหน่งได้
โครงหลังคาเหล็ก ยกเว้นโครงหลังคาไม้ให้จังหวัดชายทะเลเลือก
หลังคากระเบื้องใยหินลอนเล็ก
มีรางน้้าฝนรอบอาคาร
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (แบบ สปช. 2/28)
- โครงสร้าง คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 2,105.60 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ฝ้า - เพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ และยิปซั่มบอร์ด
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ
ห้องน้้า ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 201/26)
-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 200 ตารางเมตร
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ
ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

ผ-16

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 202/26)
-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 120 ตารางเมตร
พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน
ทาสีตัวอาคาร
มีดบั เพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 203/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 200 ตารางเมตร
พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน
ทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 204/26)
-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีไฟฟ้า และทาสีตัวอาคาร
มีดับเพลิง และระบบงานไฟฟ้า

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 205/26)
-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ประมาณ 448 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีไฟฟ้า ประปาและทาสีตัวอาคาร
มีดบั เพลิง และระบบงานไฟฟ้า

ผ-17

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 206/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 756 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
พื้น คสล. ขัดมันเรียบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และทาสีตัวอาคาร

อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)
- อาคาร คสล. ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ประมาณ 734 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี

อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.3/12)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม

-

พื้นที่ประมาณ 1,206 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาวมีสุขภัณฑ์
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และทาสี
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อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม

-

พื้นที่ประมาณ 1,608 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี

อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)
-

อาคาร คสล. 4 ชั้น ฐานแผ่หรือตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 900 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้นคอนกรีตผิวซีเมนต์ขัดมัน หินขัด และปูกระเบื้อง
ฝ้าเพดานภายในใช้ยิปซั่มบอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา การระบายน้้า และงานทาสี

ผ-19

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.1 (ขนาดไม่เกิน 50 คน)
-

แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 153 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51 - 80 คน)
- แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

-

โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 202.50 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

ผ-20

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

แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 298 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ด ฉาบปูนเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องน้้า - ห้องส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารอนุบาล
-

อาคาร คสล.ชั้นเดียว (มีชั้นลอย)
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 258 ตารางเมตร
ขนาด กว้าง 24.20 เมตร ยาว 11.50 เมตร
ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องน้้า
ชั้นลอย ส้าหรับนอนกลางวัน 2 ห้อง
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
-

อาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว
โครงสร้าง คสล.ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 417 ตารางเมตร
ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร
ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องน้้า และชั้นลอย ส้าหรับนอนกลางวัน
ห้องส้วมครู ห้องน้้า ห้องส้วมนักเรียน ภายในห้องเรียน
ระเบียงหน้าห้อง
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

ผ-21

4. อาคารที่ทาการ
อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดเล็ก
( แบบเลขที่ 9264/52, 9355/52, 8156/46, ม.057/30)
-

แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 685 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นปูกระเบื้องหินขัด
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด
มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดกลาง
(แบบเลขที่ 9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30)
-

แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 1,133 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นปูกระเบื้องหินขัด
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด
มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
มีถังเก็บน้้า คสล.ใต้ดิน พร้อมโรงสูบน้้า
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อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดใหญ่
(แบบเลขที่ 9262/52, 9353/52, 8156/46, ม.057/30)
-

แบบมาตรฐานส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 2,045 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นปูกระเบื้องหินขัด
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานซีเมนต์ ฉาบเรียบ
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
มีสุขภัณฑ์ ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
อาคารประกอบมีถังพักน้้าแบบมีโรงสูบ

อาคารที่ว่าการอาเภอ
(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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อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ 8491 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
-

ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3 ชั้น
เนื้อที่ 2,426 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้น คสล. พื้นหินขัดส้าเร็จรูป
ผนังทั่วไปก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ฝ้าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรียบและฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานภายนอก ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ฝ้าเพดานห้องน้้า ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มิลลิเมตร
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารสาธารณสุขอาเภอ แบบเลขที่ 8732
อาคารสาธารณสุขอาเภอ แบบเลขที่ 8732+อส.ก.53/ม.ค./53+อส.ก.21/ก.พ./55
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
-

ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น
เนื้อที่ 285 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้น คสล.
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ผิวพื้นทั่วไป พื้นหินขัดฝังเส้น พีวีซี
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746
-

ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น
เนื้อที่ 300 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นที่ทั่วไปเป็นพื้น คสล. ผิวขัดมันเรียบ
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
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 ชั้น
เนื้อที่ 1,125 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที่ 7919
อาคารคนไข้นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+ก.17/
ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- ลักษณะอาคาร คสล. สูง 2 ชั้น

-

เนื้อที่ 1,320 ตารางเมตร
หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
พื้นหินขัดส้าเร็จรูป พื้น คสล.
ผนังทั่วไปก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ
ห้องน้้ารวมอยู่ในอาคาร
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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5. อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
อาคารห้องสมุด
-

ลักษณะอาคาร ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น
โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ 265 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ วัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน
พื้น ค.ส.ล. ใช้พื้นส้าเร็จรูป หรือ ค.ส.ล. หล่อกับที่
ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ยิปซั่มบอร์ด
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
ห้องน้้า - ห้องส้วม ผนัง พื้น กรุกระเบื้องเซรามิค เครื่องสุขภัณฑ์เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี
ประปา และการระบายน้้า

หอประชุม 300 คน
(แบบเลขที่ ย.8756,ย.8758,ย.4138-ย.4139,ย.4141-ย.4144,ม.43337-ม.43348
อ.6591-1 ถึง4,E-431139)
- อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน

-

โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 700 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรีตบล็อคชนิดกันฝน
พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27)
-

อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน
โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด 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.ชั้นเดียว
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 150 ตารางเมตร
- ขนาด กว้าง 11.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
- ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร
- พื้นที่รับประทานอาหาร
- มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า และงานทาสี

โรงอาหาร (300 ที่นั่ง)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 532 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ฝ้า - เพดานยิปซั่มบอร์ด
พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค และหินขัดส้าเร็จรูป
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

โรงอาหาร (500 ที่นั่ง)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 723 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
ฝ้า - เพดานยิปซั่มบอร์ด
พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิค และหินขัดส้าเร็จรูป
ห้องน้้า - ส้วม ติดตั้งสุขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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โรงอาหาร/หอประชุม (แบบ 101ล/27 พิเศษ)
ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
-

อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 1,840 ตารางเมตร
ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหาร
ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม และยิมกีฬา
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้น คสล. ผิวขัดมัน
มีระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
มีห้องน้้า ส้วม เครื่องสุขภัณฑ์

โรงฝึกงาน (แบบ 102/27)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 320 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหินลอนเล็ก
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้น คสล. ผิวขัดมัน
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี

โรงฝึกงาน (แบบ 204/27)
- อาคาร คสล. สูง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม

-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 796 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ
พื้น คสล. ผิวขัดมัน
มีดับเพลิง ระบบงานไฟฟ้า ประปา และงานทาสี
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โรงฝึกงาน (แบบ 306ล/27)
-

อาคาร คสล. สูง 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง
ฐานรากตอกเสาเข็ม
เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 1,454 ตารางเมตร
โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ และบุกระเบื้องเคลือบ
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
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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. ยึดติดกับที่หรือชนิดโครงเหล็ก
ยึดติดกับที่หรือเคลื่อนที่ได้

ส้วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.603/29)
-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 17.50 ตารางเมตร
ขนาด 4 ที่นั่ง
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)
-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 14.56 ตารางเมตร
ขนาด 4 ที่นั่ง
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)
-

เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 59 ตารางเมตร
ขนาด 10 ที่นั่ง
ฐานรากตอกเสาเข็ม
อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร
ทาสี
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เสาธง สูง 12 เมตร
(แบบเลขที่ ย.13317 - ย.13319, ม.481167 - ม.481170, ม.481094 - 97)
- ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม
- ติดตัง้ เสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์
- พื้น คสล. ขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐมอญ

เสาธง สูง 18 เมตร
(แบบเลขที่ ย.13318 - ย.13319, ม.481167 - ม.481170, ม.481094 - 97)
- ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม
- ติดตัง้ เสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์
- พื้น คสล.ขัดมันเรียบ ผนังก่ออิฐมอญ

รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร
- ฐานตอกเข็ม คสล./เข็มไม้/ไม่ตอกเข็ม
- คานคอดิน เสา และทับหลัง คสล.
- ก้าแพงของรั้วทัง้ 3 ชนิดก่อด้วยซีเมนต์บล็อกโชว์แนว 2 ด้าน ไม่ฉาบปูน
ฉาบปูนเฉพาะเสา คานคอดิน และทับหลัง
- ทาสี
- สูงจากพื้นดิน 2 เมตร

รั้วลวดหนาม 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 หรือเป็นที่ตากเมล็ดพืช
- ไม่รวมวัสดุรองพื้นเป็นราคาเฉพาะผิวคอนกรีตเท่านั้น
- ใช้เหล็กเสริมขนาด 6 มิลลิเมตร

7. งานถนน(ผิวทางและพื้นทาง)
ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 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 ชั้น 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 ชั้น 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 ชั้น 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 สาหรับประกอบการพิจารณา
- การดาเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
- ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบที่ทาการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
- หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และตาราง Factor F

การดาเนินการออกแบบและก่อสร้าง
อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
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ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบ
อาคารที่ทาการ อาคารอยู่อาศัยรวม
และบ้านพัก
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หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ
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ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางเดียวกัน
ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แนวทาง และวิ ธี ป ฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่ อ เหลี่ ย ม และหลั ก เกณฑ์ ก ารคํ า นวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งชลประทาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อ 2 การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนําร่อง จํานวน
4 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
และกรมชลประทาน ให้ดําเนินการต่อไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ข้อ 3 การใช้ ง านระบบคํ า นวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สํ า หรั บ
ทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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สาระสาคัญ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
(แนบท้ายประกาศ)

1. หลักการและเหตุผล
การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างเป็นขั้นตอนการดาเนินการหลังจากที่แบบก่อสร้างและงบประมาณ
พร้อมสาหรับการจัดจ้างก่อสร้าง โดยกาหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบคานวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องภายใต้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อ สร้า ง เพื่อ ใช้เ ป็น ฐานสาหรับ เปรีย บเทีย บราคาที่ผู้ยื่น ข้อ เสนอได้ยื่น ข้อ เสนอไว้ ใ นกระบวนการ
จัด หาผู ้ร ับ จ้า งก่ อ สร้ างตามพระราชบั ญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จั ด จ้า งและการบริ ห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยต้องนาไปกาหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง รวมทั้ง
ต้องนาไปประกาศเปิดเผยตามข้อกาหนดตาม มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณ
ราคากลางในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบั ญชี กลางตามวิ ธี การที่ กรมบั ญชี กลางก าหนด และตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการจัดทา
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลางไว้ใน
ระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ” ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากนี้ ราคากลางและ
รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างยังใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผล
การดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔
กาหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง
(๒) กากับดูแลการกาหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการกาหนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้อร้ องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการกาหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิ ทธิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จัดทารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการกาหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ
และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
/(๙)...
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-2(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๓๕ กาหนดให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการต้องพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ทบทวนหลั ก เกณฑ์ และวิธี การกาหนดราคากลางตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
ในการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางในส่วนของงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ ป ระกอบการได้ พิ จ ารณา เห็ น ควรก าหนดให้ หลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 13 มีนาคม 2555 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา 34 (1) และให้
หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คานวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้าง
ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

2. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
หลั กเกณฑ์ก ารค านวณราคากลางงานก่ อสร้ างนี้ ประกอบด้ว ยเอกสารหลั กเกณฑ์ ก ารค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง จานวน 4 เล่ม ประกอบด้วย แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ตามเอกสารหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง จานวน 4 เล่ม ดังกล่าว มีสาระสาคัญ
ของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

2.1 แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
กาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ หน่วยงานของรัฐ นาหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ รวม 22 ข้อ ดังนี้
2.1.1 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ
2.1.2 หลั กเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ ยวกั บ การกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง รวมทั้งตามประกาศและ
หนังสือเวียนอื่นใด ซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้
2.1.3 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้ใช้กับงานก่อสร้าง โดยไม่คานึงถึง
วงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงานก่อสร้าง
2.1.4 งานก่ อ สร้ า งที่ ต้ อ งค านวณราคากลางตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนี้ หมายถึง
/(1)...
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-3(1) กิจกรรม การกระทา การประกอบ การติดตั้ง และหรือการดาเนินการอื่นใด
เพื่อก่อให้เกิดเป็นสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใดซึ่งมีลักษณะ
คงทน ถาวร และใช้ประโยชน์ได้ และให้หมายความรวมถึง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม
สิ่งที่ก่อสร้างดังกล่าวด้วย
การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทา และหรือการดาเนินการอื่นใด
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดาเนินการอื่นใด เพื่อนาส่วนประกอบ
อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป
การต่ อ เติ ม หมายถึ ง การดั ด แปลง เปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม เติ ม ลดหรื อ ขยาย
ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของสิ่งก่อสร้างซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม
การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดาเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลง
ส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติ
ดังเดิม
ทั้งนี้ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม ดังกล่าว ต้องมี
แบบรูปรายการงานก่อสร้างและจาเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดาเนินการด้วย
(2) งานก่อสร้างดังกล่าวตาม (1) ต้องดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ
การจั ดซื้อจั ดจ้ า งและการบริ ห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย
2.1.5 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางต้ อ งเลื อ กใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างให้ถูกต้องตามที่กาหนดสาหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้
(1) งานก่อ สร้า งที่อ ยู่ใ นกลุ่มงานก่อ สร้า งอาคาร ให้ใ ช้ห ลัก เกณฑ์ก ารคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
(2) งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง ให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(3) งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ให้ใช้หลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(4) งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
2.1.6 เพื่อให้การเลือกใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและ
ไม่ มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ จึ ง ก าหนดความหมายและขอบเขตของงานก่ อ สร้ า งส าหรั บ แต่ ล ะกลุ่ ม ไว้
เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน
และหรืองานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสาหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ
ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้ า อาคาร
สานักงาน อาคารที่ทาการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ มัสยิด
/สุเหร่า...
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-4สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้า ท่าจอดเรือ สถานีนาร่อง
สถานี ขนส่ งฯ หรื อสิ่ งก่อสร้ างอื่น ที่มีลั กษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ ายกับสิ่ งก่อสร้างดังกล่ าว
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ และหรื อเข้าไปใช้ส อยได้ และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง
งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรืองานต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) งานภูมิทัศน์และอัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่
เล่นกีฬาและหรือออกกาลังกาย เช่น สนามกีฬา สนามฟุตบอล ลู่กีฬา สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล
สนามแบดมินตัน สระว่ายน้า สวนสาธารณะ เป็นต้น
(2) ป้ า ยและหรื อ สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น ส าหรั บ ติ ด หรื อ ตั้ ง เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ
เพื่อการโฆษณา
(3) ถนน ทางเท้า พื้นที่ สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ พื้นลาน
คอนกรีต และหรือทางเข้าออกของรถ ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง
อาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(4) รางระบายน้า ท่อระบายน้า บ่อพัก บ่อบาบัดน้าเสีย บ่อเกรอะบ่อซึม บ่อเก็บน้า
ถังพักน้ า งานระบบประปา งานปั กเสาพาดสาย หรืองานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(5) สระน้ า น้าพุ เขื่อ นกันดิน สะพานข้ามคูคลอง ทางเดิน งานปลู กต้นไม้
งานประติมากรรม งานปลูกหญ้า และหรืองานจัดสวน ภายในบริเวณซึ่งเป็นส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับ
งานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(6) เสาธง รั้ ว ก าแพง ประตู รั้ ว และหรื อ ป้ อ มยาม ภายในบริ เ วณซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(7) งานตกแต่ ง ภายในและหรื อ งานก่ อ สร้ า งอื่ น ใด ภายในบริ เ วณซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบหรือเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้างอาคาร และหรืออยู่ภายในบริเวณอาคารหรือสวนสาธารณะ
(8) งานระบบปรั บ อากาศ ระบายอากาศ งานระบบลิ ฟ ต์ แ ละบั น ไดเลื่ อ น
งานระบบเครื่องกล งานระบบพิเศษอื่นๆ และหรืองานอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบและติดตั้งอยู่กับตัวอาคาร (Build in)
(9) งานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
งานก่อสร้างชลประทาน และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กาหนด
งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง การก่อสร้าง ปรับ ปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน
และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้าเพื่อการชลประทานหรือเพื่อการอื่น เช่น การประมง
การเกษตรกรรม การป้องกันน้าเค็ม การป้องกันน้าท่วม การผันน้า การจัดรูปที่ดิน และหรือเพื่อการผลิ ต
กระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทาการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เขื่อนทดน้า อาคารประกอบ
ของเขื่อนทดน้า เขื่อนเก็บกักน้า อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้า คลองส่งน้า อาคารของคลองส่ งน้า
คลองระบายน้า คูส่งน้า คูระบายน้า สถานีสูบน้า เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใดซึ่งมี
ลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือ
เกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย
งานก่อสร้างทาง หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และหรือการบารุงรักษา
ทางหรื อ ถนน ซึ่ ง จั ด ไว้ เ พื่ อ ประโยชน์ ใ นการจราจรและการสาธารณะทางบก แต่ ไ ม่ ร วมทางรถไฟ
ไม่ ว่ า ในระดับพื้นดิน ใต้ หรื อเหนื อพื้นดิน และให้ หมายความรวมถึ งที่ดิ น พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่ อกลม
รางระบายน้า ร่องน้า กาแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสารวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย
/เครื่อง...
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-5เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง อาคาร และหรือสิ่งอื่นใด
อันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง หรือเพื่อประโยชน์แก่
งานก่อสร้างทาง และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้นด้วย
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ
และหรือการบารุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดิ นข้าม ซึ่งจัดไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการจราจรและการสาธารณะทางบก แต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้ หรือเหนือพื้นดิน
และให้หมายความรวมถึง อุโมงค์ ท่าเรือสาหรับขึ้นหรือลงรถ และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หรือเพื่อ
ประโยชน์ แก่งานก่อสร้ างสะพานและท่อ เหลี่ ยม และหรือผู้ ใช้สิ่ งก่อสร้างที่เป็น งานก่อสร้ างสะพานและ
ท่อเหลี่ยมนั้นด้วย
ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างดังกล่าว กาหนดขึ้นเพื่อให้การเลื อกใช้
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างมีความชัดเจนและไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างนี้เท่านั้น
2.1.7 สาหรับงานก่อสร้างอื่นที่ไม่อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง 4 กลุ่ม
ตามที่กาหนดตามข้อ 2.1.6 โดยตรง ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ และหรือรายละเอียดของโครงสร้าง ลักษณะงาน
หรือขอบเขตของงานก่อสร้างนั้น สอดคล้องหรือ ใกล้เคียงกับกลุ่มงานก่อสร้างใดมากที่สุด ให้ใช้หลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่กาหนดสาหรับกลุ่มงานก่อสร้างนั้น
ในกรณี ที่ เ ป็ น โครงการงานก่ อ สร้ า งซึ่ ง ประกอบด้ ว ยงานหรื อ โครงการก่ อ สร้ า ง
หลายโครงการ มีความซับซ้อน ใช้งบประมาณมาก มีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะ และหรือใช้
เทคโนโลยีพิเศษ ซึ่งแตกต่างไปจากความหมายและขอบเขตงานก่อสร้าง 4 กลุ่ม ตามที่กาหนดตามข้อ 2.1.6
และไม่สามารถคานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ได้ ให้กาหนดหลักเกณฑ์
หรือวิธีการกาหนดราคากลางเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี หากโครงสร้างและลักษณะงาน
ในส่วนใดสามารถนาหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้มาปรับใช้ได้ ก็สามารถที่จะพิจารณาปรับ
ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
2.1.8 กรณีโครงการงานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ประกอบด้วยงานหรือ
กลุ่ ม งานก่ อ สร้ า งตามความหมายและขอบเขตของงานก่ อ สร้ า งตามที่ ก าหนดตามข้ อ 2.1.6 มากกว่า
1 กลุ่มงาน มีปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานก่อสร้างใกล้เคียงกัน และผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ก็สามารถแยกรายการงานก่อสร้างของโครงการงานก่ อสร้าง
ดังกล่าวออกเป็นของแต่ละกลุ่มงาน แล้วใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่กาหนดสาหรับ
แต่ละกลุ่มงานได้ โดยใช้แบบฟอร์มสรุปราคากลางของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่กาหนด
สาหรับกลุ่มงานที่มีปริมาณงานมากที่สุดนั้น เป็นแบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง
กรณีการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง
ไปคานวณหรือเทีย บหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาคานวณกับค่างานต้น ทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดสาหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
2.1.9 กรณี ที่ ใ นรายละเอี ย ดของการค านวณตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกาหนด ดังนี้
(1) ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
/(2)...
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-6(2) การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามลาดับ ดังนี้
(2.1) ราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งตามที่ ส านั ก งานนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า
กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่
(2.2) วัส ดุก่อสร้างรายการใดที่ส านัก งานนโยบายและยุ ทธศาสตร์ ก ารค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่า
หนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณา
จากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา
(2.3) กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ และส านั กงานพาณิ ชย์ จั งหวั ดใกล้ เคี ยง ไม่ มี ข้ อมู ลราคาเผยแพร่ ไว้ ให้ ผู้ มี หน้ าที่ ค านวณ
ราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลาง หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ ในการสืบ
และกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
(3) การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่ง
วัสดุก่อสร้างตามลาดับ ดังนี้
(3.1) ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
เผยแพร่
(3.2) วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิช ย์จั งหวัดที่สถานที่ก่ อสร้าง
ตั้งอยู่ ไม่มีข้อมูล ราคาเผยแพร่ ไว้ ให้ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่สานักงานพาณิช ย์จังหวัดใกล้ เคียง
เผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่า หนึ่งจังหวัด
ให้ใช้ราคาของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ
ศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา
(3.3) กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ และสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบและ
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบ
และกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
(3.4) ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่ เกิน 80 กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ ของจังหวัด
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่ อสร้างมากที่สุดออกไป
ตามลาดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1.9 (3) (3.1) ข้อ 2.1.9 (3) (3.2)
และข้อ 2.1.9 (3) (3.3) ก็สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่
คานวณราคากลางจัดทาบั น ทึกแสดงรายละเอียดของการสื บและการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสาร
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
(4) กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือโครงการงานก่อสร้างนั้น
จ าเป็ น ต้องใช้วัส ดุ ก่ อสร้ า งบางรายการเป็นจ านวนมาก และหรือเป็นวัส ดุ ก่ อสร้ างที่ กาหนดคุ ณลั ก ษณะ
/เป็น...
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-7เป็นการเฉพาะ และหรือต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากที่กาหนดตามข้อ 2.1.9 (2) สาหรับ
กรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) สาหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทาได้
โดยให้ สื บและใช้ร าคาวัส ดุ ก่ อสร้ างที่ มี ร ะยะทางใกล้ ส ถานที่ ก่ อสร้ างมากที่สุ ดออกไปตามล าดั บ หรื อตาม
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กาหนดในแบบก่อสร้าง ในราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง สาหรับกรณี
ที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคาและระยะทางเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างที่ได้กาหนดราคา
และแหล่งไว้แล้วเป็นเกณฑ์ในการคานวณ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการสื บ และก าหนดราคา รวมทั้ ง เหตุ ผ ลความจ าเป็ น ประกอบไว้ กั บ เอกสารการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้นด้วย
(5) กรณีการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือ
หลายรายการ ให้คานวณค่าขนส่ง วัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี โดยผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางสามารถใช้ อั ต ราค่ า ขนส่ ง ตามตารางและหลั ก เกณฑ์
การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคาค่าขนส่งตามความเป็นจริง
เป็นเกณฑ์การคานวณ
(6) หน่วยงานของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการหรือดาเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวม
ข้อมูลและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างที่ต้องดาเนินการตามข้อ 2.1.9 (2) (2.3) สาหรับการก่อสร้าง
ในส่วนกลาง และตามข้อ 2.1.9 (3) (3.3) และข้อ 2.1.9 (3) (3.4) สาหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค
รวมทั้งที่ต้องดาเนินการตามข้อ 2.1.9 (4) ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ
ใช้อ้างอิง และอานวยความสะดวกในการสืบและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
ของหน่ ว ยงาน โดยผู้ มีหน้ าที่คานวณราคากลางสามารถน าราคาและแหล่ งวัสดุ ก่อสร้างตามบั ญชีดังกล่ าว
มาใช้คานวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมี
การปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย
(7) การกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งได้กาหนดไว้ในรายละเอียดการคานวณของแต่ละหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่ อสร้ าง และตามที่ คณะกรรมการราคากลางและขึ้ นทะเบี ยนผู้ ประกอบการ
กาหนด
(8) ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น
(8.1) ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างนั้น
(8.2) ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(8.3) ส่ ว นภู มิภ าค หมายถึ ง พื้ น ที่ จั ง หวั ด อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ก รุง เทพฯ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
(8.4) ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติด
กับท้องที่ หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
(8.5) วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคานวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
/(8.6)...
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-8(8.6) การสืบราคา หมายถึง การดาเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือ
แหล่งวัสดุก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง
(8.7) ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัส ดุ ก่ อสร้ าง
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบก่อสร้างในราคาต้นทุน ในกรณีที่ไม่สามารถสืบ และ
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็น ว่ามีคุณลั กษณะเฉพาะใกล้เคียงกับ ที่กาหนด
ในแบบก่อสร้าง หรือสามารถใช้ทดแทนกันได้
(8.8) ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลาดับ หมายถึง
ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดก่อน จากนั้นจึงค่อยสืบและใช้ราคาวัส ดุ
ก่อสร้างจากแหล่งอื่นๆ ที่มีระยะทางห่างไกลออกไปตามลาดับ
(8.9) ราคาเฉลี่ ย หมายถึ ง การน าราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งจากหลายแหล่ ง
มาคานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าเฉลี่ย
(8.10) ในกรณีที่มีและหรือสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างได้จากแหล่งเดียว
ราคาที่มีหรือสืบนั้น ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ยได้
(8.11) การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้คานวณหรือประเมินจากแหล่ง
วัสดุก่อสร้างถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คานวณหรือประเมินจาก
แหล่งวัสดุก่อสร้างถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น
(8.12) แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกเหตุผลความจาเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางกาหนด
และบันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง
2.1.10 ให้กระทรวงพาณิชย์ (สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและสานัก งาน
พาณิช ย์ จั งหวัด) พิจ ารณาเผยแพร่ ร าคาวัส ดุก่อสร้างให้ ครอบคลุ มประเภทและรายการที่จ าเป็นส าหรั บ
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง
2.1.11 ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อั ตราราคางานดิน
อัตราราคางานปรั บ ปรุ งฐานรากและงานระเบิดหิ น รวมทั้งรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอื่นใด ให้กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง และหรือตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปรั บ ปรุ ง ตารางค่ า ขนส่ ง
วัสดุก่อสร้าง ค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อัตราราคางานดิน อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ
งานระเบิดหินรวมทั้งรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ให้สอดคล้องตามราคาน้ามัน
สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
2.1.12 อัตราค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ให้กาหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กาหนดในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือ
ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
/ให้...
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-9ให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้ างตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่าและหรือสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและ
ถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
2.1.13 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากาหนดค่าดอกเบี้ยสาหรับการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้ างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กาหนด
เป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง
ให้กรมบัญชีกลางกาหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง หากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ ย ฯ
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 พร้อมทั้งจัดทาและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย
2.1.14 อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้เป็นไปตามอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กาหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเศษ ถ้าเศษถึง 0.50 ให้ปัดขึ้น
ถ้าไม่ถึง 0.50 ให้ปัดลง
ให้กรมบัญชีกลางประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ ย นแปลงอั ต ราภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าและแจ้ ง เวี ย นตาราง Factor F ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบและใช้ในการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไปด้วย
2.1.15 ในการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จะต้องกาหนดให้ถูกต้องชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดจะต้องสอดคล้องกับจานวนเงิน
ในแต่ละงวด โดยคานึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
2.1.16 ในการออกแบบรู ป รายการงานก่ อ สร้ า ง หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของโครงการ
งานก่อสร้างจะดาเนินการเอง หรือ ขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ อื่น หรือจะดาเนินการจัดจ้างออกแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง ก็ได้
ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน
และเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผู้ออกแบบต้องถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดทารายการ ปริมาณงาน
และราคา และประมาณการราคาในเบื้ อ งต้ น ไว้ ด้ ว ย รวมทั้ ง ต้ อ งรั บ รองแบบรู ป รายการงานก่ อ สร้ า ง
และรายการ ปริมาณงาน ที่ได้ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง
ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดทารายการ ปริมาณงาน และราคา
และการประมาณการราคาในเบื้องต้น ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจดาเนินการตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ก็ได้
ทั้ ง นี้ การออกแบบรู ป รายการงานก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า ว ให้ ร วมถึ ง การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง และแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างด้วย
2.1.17 ให้มีคณะกรรมการกาหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง โดยให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
/(1)…
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- 10 (1) องค์ ป ระกอบ ประกอบด้ ว ย ประธานซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการหรื อ เที ย บเท่ า
โดยคานึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสาคัญ 1 คน และให้มี
กรรมการอย่างน้อย 2 คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคานึงถึงลักษณะงาน หน้าที่
และความรั บ ผิ ดชอบของผู้ ที่ได้รั บการแต่งตั้งเป็นส าคัญ และควรมีผู้ มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา
ร่วมเป็นกรรมการด้วย
กรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลภายนอก
ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
องค์ประชุมของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
(2) อ านาจหน้ า ที่ ให้ ค ณะกรรมการก าหนดราคากลางมี อ านาจหน้ า ที่
และรั บ ผิ ด ชอบค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งครั้ ง นั้ น ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อ สร้า ง แล้ว นาเสนอหัว หน้า หน่ว ยงานของรัฐ ผ่า นหัว หน้า เจ้า หน้า ที่พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ
ก่อ นการจัด ทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือก่อนการจัดทาเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสาร
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจาก
ราคากลางที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางคานวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น สมควรจ้ า งเป็ นฐานในการค านวณ ให้ คณะกรรมการกาหนดราคากลางหรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
การแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการ
กาหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอานาจ
ในการที่จะพิจารณารับหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
กรณีที่มีความจาเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐนั้นมีงานก่อสร้างจานวนมาก หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางเพื่อทาหน้าที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้า ง
ก็สามารถกระทาได้ โดยองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดราคากลางต้องเป็นไปตาม
ข้ อ ก าหนดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น รวมทั้ ง ให้ ร ะบุ ห รื อ ก าหนดภารกิ จ และระยะเวลาในการด าเนิ น งาน
ของคณะกรรมการกาหนดราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในคาสั่งแต่งตั้งด้วย
ค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงการคลัง กาหนด
2.1.18 กรณี ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้คานวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ภายใน
30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณา
ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน แล้วนาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนด
สาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น
/2.1.19...
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- 11 2.1.19 กรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ อั ต ราภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตาราง
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตรา
ราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด ซึ่งใช้ในการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ หากหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการ
สาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่เดิมก่อนได้รับการรับแจ้ง
การเปลี่ยนแปลง
หากหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตราราคางานดิน ตาราง
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้ าง และหรื อรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้ง
หนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
สามารถคานวณราคากลางใหม่ไ ด้ทั น ก่อ นการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
ประกาศร่ างขอบเขตของงาน หรื อตามที่กาหนดส าหรับ การจัดจ้ างก่ อสร้า งด้ว ยวิธี การอื่ น แล้ ว แต่ก รณี
ให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางคานวณราคากลางใหม่ และให้ถือราคากลางที่คานวณใหม่นั้น เป็นราคากลาง
ในการจัดจ้างก่อสร้างครั้งนั้น
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตารางอัตรา
ราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับ
การถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างอื่นใด
รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ภายหลังวันประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่าง TOR หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี
ก็ให้ดาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นใหม่
หมายเหตุ 1. คาว่า ได้รับแจ้ง หมายถึง การได้รับแจ้งเป็นหนังสือ โดยให้นับวันที่
หน่วยงานของรัฐนั้นลงทะเบียนหนังสือรับ เป็นวันแรกของการได้รับแจ้ง
2. เมื่อมีประกาศและหรือหนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่ าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตาราง
อัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน บัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการ
สาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอื่นใด รวมทั้งหนังสือเวียนและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
(www.gprocurement.go.th) แต่ห น่ ว ยงานของรัฐ นั้นยังไม่ได้รั บแจ้งเป็นหนังสื อ หน่ว ยงานของรัฐ นั้ น
สามารถดาเนินการไปก่อนได้รับแจ้งเป็นหนังสือก็ได้ และเมื่อดาเนินการแล้วให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นได้รับแจ้งแล้ว

/2.1.20...

ผ-72
- 12 2.1.20 ในการจ้ างก่อสร้างทุกครั้ง ให้ ห น่ว ยงานของรัฐ ที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ราคากลาง ทางเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง
(www.gprocurement.go.th) โดยให้ แ นบรายละเอี ย ดการค านวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of
Quantities) ซึ่งผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้จัดทาขึ้นตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นเอกสารหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
ผู้สนใจสามารถตรวจดูและหรือดาวน์โหลดไปตรวจดูได้ พร้อมกับการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น
แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ รายละเอียดการคานวณราคากลางตาม BOQ. (Bill of Quantities) ที่ต้อง
ประกาศเปิดเผยดังกล่าว ให้หมายถึง รายละเอียดการคานวณราคากลางตามแบบฟอร์ม 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 สาหรับการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แนวทาง และวิ ธี ก ารตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
2.1.22 ให้กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางซึ่งกากับดูแลการกาหนดราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
รวมทั้ ง คณะอนุ ก รรมการและคณะท างานต่ า งๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบียน
ผู้ ป ระกอบการ ให้ มีอานาจหน้ าที่น อกเหนือจากที่ได้ กาหนดไว้แล้ ว ในหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างนี้ ดังนี้
(1) ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ เ อกสารหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้ างนี้ รวมทั้ง หลั กเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบและนาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้คาปรึกษาแนะนา จั ดทาคู่มือ และดาเนินการฝึกอบรม
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ การก าหนดราคากลางงานก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง การค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง นี้ รวมทั้ ง การค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(3) ศึกษาวิเคราะห์ สารวจ รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะแนวทางและวิธีการ
ในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ ข้อมูล แนวทางและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งรายละเอียดประกอบการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างและการคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความเป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามสภาวการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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2.2 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
ได้จาแนกงานก่อสร้างของทางราชการ ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร
กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน แต่เนื่องจาก
กลุ่ ม งานก่ อ สร้ า งทางและกลุ่ ม งานก่ อ สร้ า งสะพานและท่ อ เหลี่ ยมมี โ ครงสร้ างทางวิศ วกรรม ค่ า ก่ อ สร้ าง
และวิธีการก่อสร้างใกล้เคียงกัน จึงได้กาหนดรวมไว้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน คือ หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ดังนั้น จากเอกสารหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
จ านวน 4 เล่ ม จึ งประกอบด้ว ยหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง รวม 3 หลั กเกณฑ์ ได้แก่
หลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ผู้มีหน้าที่คานวณ
ราคากลางจึ งต้ อ งเลื อ กใช้ห ลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ างให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ก าหนดส าหรับ
แต่ละหลักเกณฑ์ การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างอาคารให้ ใช้
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างทางให้ใช้หลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างสะพาน
และท่อเหลี่ยมให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างที่
อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทานให้ใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ทั้ง นี้ หลัก เกณฑ์ก ารคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มีสาระสาคัญของ
โครงสร้างและองค์ประกอบในการคานวณราคากลาง สรุปได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้
2.2.1 หลักเกณฑ์การคานวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการค านวณค่ า งานต้ น ทุ น หรื อ ราคาทุ นของงานก่ อ สร้ าง (ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานก่ อ สร้าง)
ซึ่ ง ก าหนดให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารถอดแบบก่ อ สร้ า งตามหลั ก สถาปั ต ยกรรมและวิ ศ วกรรมก่ อ สร้ า ง มี ส าระส าคั ญ
แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์และข้อกาหนดในการถอดแบบคานวณราคากลาง เป็นหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ถอดแบบก่อสร้าง) เพื่อกาหนดรายการงานก่อสร้าง
หน่วยวัด ปริมาณงาน และเกณฑ์การเผื่อเพื่อปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ
การก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น จริ ง รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ก าหนดในการค านวณค่ า งานต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยส าหรั บ
รายการงานก่อสร้างที่ต้องคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) โดยกาหนดไว้ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางต้องนาไปใช้
ปฏิ บั ติ ใ นการถอดแบบก่ อ สร้ า งและค านวณค่ า งานต้ น ทุน ต่ อ หน่ว ย ตามที่ แ ต่ ล ะหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างกาหนด
(2) รายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้า ง เป็น
ส่ ว นของข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดที่ ต้ อ งน ามาค านวณกั บ ปริ ม าณงานหรื อ ค านวณในสู ต รค านวณค่ า วั ส ดุ
มวลรวมต่อหน่วย สาหรับกรณีของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หรือนาไปคานวณ
ในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย สาหรับกรณีของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เช่ น
ราคาและแหล่ งวัสดุก่อสร้าง อัตราค่าแรงงาน ตารางและหลักเกณฑ์การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตาราง
ค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)
ตารางอัตราราคางานดิน (ตารางค่า Operating Cost งานก่อสร้างชลประทาน) เป็นต้น
/(3)...
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ค่ า งานต้ น ทุ น ของแต่ ล ะรายการงานก่ อ สร้ า ง และการรวมค่ า งานต้ น ทุ น ของทุ ก รายการงานก่ อ สร้ า ง
ได้เป็นค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการงานก่อสร้างหรือทั้งสัญญาจ้าง มีสาระสาคัญพิจารณาได้เป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1) ถอดแบบก่อสร้าง เพื่อสารวจและกาหนดรายการงานก่อสร้างรวมทั้งหน่วยวัด
ปริมาณงาน และปรับปริมาณงานของบางรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการก่อสร้าง โดยใช้
หลักเกณฑ์ ข้อกาหนด และวิธีการในการถอดแบบก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง ตามที่กาหนดในส่วนของหลักเกณฑ์
และข้อกาหนดในการถอดแบบคานวณราคากลาง จะได้รายการงานก่อสร้างจากแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
(แบบก่อสร้าง) รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้าง
กรณี ข องหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งทาง สะพาน
และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลังจากถอดแบบก่อสร้า ง
ได้รายการงานก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานสุทธิของทุกรายการงานก่อสร้างแล้ว
ต้องกาหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรสาหรับการคานวณหาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)
กรณีของหลั กเกณฑ์ การค านวณราคากลางงานก่ อสร้า งอาคาร รายการ
งานก่อสร้างใดที่ต้องคานวณค่างานต้นทุนในลักษณะค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย ต้องกาหนดหลักเกณฑ์หรือ
สูตรสาหรับการคานวณหาค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ
2) น าข้ อ มู ล หรื อ รายละเอี ย ดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลาง
งานก่อสร้ างที่เ กี่ย วข้ อ ง ตามที่กาหนดในส่ ว นของรายละเอีย ดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ อัตราค่างานต่างๆ เป็นต้น มาคานวณกับ
ปริมาณงานของแต่ละรายการงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่แต่ละหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างกาหนด
กรณีของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในทุกรายการ
งานก่อสร้าง ให้นารายละเอียดประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน ไปคูณปริมาณงาน เว้นแต่รายการงานก่อสร้างใดที่ต้องคานวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วย
ก็ให้นาค่าวัสดุและหรื อค่าแรงงานไปแทนค่า ในสู ตรการคานวณค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยของรายการ
งานก่อสร้างนั้นก่อน จากนั้น จึงนาค่าวัสดุมวลรวมผสมต่อหน่วยที่คานวณได้ไปคูณกับปริมาณงานของรายการ
งานก่อสร้างนั้น จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง
กรณีของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในทุกรายการงานก่อสร้างให้นารายละเอียด
ประกอบการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาวัสดุ อัตราค่าแรงงาน ค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง ค่า Operating Cost เป็นต้น ไปคานวณในหลักเกณฑ์หรือสูตรการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ ก่อน จากนั้นจึงนาค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่คานวณได้ไปคูณ
ปริมาณงาน จะได้ค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง
3) รวมค่างานต้นทุนของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ค่างานต้นทุนรวมทั้ง
โครงการงานก่อสร้างหรือทั้งสัญญาจ้าง
2.2.2 หลั กเกณฑ์ การค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานก่ อสร้ า ง (Indirect Cost)
เป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ รวมได้เป็น 4 หมวดใหญ่
ได้ แก่ หมวดค่ าอ านวยการ หมวดค่ า ดอกเบี้ ย หมวดค่ า ก าไร และหมวดค่ า ภาษี โดยในส่ ว นของหมวด
ค่าอานวยการ ยังประกอบด้วยหมวดย่อย รวม 4 หมวด และในแต่ละหมวดย่อยจะประกอบด้วยรายการ
/ค่า...
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- 15 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับของแต่ละหมวดย่อยนั้น เช่น ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายสานักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรสานักงาน ค่าก่อสร้างที่พักคนงาน ค่าโรงเก็บวัสดุชั่วคราว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อความสะดวกต่อการนาไปใช้ในทางปฏิบัติ ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการคานวณ และง่ายต่อการตรวจสอบ
ได้คานวณรวมค่าใช้จ่ ายในการดาเนิน งานก่อสร้างดังกล่ าวทุกรายการ ทั้งในส่วนของหมวดค่าอานวยการ
หมวดค่าดอกเบี้ย หมวดค่ากาไร และหมวดค่าภาษี แล้วกาหนดไว้เป็นค่าๆ เดียวเมื่อเทียบกับค่างานต้นทุน
(Direct Cost) 1 หน่วย สาหรับในแต่ละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่กาหนด เรียกว่า “ค่า Factor F”
โดยนาค่างานต้นทุน (Direct Cost) มากาหนดเป็นช่วงๆ แล้วคานวณค่า Factor F กาหนดไว้เป็นค่า Factor F
สาหรับของละช่วงของค่างานต้นทุน (Direct Cost) ที่กาหนดนั้น 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 โดยเมื่อคานวณค่า Factor F กาหนดไว้
ครบทุกช่วงของค่างานต้นทุนที่กาหนด จะได้ตารางสาเร็จรูป เรียกว่า “ตาราง Factor F”
เนื่ อ งจากงานก่ อ สร้ า งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร กลุ่มงานก่อสร้างทาง กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ยม และกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งแม้จะมีหมวดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างประกอบด้วย
4 หมวดใหญ่เหมือนกัน แต่รายการและอัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ว นของหมวดค่าอานวยการ
มีร ายละเอีย ดรายการ อัตราค่าใช้จ่ าย และการคานวณที่ต่างกัน จึงได้จัดทาตาราง Factor F เพื่อใช้กับ
3 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง จานวน 4 ตาราง ตามกลุ่มงานหลักดังกล่าว ได้แก่ ตาราง
Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและ
ท่อเหลี่ ย ม และตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งในการใช้ตาราง Factor F ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ที่กาหนด
2.2.3 หลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษตามข้ อ ก าหนดและค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น
ที่จาเป็นต้องมี เป็นส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการด าเนิ น การตามข้ อ ก าหนดและตามสั ญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า ง ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า งานสนั บ สนุ น
(Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษสาหรับการก่อสร้าง
และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นต้องมี ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย
แต่มีเฉพาะในบางโครงการงานก่อสร้างและในบางสัญญาจ้าง จึงไม่สามารถที่จะกาหนดไว้ ในส่วนของค่างาน
ต้นทุน (Direct Cost) และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost) ได้ ตัวอย่างเช่น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกาหนดให้ ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับผู้ ควบคุมงาน
ในโครงการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Tower Crane ในกรณีของการก่อสร้าง
อาคารสูง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการกาหนดให้ ใช้นั่งร้านและการรักษาความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้า ง
ตามกฎหมายแรงงาน การทา Benchmark สาหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน การจั ดทาระบบป้องกัน ฝุ่ น
ตามข้ อ บั ง คั บ การท าระบบป้ อ งกั น ดิ น พั ง ค่ าใช้ จ่ ายกรณี ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ค นงานพั ก ในบริ เ วณที่ ก่ อ สร้ า ง
(ค่าพาหนะไป-กลั บที่พัก) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีการทดสอบการทรุดตัว ของอาคารขณะก่อสร้า ง
เป็นระยะๆ และการทาอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ เป็นต้น
การค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษตามข้ อ ก าหนดฯ ต้ อ งค านวณรวมในราคากลาง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่แต่ล ะหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างกาหนด ซึ่งสรุปเป็น
ขั้นตอนได้ ดังนี้
/(1)...

ผ-76
- 16 -

(1) ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางพิ จ ารณาก าหนดรายการค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ ตามข้อเท็จจริงและหรือตามข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานก่อสร้างที่คานวณ
ราคากลางนั้น ว่าจาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีรายการใดบ้าง
(2) แสดงรายละเอียดการคานวณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมี
ของแต่ละรายการ ลงใน “แบบแสดงการคานวณและเหตุผลความจาเป็นสาหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ”
โดยรายการใดต้องชาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย
(3) นาผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ของแต่ละรายการ ไปสรุป รวมไว้ใน
“แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา สาหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ”
(4) ใน “แบบแสดงรายการ ปริ ม าณงาน และราคา ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ” ให้รวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ทุกรายการ ใส่ไว้ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ
ตามข้อกาหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่งผลลัพธ์ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ ทุกรายการ” ก็คือ
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมีสาหรับโครงการงานก่อสร้างนั้นทั้งโครงการ
งานก่อสร้าง
(5) นาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ รวมทั้งโครงการงานก่อสร้างไปรวมกับ
ค่าก่อสร้างในส่ว นอื่น ๆ ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างตามที่แต่ล ะหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลาง
งานก่ อ สร้ า งก าหนด จะได้ ร าคากลางงานก่ อ สร้ า งนั้ น ทั้ ง โครงการงานก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง รวมค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ ไว้ด้วยแล้ว
2.2.4 หลั ก เกณฑ์ ก ารสรุ ป ค่ า ก่ อ สร้ า งเป็ น ราคากลางและการจั ด ท ารายงาน เป็ น
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการน าค่ า งานต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า ง และค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ มาคานวณรวมกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดสาหรับแต่ละหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ได้เป็นราคากลางทั้งโครงการงานก่อสร้าง และรวมไปถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการถอดแบบ
และจัดทารายงานการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง จาแนกเป็น การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและ
การจัดทารายงานหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและ
การจั ดทารายงานหลั กเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ ยม และการสรุป
ค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดทารายงานหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

/โครงสร้าง...

ผ-77
- 17 โครงสร้ า งและองค์ป ระกอบของหลักเกณฑ์ การค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งดั ง กล่ า ว
แสดงเป็นแผนภาพรวมได้ ดังนี้

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทั้ง 4 เล่ม ได้ที่ www.gprocurement.go.th

3. ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานที่นาหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างในส่วนของหลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง มาพัฒนาเป็นระบบคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางต้องนารายการงานก่อสร้างและปริมาณงาน
เพื่อนาเข้าไปคานวณในระบบฯ จากนั้น ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากกระทรวงพาณิช ย์
และข้อมูลรายละเอียดประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/
ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ค่าดาเนินการจากตารางค่า Operating Cost
และค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น มาใช้คานวณ สาหรับงานก่อสร้างที่ต้องคานวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ระบบจะประมวลผลโดยใช้สูตรที่กาหนดไว้แล้วในระบบฯ มาคานวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยตามที่หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างกาหนดให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อรวมค่างาน
ต้ น ทุ น ทั้ ง โครงการงานก่ อ สร้ า งแล้ ว ระบบฯ จะประมวล และน าค่ า Factor F รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยพิ เ ศษ
ตามข้อกาหนดฯ (ถ้ามี) มาคานวณเป็นราคากลางของทั้งโครงการงานก่อสร้างนั้นๆ และเมื่อคานวณได้ราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว ระบบฯ จะส่งข้อมูลราคากลางและรายงานการคานวณราคากลางไปยังระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป
/ทั้งนี้...
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- 18 ทั้งนี้ ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ประกอบด้วย ระบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง รวม 3 ระบบ ได้แก่ ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ระบบคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
ดังนั้น ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ระบบการคานวณราคากลางที่ถูกต้องตรงตามประเภทของ
งานก่อสร้างทีห่ ลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างกาหนด
การคานวณราคากลางตามระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการกาหนดราคากลางเข้าสู่ ระบบฯ และกรอกรายละเอียดของโครงการ
งานก่อสร้าง เพื่อกาหนดการเรียกใช้ข้อมูลและรายละเอียดการคานวณรวมทั้งตาราง Factor F
(2) นารายการงานก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้างเข้าสู่ระบบฯ โดยสามารถนาเข้าได้
2 ช่องทาง คือ นาเข้าบนระบบออนไลน์ และนอกระบบออนไลน์
(3) รายการงานก่ อ สร้ า งที่ น าเข้ า ระบบฯ แบ่ ง ออกเป็ น 2 กรณี ได้ แ ก่ รายการ
งานก่อสร้างที่ไม่ต้องคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย และรายการงานก่อสร้างที่ต้องคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
(Unit Cost) โดยกรณีที่ไม่ต้องคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ระบบฯ จะเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียด
ประกอบการคานวณ เช่น ราคาวัส ดุ ค่าแรงงาน เป็นต้น จากฐานข้อมูล ในระบบฯ ส าหรับรายการ
งานก่ อ สร้ า งที่ ต้ อ งค านวณค่ า งานต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย ระบบฯ ค้ น หาสู ต รการค านวณค่ า งานต้ น ทุ น
ต่อหน่วยซึ่งได้กาหนดไว้แล้วในระบบฯ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลและรายละเอียดประกอบการคานวณ เช่น
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และค่างานต่างๆ เป็นต้น จากฐานข้อมูลในระบบฯ มาคานวณในสูตรการคานวณ
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ
(4) ระบบฯ จะค านวณรวมค่ า งานต้ น ทุ น ที่ ไ ด้ จ ากการค านวณตามข้ อ 1 และข้ อ 2
มาคานวณรวมกับค่า Factor F ค่าครุภัณฑ์ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (ถ้ามี) จนได้ราคากลาง
งานก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง และรวมถึงการจัดทาและพิมพ์รายงานและรายละเอียดการคานวณ
ราคากลางตามที่แต่ละหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างกาหนด
(5) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว ประธาน
กรรมการกาหนดราคากลางจะเป็นผู้บันทึกการอนุมัติราคากลางในระบบฯ จากนั้นระบบคานวณราคากลางฯ
จะส่ ง ข้ อ มู ล รายงานการค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งไปยั ง ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างต่อไป
(6) ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้นแล้ว
แต่ยังไม่ได้ดาเนินการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน
หรือตามที่กาหนดสาหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้
คณะกรรมการกาหนดราคากลางดาเนินการทบทวนราคากลางในระบบฯ ให้เป็นปัจจุบัน
(7) นอกจากนี้ ระบบฯ ยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงาน
ของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบตามที่ห ลั กเกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่อสร้ างกาหนดต่ อ ไป นอกจากนี้ ระบบฯ ยังสามารถ
ออกแบบรายงานการค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งเป็ น ไฟล์ Excel เพื่ อ อ านวยความสะดวกน าไปใช้
ประกอบการจัดทา BOQ. ในขั้นตอนการทาสัญญาจ้างก่อสร้างหรือเพื่อการอื่นได้ด้วย
/ภาพ...

ผ-79
- 19 ภาพรวมของระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แสดงเป็นแผนภาพได้ ดังนี้

หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.gprocurement.go.th
หลั ก เกณฑ์ แนวทาง วิ ธี ก าร และก าหนดการใช้ ง านระบบค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ หรื อ คณะอนุ ก รรมการที่ ค ณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการมอบหมาย

ผ-80
เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรในการคานวณราคากลางงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)
สาหรับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้
งานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) (คิดที่ราคาน้ามันดีเซล.........)
Para Soil Cement Base
ปริมาณงาน
= (1)
ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง
= (2) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + 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.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)
= (10) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)
= (11) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + 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. วิธีดาเนินการ ให้ดาเนินการตามข้อกาหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติของกรมทางหลวง
3. คาอธิบายประกอบ
(1) หมายถึง ได้จากการถอดปริมาณ
(2) หมายถึง ตามข้อกาหนดราคาและแหล่งวัสดุ

ผ-81
เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(3) (4) (10) (11) และ (12) หมายถึง ได้จากตารางค่าดาเนินการ
และค่าเสื่อมราคา
(A) และ (B) หมายถึง ตามข้อกาหนดราคาและแหล่งวัสดุ
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรตั น์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ผ-82
เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๓๐๒ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ย กเลิ ก ความในเอกสารแนบท้ า ยประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
ข้อ 2.1.9 และหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย แนวทาง
และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ 9 หลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หน้า 135 - 138 หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพานและท่ อ เหลี่ ย ม หน้ า 249 - 251 และหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ชลประทาน หน้า 100 - 103 โดยให้ใช้ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรตั น์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ผ-83
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(แนบท้ายประกาศ)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้ดาเนินการ ดังนี้
“กรณีที่ในรายละเอี ย ดของการค านวณตามหลั กเกณฑ์ การคานวณราคากลางงานก่ อ สร้ า ง
ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์ มิได้มีข้อกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างตามเงื่อนไขและข้อกาหนด ดังนี้
1. ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น
2. การก่อสร้างในส่วนกลาง ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
เผยแพร่
2.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้
ราคาของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่
ก่อสร้าง
2.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล ค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ากว่า
ราคาที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่
ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่ าว ให้ ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางจั ดทาบันทึก แสดงรายละเอีย ดของการสื บและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
2.4 สาหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดาเนินการตามข้อ 2.3 หรือไม่ก็ได้
2.5 กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
และส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลาง สื บ
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลางหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้ราคาต่าสุด
ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคาประกอบไว้กับ
เอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3. การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
3.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ เผยแพร่
3.2 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้ งอยู่ไม่มีข้อมูล
ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ใ ช้ ร าคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งรายการนั้ น ตามที่ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง เผยแพร่
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคา
ของสานักงานพาณิชย์จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่าสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
3.3 วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูล ค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาที่สืบได้ต่ากว่า
ราคาที่สานักงานพาณิชย์จั งหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือสานักงานพาณิช ย์จังหวัดใกล้ เคียง เผยแพร่
/ให้ใช้...
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-2ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้าง
ดังกล่ าว ให้ ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางจั ดทาบันทึก แสดงรายละเอีย ดของการสื บและการก าหนดราคา
ประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3.4 สาหรับกรณีราคาวัสดุก่อสร้างของโครงการนั้นมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ
วงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดาเนินการตามข้อ 3.3 หรือไม่ก็ได้
3.5 กรณี วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งรายการใดที่ ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งตั้ ง อยู่
และส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง ไม่ มี ข้ อ มู ล ราคาเผยแพร่ ไ ว้ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ค านวณราคากลางสื บ
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง
โดยใช้ร าคาต่าสุ ดซึ่งพิจ ารณาจากราคาวัส ดุรวมค่า ขนส่ งถึ งสถานที่ ก่ อสร้า ง ทั้งนี้ ในการสื บและกาหนด
ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางจัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสื บและ
การกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
3.6 ในกรณี ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งอยู่ ห่ า งจากศาลากลางจั ง หวั ด ที่ ส ถานที่ ก่ อ สร้ า งตั้ ง อยู่
เกิน 80 กิโ ลเมตร ผู้ มีห น้ าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด
ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง หรือในท้องที่อื่นใด โดยใช้ราคาต่าสุด ซึ่งพิจารณา
จากราคาวัส ดุร วมค่าขนส่ งถึงสถานที่ก่ อสร้าง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.5
ก็สามารถกระทาได้ ทั้งนี้ ในการสืบและกาหนดราคาวัสดุก่อสร้างในกรณีนี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและการกาหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้นด้วย
4. กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือโครงการงานก่อสร้างนั้นจาเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้าง
บางรายการเป็ น จ านวนมาก และหรื อเป็ น วัส ดุก่อสร้างที่ กาหนดคุ ณลั กษณะไว้ เป็น การเฉพาะ และหรื อ
ต้องใช้จากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างราย การนั้น
จากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กาหนดตามข้อ 2 สาหรับกรณีการก่อสร้าง
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3 สาหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทาได้ โดยให้สืบและใช้ราคา
วัส ดุก่อสร้ างที่ตรงตามคุ ณลั กษณะเฉพาะของวั ส ดุ ก่ อสร้ างตามที่ ก าหนดในแบบรู ปรายการงานก่ อ สร้ า ง
โดยใช้ราคาต่าสุดซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ทัง้ นี้ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
จัดทาบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคา รวมทั้งเหตุผลและความจาเป็นประกอบไว้กับ
เอกสารการคานวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
5. กรณี ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งอาคารตามหลั ก เกณฑ์ ก ารค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือหลายรายการ
ให้คานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี
ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการคานวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องมี โดยให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคา
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นตามความเป็นจริง มาเป็นเกณฑ์การคานวณ
6. หน่วยงานของรัฐอาจตั้งคณะกรรมการหรือดาเนินการอื่นใด เพื่อรวบรวมข้อมูล และกาหนด
ราคาและแหล่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การตามข้ อ 2.3 ข้ อ 2.4 และข้ อ 2.5 ส าหรั บ การก่ อ สร้ า ง
ในส่วนกลาง และตามข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 และข้อ 3.6 สาหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
ทีต่ ้องดาเนินการตามข้อ 4 ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพื่อลดภาระ ใช้อ้างอิงและ
อานวยความสะดวกในการสื บ และก าหนดราคาและแหล่ งวัส ดุ ก่ อสร้า งของผู้ มีห น้า ที่ คานวณราคากลาง
/ของ...
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ของหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ คานวณราคากลางสามารถนาราคาและแหล่ งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่ าว
มาใช้คานวณราคากลางตามหลั กเกณฑ์ ก ารค านวณราคากลางงานก่ อสร้ า งได้ ตามความเหมา ะสม ทั้ง นี้
ต้องมีการปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย
7. การกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่กาหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
เกี่ ย วกั บ ราคาและแหล่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง ได้ ก าหนดไว้ ใ นรายละเอี ย ดการค านวณของแต่ ล ะหลั ก เกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกาหนด
8. ตามเงื่อนไขและข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น
8.1 ราคาปั จ จุ บั น หมายถึ ง ราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งในช่ ว งระยะเวลาที่ ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้น
8.2 ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ
8.3 ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ
8.4 ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่ห รือ
จังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
8.5 วัส ดุก่อสร้ าง ให้ ห มายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่ วนประกอบหรือเป็นส่ วนหนึ่ง
ของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคานวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
8.6 การสืบราคา หมายถึง การดาเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง
8.7 ราคาวัสดุที่ใช้คานวณในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง ในทั้ง 3 หลักเกณฑ์
ให้ใช้ราคาต้นทุนซึ่งไม่รวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายใดๆ
8.8 ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ร าคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง
ที่ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่กาหนดในแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง หรือที่สามารถใช้ทดแทนกันได้
8.9 การคานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตามข้อกาหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนี้
ให้คานวณหรือประเมินค่าขนส่งตามข้อเท็จจริงในแต่ละท้องที่ โดยให้คานวณหรือประเมิน จากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้คานวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ถึงกึ่งกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น
8.10 ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจานวนมาก หมายถึง กรณีผู้มีหน้าที่คานวณราคากลาง
ได้ประเมินแล้วเห็นว่า โครงการงานก่อสร้างที่คานวณราคากลางนั้น ต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่ง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการงานก่อสร้าง
8.11 แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและกาหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลความจาเป็น และแบบฟอร์มอื่นๆ ให้ผู้มีหน้าที่คานวณราคากลางกาหนดและบันทึกเอง
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง”
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ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4
เพื่อให้ ห น่ ว ยงานของรัฐมีแ นวทางปฏิบัติในการคานวณราคากลางงานดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ สู ต รการค านวณค่ า งานต้ น ทุ น ถนนดิ น ซี เ มนต์ ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
ด้ ว ยยางธรรมชาติ ส าหรั บ งานถนนท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้ ร ถเกลี่ ย
(Motor Grader) เพิ่มเติมไว้ในหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
และหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิน่ ด้วยกระบวนการ
Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader) หนา...................ซม. (คิดที่ราคาน้ามันดีเซล.........)
Para Soil Cement Base ปริมาณงาน
= (1)
ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากแหล่ง
= (2) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-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.
ค่าน้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม= 13.34 ลิตร [13.34 x (F)] = (9) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เกลี่ยผสม)
= (10) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)
= (11) บาท/ลบ.ม.
ค่าดาเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บ่มวัสดุ)
= (12) บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน (6)+(7)+(9)+(10)+(11)+(12)
= (13) บาท/ลบ.ม.
หมายเหตุ : 1. ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารดาเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามข้ อ แนะนาการก่ อ สร้า งถนนดิ นซี เ มนต์ ปรั บปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น คู่มือแนะนาการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น และคู่มือการออกแบบส่วนผสม
(Job Mix Formula) ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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2. คาอธิบายประกอบ
(1) หมายถึง ปริมาณ Para Soil Cement Base ที่ได้จากการถอดแบบ
(2) หมายถึง ตามข้อกาหนดราคาและแหล่งวัสดุ
(3) (11) และ (12) หมายถึง ได้จากตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคา
(4) หมายถึง ได้จากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
(10) หมายถึง ได้จากตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น ตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
(A) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้
(B) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ X หน่วยน้าหนักลูกรังแห้ง X 1,000/100
หน่วย กิโลกรัม
(C) หมายถึง ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน
(D) หมายถึง ปู น ขาวไม่น้อยกว่า 2% x หน่ว ยน้าหนักลู กรังแห้ ง x 1,000/100
หน่วย กิโลกรัม
(E) หมายถึง ราคาปูนขาว รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน หน่วย บาท
(F) หมายถึง ราคายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม F = 40.13 + (0.30 x ราคายางพาราสด)
ราคายางพาราสด จาก Thailand Rubber Price การยางแห่งประเทศไทย
(http://www.rubber.co.th)
3. ***ค่าปูนขาว กรณีที่สภาพดินลูกรังไม่เป็นไปตามที่กาหนด โดยจะต้องใช้ปูนขาวในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพวั ส ดุ ลู ก รั ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 2% ของหน่ ว ยน้ าหนั ก ลู ก รั ง แห้ ง จะต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
ในข้อ (8) ทั้งนี้ ต้องเปรียบเทียบการคานวณราคากลางแหล่งวัสดุลู กรังที่มีคุณสมบัติใช้ได้ตามที่กาหนด
โดยจะต้องใช้ราคาที่ต่ากว่าเป็นราคากลาง

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สุทธิรตั น์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ประธานกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 15.00 - 15.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
17.76
2.44
3.05
20.19
20.81

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 16.00 - 16.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
17.89
2.44
3.05
20.33
20.94

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 17.00 - 17.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.03
2.44
3.05
20.47
21.08

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 18.00 - 18.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.17
2.44
3.05
20.61
21.22
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.31
2.44
3.05
20.75
21.36

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 20.00 - 20.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.45
2.44
3.05
20.88
21.50

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.58
2.44
3.05
21.02
21.63

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.72
2.44
3.05
21.16
21.77
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-3ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
18.86
2.44
3.05
21.30
21.91

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.00
2.44
3.05
21.44
22.05

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.14
2.44
3.05
21.57
22.19

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.27
2.44
3.05
21.71
22.32
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.41
2.44
3.05
21.85
22.46

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.55
2.44
3.05
21.99
22.60

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.69
2.44
3.05
22.13
22.74

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.83
2.44
3.05
22.26
22.88

ผ-92
-5-

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
19.96
2.44
3.05
22.40
23.01

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.10
2.44
3.05
22.54
23.15

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.24
2.44
3.05
22.68
23.29

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.38
2.44
3.05
22.82
23.43

ผ-93
-6ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.52
2.44
3.05
22.95
23.57

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 36.00 - 36.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.65
2.44
3.05
23.09
23.70

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.79
2.44
3.05
23.23
23.84

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
20.93
2.44
3.05
23.37
23.98
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-7ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 39.00 - 39.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.07
2.44
3.05
23.51
24.12

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 40.00 - 40.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.21
2.44
3.05
23.64
24.26

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 41.00 - 41.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.34
2.44
3.05
23.78
24.39

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.48
2.44
3.05
23.92
24.53
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.62
2.44
3.05
24.06
24.67

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.76
2.44
3.05
24.20
24.81

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 45.00 - 45.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
21.90
2.44
3.05
24.33
24.95

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 46.00 - 46.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.03
2.44
3.05
24.47
25.08

ผ-96
-9ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 47.00 - 47.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.17
2.44
3.05
24.61
25.22

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 48.00 - 48.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.31
2.44
3.05
24.75
25.36

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 49.00 - 49.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.45
2.44
3.05
24.89
25.50

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.59
2.44
3.05
25.02
25.64
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- 10 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 51.00 - 51.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.72
2.44
3.05
25.16
25.77

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 52.00 - 52.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
22.86
2.44
3.05
25.30
25.91

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 53.00 - 53.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.00
2.44
3.05
25.44
26.05

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 54.00 - 54.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.14
2.44
3.05
25.58
26.19

ผ-98
- 11 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 55.00 - 55.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.28
2.44
3.05
25.71
26.33

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 56.00 - 56.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.41
2.44
3.05
25.85
26.46

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 57.00 - 57.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.55
2.44
3.05
25.99
26.60

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 58.00 - 58.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.69
2.44
3.05
26.13
26.74

ผ-99
- 12 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 59.00 - 59.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.83
2.44
3.05
26.27
26.88

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 60.00 - 60.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
23.97
2.44
3.05
26.40
27.02

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 61.00 - 61.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.10
2.44
3.05
26.54
27.15

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 62.00 - 62.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.24
2.44
3.05
26.68
27.29

ผ-100
- 13 ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 63.00 - 63.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.38
2.44
3.05
26.82
27.43

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 64.00 - 64.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.52
2.44
3.05
26.96
27.57

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 65.00 - 65.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.66
2.44
3.05
27.09
27.71

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 66.00 - 66.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.79
2.44
3.05
27.23
27.84

ผ-101
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ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 67.00 - 67.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
24.93
2.44
3.05
27.37
27.98

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 68.00 - 68.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
25.07
2.44
3.05
27.51
28.12

ตารางค่าดาเนินการและค่าเสื่อมราคางานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สาหรับงานถนนท้องถิ่น
ราคาน้ามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อาเภอเมือง 69.00 - 69.99 บาท / ลิตร
( ราคาเครื่องจักร 2558 )
หน่วย ค่าดาเนินการ ค่าเสื่อมราคา (บาท)
รวมค่างาน (บาท)
ลักษณะงาน
บาท/หน่วย
ปกติ
ฝนชุก
ปกติ
ฝนชุก
งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ
ค่าเกลี่ยผสม
ลบ.ม.แน่น
25.21
2.44
3.05
27.65
28.26

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F
และตาราง Factor F
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