บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ
มกราคม 2559

คํานํา
บัญ ชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างจัดทําขึ้นเพื่อ ให้สํานักงบประมาณ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีให้
มีความเหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
สํานั ก มาตรฐานงบประมาณ 1 หวังว่า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
โดยสามารถ Download เอกสารได้จาก www.bb.go.th

สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1
สํานักงบประมาณ
มกราคม 2559

สารบัญ
1. บ้านพักข้าราชการ
2. อาคารชุดพักอาศัย
3. อาคารเรี ยน
4. อาคารที่ทาํ การ
5. อาคารและสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ
6. สะพาน คสล.
7. ท่ออุโมงค์ คสล. (Box Culvert)
8. ผิวจราจร
9. งานถนน (ผิวทาง และพื้นทาง)
10. งานท่อกลม คสล.

หน้า
1
3
4
7
9
11
14
15
16
17

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

หมำยเหตุ

1

บ้ ำนพักข้ำรำชกำร

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

1.1

จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัด

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

เนื้อที่ 592 ตารางเมตร

1.2

- ค่า Factor F

- ตอกเสาเข็ม

8,594,300

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ไม่ตอกเสาเข็ม

8,180,600

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน

บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10 ขึ้นไป หรื อ

- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ

เทียบเท่าขึ้นไป เนื้อที่ 181 ตารางเมตร

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

- ตอกเสาเข็ม
1.3

2,134,800

บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) หรื อเทียบเท่า
เนื้อที่ 112.60 ตารางเมตร

1.4

- ตอกเสาเข็ม

1,245,900

- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,233,600

บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการและชานาญการพิเศษ
(ระดับ 7-8) หรื อเทียบเท่า เนื้อที่ 105 ตารางเมตร

1.5

- ตอกเสาเข็ม

1,181,500

- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,147,300

บ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบตั ิการและชานาญการ
(ระดับ 3-6) หรื อเทียบเท่า เนื้อที่ 87 ตารางเมตร

1.6

- ตอกเสาเข็ม

946,400

- ไม่ตอกเสาเข็ม

862,700

บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญการ (ระดับ 1-2) หรื อเทียบเท่า
(แบบแฝด) เนื้อที่ 128 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

1,266,300

- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,249,800

หมายเหตุ : บ้านพักในกรณีทวั่ ๆ ไปให้ใช้แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนราชการใดมีความจาเป็ นและประสงค์
จะใช้แบบแปลนก่อสร้างตลอดจนแบบรู ปรายการซึ่ งส่วนราชการนั้น ๆ กาหนดขึ้นใหม่ให้มีพ้นื ที่ใช้สอยและ
ลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกับแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง และมีราคาโดยเฉลี่ยต่อตารางเมตรไม่เกินมาตรฐานที่กาหนด
สาหรับข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ฯลฯ ซึ่ งมีตาแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยเฉพาะ
ให้ใช้วิธีเปรี ยบเทียบตาแหน่งและอัตราเงินเดือนกับข้าราชการพลเรื อนสามัญ

1

ลำดับ
ที่
1.7

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

บ้านพักครู โสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน เนื้อที่ 94 ตารางเมตร

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

- ตอกเสาเข็ม
1.8

568,500

บ้านพักครู แบบ 203/27 เนื้อที่ 82.50 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม
- ค่า Factor F

- ตอกเสาเข็ม
1.9

หมำยเหตุ

647,600

บ้านพักครู แบบ 207 เนื้อที่ 86 ตารางเมตร

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน

- ตอกเสาเข็ม

725,800

- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ
- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

1.10 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 เนื้อที่ 77 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

459,000

1.11 บ้านพักครู แบบสปช.303/28(6 หน่วย) เนื้อที่ 507 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

3,572,400

1.12 บ้านพักนักเรี ยน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)
เนื้อที่ 204 ตารางเมตร
- ไม่ตอกเสาเข็ม

853,600

1.13 บ้านพักภารโรง/32 เนื้อที่ 52 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

291,300

2

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

หมำยเหตุ

2

อำคำรชุ ดพักอำศัย

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

2.1

อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (คสล. 3 ชั้น)

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

เนื้อที่ 748 ตารางเมตร

2.2

2.3

- ค่า Factor F

- ตอกเสาเข็ม คอร.

7,620,200

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ไม่ตอกเสาเข็ม

7,565,900

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน

อาคารพักพยาบาล 20 ห้อง (10 ครอบครัว)

- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ

เป็ นอาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 696 ตารางเมตร

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

- ตอกเสาเข็ม คอร.

5,315,100

- ไม่ตอกเสาเข็ม

5,277,900

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็ นอาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 696 ตารางเมตร

2.4

- ตอกเสาเข็ม คอร.

5,684,300

- ไม่ตอกเสาเข็ม

5,641,500

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
เป็ นอาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 745 ตารางเมตร

2.5

- ตอกเสาเข็ม คอร.

7,217,500

- ไม่ตอกเสาเข็ม

7,174,800

- ตอกเสาเข็ม คอร. (พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

7,578,400

- ไม่ตอกเสาเข็ม (พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล. 6 ชั้น)

7,533,500

เนื้อที่ 2,366 ตารางเมตร

2.6

- ตอกเสาเข็ม คอร.

17,285,100

- เสาเข็มเจาะ

18,297,700

- ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

17,625,600

- โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

- เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

18,688,700

แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง

กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร

ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

- ตอกเสาเข็ม คอร.

22,405,800

ลาปาง ลาพูน กรุ งเทพมหานคร

- ไม่ตอกเสาเข็ม

21,879,600

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

- เสาเข็มเจาะ

23,434,400

สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร พังงา

- เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

24,741,100

ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

3

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

หมำยเหตุ

3

อำคำรเรียน

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

3.1

อาคารเรี ยนแบบกึ่งถาวร เนื้อที่ 384 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม
3.2

1,493,300

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรี ยน เนื้อที่ 1,338 ตารางเมตร

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- แบบ 108 ล./30 ตอกเสาเข็ม
3.3

3.4

5,399,900

- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ

เนื้อที่ 2,088 ตารางเมตร

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

- แบบ 212 ล./57 ตอกเสาเข็ม คอร.

13,236,500

- แบบ 212 ล./57 (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็มคอร.

13,505,500

อาคาร คสล.3ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน เนื้อที่ 2,512 ตารางเมตร

3.7

11,319,800

กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่
ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

อาคาร คสล. 3ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน เนื้อที่ 2,520 ตารางเมตร
14,588,000

ลาปาง ลาพูน กรุ งเทพมหานคร

อาคารเรี ยน คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

เนื้อที่ 2,592 ตารางเมตร

สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร พังงา

- แบบ 216 ล./57 ตอกเสาเข็ม คอร.

15,873,100

- แบบ 216 ล./57 (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาข็ม คอร.

16,215,500

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน
เนื้อที่ 2,756 ตารางเมตร

3.8

- โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

- แบบ 216 ล./46 ตอกเสาเข็ม คอร.
3.6

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน

อาคารเรี ยน คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรี ยน

- แบบ 216 ล./29 ตอกเสาเข็ม
3.5

- ค่า Factor F

- แบบ 318 ล./55-ก ตอกเสาเข็ม คอร.

16,909,600

- แบบ 318 ล./55-ข (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็ม คอร.

17,375,700

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรี ยน
เนื้อที่ 3,596 ตารางเมตร
- แบบ 324 ล./55-ก ตอกเสาเข็ม คอร.

20,289,100

- แบบ 324 ล./55-ข (รวมราคาต้านแผ่นดินไหว) ตอกเสาเข็มคอร.

20,817,000

4

ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

ลำดับ
ที่
3.9

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

หมำยเหตุ

อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรี ยน

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

แบบ สปช. 101/26 เนื้อที่ 324 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม

1,650,700

3.10 อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรี ยน

- ค่า Factor F
- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แบบ สปช. 102/26 เนื้อที่ 229.50 ตารางเมตร

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน

- ตอกเสาเข็ม

1,158,200

- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ
- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

3.11 อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรี ยน
แบบ สปช. 103/26 เนื้อที่ 230 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

1,334,600

3.12 อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรี ยน
แบบ สปช. 104/26 เนื้อที่ 244 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

1,438,400

3.13 อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้องเรี ยน
แบบ สปช. 105/29 เนื้อที่ 630 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

2,937,100

3.14 อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน
แบบ สปช. 2/28 เนื้อที่ 2,105 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

9,821,600

3.15 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 201/26 เนื้อที่ 200 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

817,300

3.16 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/26 เนื้อที่ 120 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

619,900

3.17 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 เนื้อที่ 200 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

873,600

3.18 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 204/26 เนื้อที่ 200 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

1,026,200

3.19 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 เนื้อที่ 448 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

1,762,100

3.20 อาคารอเนกประสงค์ แบบ 206/26 เนื้อที่ 756 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

3,453,700
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

3.21 อาคารเรี ยนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรี ยน

หมำยเหตุ
- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

เนื้อที่ 734 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

- ไม่ตอกเสาเข็ม

4,731,100

- ค่า Factor F

- ตอกเสาเข็ม

4,771,300

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

3.22 อาคารเรี ยน 3 ชั้น 12 ห้องเรี ยน

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน

เนื้อที่ 1,206 ตารางเมตร

- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ

- ไม่ตอกเสาเข็ม

5,887,500

- ตอกเสาเข็ม

6,136,700

3.23 อาคารเรี ยน 4 ชั้น 12 ห้องเรี ยน
เนื้อที่ 1,608 ตารางเมตร
- ไม่ตอกเสาเข็ม

7,532,400

- ตอกเสาเข็ม

7,844,900

3.24 อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีช้ นั ลอย
เนื้อที่ 900 ตารางเมตร
- ไม่ตอกเสาเข็ม

5,396,900

- ตอกเสาเข็ม

6,088,900

3.25 อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน
(แบบ สถ.ศพด.1)
- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,408,500

- ตอกเสาเข็ม

1,582,200

3.26 อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน
(แบบ สถ.ศพด.2)
- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,783,100

- ตอกเสาเข็ม

1,894,600

3.27 อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
(แบบ สถ.ศพด.3)
- ไม่ตอกเสาเข็ม

2,143,100

- ตอกเสาเข็ม

2,326,800
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- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

หมำยเหตุ

4

อำคำรทีท่ ำกำร

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

4.1

อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดเล็ก เนื้อที่ 685 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม
4.2

7,706,100

อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดกลาง เนื้อที่ 1,133 ตารางเมตร

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ตอกเสาเข็ม
4.3

12,599,900

อาคารที่ทาการสถานีตารวจขนาดใหญ่ เนื้อที่ 2,045 ตารางเมตร
24,337,700

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

อาคารที่วา่ การอาเภอ เนื้อที่ 880 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

4.5

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ

- ตอกเสาเข็ม
4.4

- ค่า Factor F

12,085,000

อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เนื้อที่ 2,426 ตารางเมตร

4.6

4.7

- ตอกเสาเข็ม คอร.

23,504,000

- ไม่ตอกเสาเข็ม

23,323,000

- ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

23,531,200

- โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

- ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

23,790,400

แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย

อาคารสาธารณสุขอาเภอ (อาคาร คสล. 2 ชั้น)

กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่

เนื้อที่ 285 ตารางเมตร

ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน

- ตอกเสาเข็ม คอร.

2,750,700

ลาปาง ลาพูน กรุ งเทพมหานคร

- ไม่ตอกเสาเข็ม

2,589,700

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

- ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

2,800,800

สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร พังงา

- ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

2,646,800

ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

อาคารสถานีอนามัย
เนื้อที่ 300 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

2,047,500

- ไม่ตอกเสาเข็ม

2,091,900

7

ลำดับ
ที่
4.8

4.9

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

หมำยเหตุ

อาคารคนไข้นอก (O.P.D) รพ. 30 เตียง

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

เนื้อที่ 1,125 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม คอร.

9,056,200

- ค่า Factor F

- ไม่ตอกเสาเข็ม

9,099,000

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ตอกเสาเข็ม คอร. (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

9,530,500

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน

- ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

9,694,300

- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ
- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

อาคารผูป้ ่ วย 60 เตียง
เนื้อที่ 1,320 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

11,352,000

- ไม่ตอกเสาเข็ม

11,534,600

- เสาเข็มเจาะ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

12,712,100

- โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

- ไม่ตอกเสาเข็ม (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

11,758,000

แผ่นดินไหว 22 จังหวัด ประกอบด้วย
กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่
ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่อ่องสอน
ลาปาง ลาพูน กรุ งเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร กระบี่ ชุมพร พังงา
ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎ์ธานี

8

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อหลัง
(บำท)

หมำยเหตุ

5

อำคำรและสิ่งก่ อสร้ ำงอื่นๆ

- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

5.1

หอประชุม 300 คน เนื้อที่ 700 ตารางเมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

- ตอกเสาเข็ม
5.2

7,345,700

โรงอาหารหอประชุม แบบ 100/27 เนื้อที่ 922 ตารางเมตร

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ตอกเสาเข็ม คอร.
5.3

6,050,000

โรงอาหาร 300 ที่นงั่ เนื้อที่ 532 ตารางเมตร
2,085,000

โรงอาหาร 500 ที่นงั่ เนื้อที่ 723 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.5

4,768,600

โรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27(พิเศษ) เนื้อที่1,840 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.6

9,465,600

โรงฝึ กงาน แบบ 102/27 เนื้อที่ 320 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.7

2,293,500

โรงฝึ กงาน แบบ 204/27 เนื้อที่ 796 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.8

4,167,200

โรงฝึ กงาน แบบ 306ล/27 เนื้อที่ 1,454 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม คอร.

5.9

- ลิฟต์ และ บันไดเลื่อน
- ครุ ภณ
ั ฑ์จดั ซื้ อ

- ตอกเสาเข็ม คอร.
5.4

- ค่า Factor F

6,841,800

ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)

128,400

5.10 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 1/42

676,900

5.11 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 3/42

521,400

5.12 สนามฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ

1,201,900

5.13 สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน เสาประตูโครงเหล็กยึดติดกับที่
ขนาด 18 x 31 เมตร

341,600

5.14 ส้วมมาตรฐาน แบบ 4 ที่ สปช.603/29 เนื้อที่ 17.50 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

216,200

5.15 ส้วมมาตรฐาน แบบ 4 ที่ สปช.604/45 เนื้อที่ 14.56 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

210,100

5.16 ส้วมมาตรฐาน แบบ 10 ที่ สปช.605/45 เนื้อที่ 59 ตารางเมตร
- ตอกเสาเข็ม

447,600

5.17 เสาธงสูง 12 เมตร (ตอกเสาเข็ม)

76,100

5.18 เสาธงสูง 18 เมตร (ตอกเสาเข็ม)

198,100
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- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อเมตร
(บำท)

5.19 รั้วคอนกรี ตบล็อก สูง 2.10 เมตร

หมำยเหตุ
- ดูรายละเอียดในภาคผนวก

- ตอกเสาเข็ม คสล.

1,632

- ตอกเสาเข็มไม้

1,702

- ค่า Factor F

- ไม่ตอกเสาเข็ม

1,513

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

5.20 รั้วลวดหนาม 7 เส้น

260

5.21 รั้วลวดหนาม 9 เส้น

270

10

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

6

สะพำน คสล.

6.1

สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร

รำคำต่ อเมตร
(บำท)

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

Slap Type

- ค่า Factor F

- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

54,200

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

56,100

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

59,400

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
Prestressed
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

98,000

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

99,400

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

110,700

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.2

หมำยเหตุ

สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร
Slap Type
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

57,800

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

59,800

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

62,700

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
Prestressed
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

109,100

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

110,600

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

121,700

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)

11

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

ลำดับ
ที่
6.3

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อเมตร
(บำท)

สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

Slap Type

- ค่า Factor F

- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

63,900

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

65,900

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

69,300

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
Prestressed
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

120,300

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

121,700

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

132,600

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.4

หมำยเหตุ

สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 10 เมตร
Slap Type
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

70,200

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

72,200

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

75,300

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
Prestressed
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

131,300

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

132,700

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

143,800

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
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- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

ลำดับ
ที่
6.5

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อเมตร
(บำท)

สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 11 เมตร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

Slap Type

- ค่า Factor F

- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

76,200

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

78,200

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
Prestressed
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

142,200

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

143,600

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

155,100

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
6.6

หมำยเหตุ

สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 12 เมตร
Slap Type
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

80,000

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

82,400

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

84,900

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดไม่เกิน 10 เมตร)
Prestressed
- ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร

153,600

- ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร

155,000

- ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร

166,100

(ช่วงห่างของตอม่อช่วงที่กว้าง
ที่สุดตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป)
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- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

ลำดับ
ที่
7

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อตำรำงเมตร

หมำยเหตุ

(บำท)
ท่ ออุโมงค์ คสล. (Box Culvert)
(คิดเฉพาะผิวด้านบนที่รับการจราจร

- ทุกรายการเป็ นราคาที่ไม่รวม

ไม่รวมงานถมหลังท่อ)

- ค่า Factor F

ขนาดท่อ

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

- 1.20 x 1.20 เมตร

6,560

- 1.50 x 1.50 เมตร

6,960

- 1.80 x 1.80 เมตร

7,200

- 2.10 x 2.10 เมตร

7,810

- 2.40 x 2.40 เมตร

8,240

- 2.70 x 2.70 เมตร

8,820

- 3.00 x 3.00 เมตร

10,240

- 3.30 x 3.30 เมตร

11,040

- 3.60 x 3.60 เมตร

12,760
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ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

หมำยเหตุ

รำคำต่ อตำรำงเมตร

(บำท)

8

ผิวจรำจร

8.1

ผิวทางลาดยาง

- ลาดับที่ 8.1-8.8 เป็ นราคาที่รวมค่าขนส่ง

( Asphaltic Concrete)

หิ น แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์

8.2

1. หนา 4 เซนติเมตร

183.27

ระยะทาง 100 กม.(กรณีที่ราคาค่าขนส่ง

2. หนา 5 เซนติเมตร

227.70

หิ น แอสฟัลต์ และพาราแอสฟัลต์มากกว่า

ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรี ต

100 กม. ให้ใช้ค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์

( Para Asphalt Concrete)

การคานวณราคากลางตาม มติครม.

หนา 5 เซนติเมตร
8.3

330.39

ผิวทางคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

แต่ไม่รวม

( Reinforced Concrete Pavement)

- ค่า Factor F

1. หนา 15 เซนติเมตร

346.36

2. หนา 20 เซนติเมตร

440.69

3. หนา 23 เซนติเมตร

475.12

4. หนา 25 เซนติเมตร

523.32

5. หนา 28 เซนติเมตร

652.62

8.4

ผิวทางลาดยางเคปซีล (Cape Seal)

8.5

ฟอกสเปรย์ (Fog Spray)

8.6

สเลอร์รี่ซีล (Slurry Seal)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555)

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

100.89
8.69

1. ชนิดที่ 2

46.55

2. ชนิดที่ 3

66.54

8.7

ผิวทางพาราสเลอร์รี่ซีล ชนิดที่ 3 (Para Slurry Seal)

106.28

8.8

ไพร์มโคด (Prime Coat)

22.42

8.9

แทคโคด (Tack Coat)

11.89

8.10 ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร

319

8.11 ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร

240

- ลาดับที่ 8.10-8.11 เป็ นราคาที่ไม่รวม
- ค่า Factor F
- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด
- วัสดุรองพื้น

15

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อกิโลเมตร

หมำยเหตุ

(บำท)

9

งำนถนน (ผิวทำงและพืน้ ทำง)

9.1

ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9

4,260,400

9.2

ถนนแอสฟัลติกคอนกรี ต ชั้น 6/9

5,466,800

- ค่า Factor F

9.3

ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ชั้น 6/9

6,519,400

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

9.4

ถนนเคปซีล ชั้น 6/9

4,305,000

- ลาดับที่ 9.1-9.4 เป็ นราคาที่รวมค่าขนส่ง

16

รายละเอียดตามภาคผนวก แต่ไม่รวม

ลำดับ
ที่

ประเภท/รำยกำรสิ่งก่อสร้ ำง

รำคำต่ อท่ อน

หมำยเหตุ

(บำท)

10 งำนวำงท่ อกลม ค.ส.ล.

- งานวางท่อกลม ค.ส.ล. เป็ นราคาที่

10.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.30 ม.

รวมค่าท่อ ค่าขนส่ง ค่าวางท่อ และ

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม.

375

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม.

410

- ค่า Factor F

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม.

439

- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนด

10.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 ม.
ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม.

502

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม.

555

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม.

598

10.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม.
ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม.

721

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม.

792

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม.

850

10.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 ม.
ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม.

1,052

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม.

1,146

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม.

1,224

10.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 ม.

10.6

ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม.

1,585

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม.

1,755

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม.

1,894

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.20 ม.
ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม.

1,998

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม.

2,211

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม.

2,385

10.7 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.50 ม.
ระยะทางขนส่ง 0 ก.ม.

3,171

ระยะทางขนส่ง 50 ก.ม.

3,511

ระยะทางขนส่ง 100 ก.ม.

3,790

17

ค่าเทคอนกรี ตรองพื้น แต่ไม่รวม

ภาคผนวก

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555

ผ-37

สารบัญ
(ภาคผนวก)
หน้ า
1. บ้ านพักข้ าราชการ
- จวนผูว้ า่ ราชการจังหวัด
- บ้านพักข้าราชการ ระดับ 10ขึ้นไป หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
-บ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ9) หรื อเทียบเท่า
- บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ
(ระดับ 7 – 8) หรื อเทียบเท่า
- บ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบตั ิการและชํานาญการ
(ระดับ 3 – 6) หรื อเทียบเท่า
- บ้านพักข้าราชการ ระดับชํานาญการ
(ระดับ 1 – 2) หรื อเทียบเท่า แบบแฝด
- บ้านพักครู โสด 2 ชั้น 5 ห้องนอน (แบบ 205/26)
- บ้านพักครู (แบบ 203/27)
- บ้านพักครู (แบบ 207)
- บ้านพักครู ประชาบาล(แบบ สปช.301/26)
- บ้านพักครู (แบบ สปช.303/28)
- บ้านพักนักเรี ยน 4 ห้อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)
- บ้านพักภารโรง/32
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)
(3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ผ-1
ผ-1
ผ-2
ผ-2
ผ-3
ผ-3
ผ-4
ผ-4
ผ-4
ผ-4
ผ-5
ผ-5
ผ-5
ผ-6
ผ-7
ผ-7
ผ-8
ผ-8

- อาคารพักพยาบาล 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขที่ 8440)
- อาคารพักพยาบาล 20 ครอบครัว (คสล.6ชั้น) (แบบเลขที่ 8440)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (แบบเลขที่ 8821)
- อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (แบบเลขที่ 8821)
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
3. อาคารเรียน
- อาคารเรี ยนแบบกึ่งถาวร
- อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรี ยน( แบบ 108 ล/30)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรี ยน( แบบ 212 ล./57)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรี ยน( แบบ 212 ล./57)(ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน( แบบ 216 ล. ปรับปรุ ง 2529)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน( แบบ 216 ปรับปรุ ง 46)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน( แบบ 216/57-ก)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรี ยน( แบบ 216/57-ข)(ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน (แบบ 318 ล./55-ก )
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน (แบบ 318 ล./55-ข )(ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรี ยน (แบบ 324 ล./55-ก)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรี ยน (แบบ 324 ล./55-ข)(ต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรี ยน (แบบ สปช.101/26)
- อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 102/26)
- อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 103/26)
- อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 104/26)
- อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 105/26)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน (แบบ สปช. 2/28)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.202/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26)
(2)

ผ-9
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ผ-10
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ผ-11
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ผ-14
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ผ-16
ผ-16
ผ-16

- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.205/26)
- อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26)
- อาคารเรี ยนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรี ยน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)
- อาคารเรี ยน 3 ชั้น 12 ห้องเรี ยน (รหัส สน.ศท. 3/12)
- อาคารเรี ยน 4 ชั้น 12 ห้องเรี ยน (รหัส สน.ศท. 4/12)
- อาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีช้ นั ลอย (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย)
- อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบ สถ.ศพด.1)
- อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (แบบ สถ.ศพด.2)
- อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขนาด81-100 คน (แบบ สถ.ศพด.3)
4. อาคารที่ทําการ
- อาคารที่ทาํ การสถานีตาํ รวจขนาดเล็ก
- อาคารที่ทาํ การสถานีตาํ รวจขนาดกลาง
- อาคารที่ทาํ การสถานีตาํ รวจขนาดใหญ่
- อาคารที่วา่ การอําเภอ
- อาคารสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
- อาคารสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- อาคารสาธารณสุ ขอําเภอ แบบเลขที่ 8732
- อาคารสาธารณสุ ขอําเภอ แบบเลขที่ 8732+อส.ก./53/ม.ค./53+
อส.ก.21/ก.พ./55 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
- 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.30 เตียง แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+
ก.17/ม.ค./43 (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
(3)
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5. อาคารและสิ่ งก่ อสร้ างอืน่ ๆ
- หอประชุม 300 คน
- โรงอาหาร หอประชุม(แบบ 100/27)
- โรงอาหาร (300 ที่นงั่ )
- โรงอาหาร (500 ที่นงั่ )
- โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 101 ล/27 พิเศษ) ปรับปรุ งชั้นบนเป็ นโรงพลศึกษา
- โรงฝึ กงาน(แบบ 102/27 )
- โรงฝึ กงาน (แบบ 204/27)
- โรงฝึ กงาน (แบบ 306ล/27)
- ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
- 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)
- เสาธง สู ง 12 เมตร
- เสาธง สู ง 18 เมตร
- รั้วคอนกรี ตบล็อก สู ง 2.10 เมตร
- รั้วลวดหนาม สู ง 7/9 เส้น
6. ผิวจราจร
- ผิวจราจรถนนภายใน คสล. หนา 12 เซนติเมตร
- ลาน คสล. หนา 10 เซนติเมตร
7. งานถนน (ผิวทางและพืน้ ทาง)
- ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9
- ถนนแอสฟัลติกคอนกรี ต ชั้น 6/9
- ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ชั้น 6/9
- ถนนเคปซี ล ชั้น 6/9
(4)
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8.ข้ อมูลอืน่ ๆสํ าหรับประกอบการพิจารณา
- มาตรฐานอาคารประเภทที่ทาํ การของราชการ พ.ศ. 2521
- หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
- หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F และ ตาราง Factor F

(5)

ผ-31 ถึง ผ-36
ผ-37 ถึง ผ-63
ผ-64 ถึง ผ-141

1.บ้ านพักข้ าราชการ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
(แบบเลขที่ ย.3896-ย.3907,สถ.35112เพิม่ ย.11607-ย.11608,อ6.17051ถึง6,E-3549,M.5018)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- เนื้อที่ 592 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องซีแพค
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค และปาเก้
- ฝ้ า เพดาน ยิบซัม่ บอร์ด ฉาบเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กอาบสังกะสี และกระเบื้องแผ่นเรี ยบ
โครงเคร่ าไม้
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า และงานทาสี

บ้ านพักข้ าราชการ ระดับ 10 ขึน้ ไป หรือเทียบเท่ าขึน้ ไป
(แบบเลขที่ มบ.462124,แบบมาตรฐาน,E-57110,M-57059)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- เนื้อที่ 181 ตารางเมตร
-โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรี ต
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
- ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด ฉาบเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า และงานทาสี

ผ-1

บ้ านพักข้ าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) หรือเทียบเท่ า
(แบบเลขที่ สถ.34061)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- เนื้อ 112.60 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
- ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด โครงเคร่ าไม้เนื้อแข็ง
-ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ บุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า และงานทาสี

บ้ านพักข้ าราชการ ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ (ระดับ 7 – 8) หรือเทียบเท่ า
(แบบเลขที่ S55034,A01-A12,SN-01 ถึงSN09,E55056)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- เนื้อที่ 105 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคา เหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรี ต
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค
- ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ บุกระเบื้องเคลือบ
- มีหอ้ งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า และงานทาสี

ผ-2

บ้ านพักข้ าราชการ ระดับปฏิบัตกิ ารและชํานาญการ (ระดับ 3 – 6) หรือเทียบเท่ า
(แบบเลขที่ S54096,ม.541604 – ม.541615,SN54104,E54126)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- เนื้อที่ 87 ตารางเมตร
- โครงสร้างคสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
- ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด โครงเคร่ าเหล็กเคลือบสี และโครงเคร่ าไม้เนื้อแข็ง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ บุกระเบื้องเคลือบ
- มีหอ้ งนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า และงานทาสี

บ้ านพักข้ าราชการ ระดับชํานาญการ(ระดับ 1 – 2)หรือเทียบเท่ า แบบแฝด
(แบบเลขที่ S54117,ม.541616 – ม.541627,SN54103,E54113)
- แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- เนื้อที่ 128 ตารางเมตร
- โครงสร้างคสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม /แบบฐานแผ่
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
- ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด โครงเคร่ าเหล็กเคลือบสี และ กระเบื้องแผ่นเรี ยบโครงเคร่ าไม้เนื้อแข็ง
- ผนัง ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ บุกระเบื้องเคลือบ
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า และงานทาสี

ผ-3

บ้ านพักครู โสด 2 ชั้น 5 ห้ องนอน (แบบ 205/26)
- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นชั้นบน ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น
- พื้นชั้นล่าง คสล. ผิวขัดมันเรี ยบ
- ห้องนํ้ากระเบื้องเคลือบ พื้นปูโมเสค
- เนื้อที่ 94 ตารางเมตร

บ้ านพักครู (แบบ 203/27)
- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ฝาห้องไม้อดั
- พื้นชั้นบน ไม้เนื้อแข็ง
- พื้นชั้นล่าง คสล.
- ห้องนํ้ากระเบื้องเคลือบ
- เนื้อที่ 82.50 ตารางเมตร

บ้ านพักครู (แบบ 207)
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เนื้อที่ 86 ตารางเมตร
- ชั้นล่างประกอบด้วย ห้องรับแขก ที่รับประทานอาหาร
ห้องครัว และห้องส้วม
- ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง

บ้ านพักครู (แบบ สปช.301/26)
- อาคาร คสล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน
- พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็ง
- พื้นชั้นล่างห้องนํ้า คสล. ผิวขัดมัน
- เนื้อที่ 77 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

ผ-4

บ้ านพักครู (แบบ สปช.303/28)
- บ้านพักครู เรื อนแถว เนื้อที่ 507 ตารางเมตร
- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น (6 ยูนิต) 1 ยูนิตมี 2 ชั้น
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- ชั้นบนมี 2 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า
- ชั้นล่างห้องโถง 1 ห้อง 1 ห้องนํ้า ห้องเก็บของ 1 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน
- มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมและสุ ขภัณฑ์
- มีไฟฟ้ า ประปา และทาสี

บ้ านพักนักเรียน 4 ห้ อง (แบบกรมอาชีวศึกษา)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ 204 ตารางเมตร
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนเล็ก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นขัดมันเรี ยบ
- มีหอ้ งนํ้า ห้องส้วมและสุ ขภัณฑ์
- มีไฟฟ้ า ประปา และทาสี

บ้ านพักภารโรง/32
- บ้านพักอาศัย 2 ชั้น เนื้อที่ 52 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง มีหอ้ งนํ้าและส้วม 1 ห้อง
- ชั้นบน ประกอบด้วยห้องนอน 2 ห้อง ระเบียงทางเดินและบันได

ผ-5

2. อาคารชุดพักอาศัย
อาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว (แบบเลขที่ 5462/2536)
- เนื้อที่ 748 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้น คสล. หล่อกับที่
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ผิวพื้นทัว่ ไป พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ ายิปซัม่ บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายนอก ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานห้องนํ้า ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่ วนโถงอเนกประสงค์ และส่ วนห้องพัก ห้องครัว รับแขก อาหาร ห้องนํ้า
จํานวน 2 ครอบครัว
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น

ผ-6

อาคารพักพยาบาล 20 ห้ อง (10 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 3852/2536)
- เนื้อที่ 696 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้นสําเร็ จรู ป เฉพาะห้องนํ้าห้องส้วมและระเบียงเป็ นพื้น คสล. หล่อกับที่
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ ายิปซัม่ บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายนอก ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานห้องนํ้า ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่ วนโถงอเนกประสงค์ และส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 2 ครอบครัว
ขั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่ วนทางเดินและส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น

อาคารพักพยาบาล 24 ห้ อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536)
- เนื้อที่ 696 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้นสําเร็ จรู ป เฉพาะห้องนํ้าห้องส้วมและระเบียงเป็ นพื้น คสล. หล่อกับที่
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ ายิปซัม่ บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายนอก ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานห้องนํ้า ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 4 ครอบครัว
ขั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่ วนทางเดินและส่ วนห้องพัก ห้องนํ้า จํานวน 4 ครอบครัว ต่อ 1 ชั้น
ผ-7

อาคารพักพยาบาล 24 ห้ อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555)
อาคารพักพยาบาล 24 ห้ อง (12 ครอบครัว) (แบบเลขที่ 9555) (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )
- เนื้อที่ 745 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้นสําเร็ จรู ป เฉพาะห้องนํ้าห้องส้วมและระเบียงเป็ นพื้น คสล. หล่อกับที่
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ ายิปซัม่ บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายนอก ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานห้องนํ้า ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
ชั้นล่าง ประกอบด้วย
- ส่ วนโถงอเนกประสงค์ และส่ วนห้องพัก จํานวน 8 ห้อง
- ห้องนํ้า จํานวน 4 ห้อง
ขั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
- ส่ วนทางเดิน ห้องอเนกประสงค์ และส่ วนห้องพัก จํานวน 8 ห้อง ต่อ 1 ชั้น

- ห้องนํ้า จํานวน 4 ห้อง ต่อ 1 ชั้น
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อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6 ชั้น) แบบเลขที่ 8440
อาคารพักแพทย์ 20 ครอบครัว (คสล.6 ชั้น) แบบเลขที่ 8440 (โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 2,366 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 6 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้น คสล.
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ ายิปซัม่ บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายนอก ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานห้องนํ้า ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร

อาคารพักพยาบาล 32 ห้ อง แบบเลขที่ 8821
อาคารพักพยาบาล 32 ห้ อง แบบเลขที่ 8821 (โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 4 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้นสําเร็ จรู ป พื้น คสล.
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ ายิปซัม่ บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายนอก ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานห้องนํ้า ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร
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3. อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบกึง่ ถาวร
- อาคาร คสล. ชั้นเดียว ชั้น เนื้อที่ 384 ตารางเมตร
- ประกอบด้วยห้องเรี ยน 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้องและ
ห้องธุรการ 1 ห้อง

อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้ องเรียน (แบบ 108 ล/30)
- อาคาร คสล. 2 ชั้น เนื้อที่ 1,338 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กฉาก มุงกระเบื้องใยหิ น
- พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พ้นื สําเร็ จรู ปหรื อ คสล. หล่อกับที่
- ฝ้ า - เพดาน กระเบื้องใยหิ นแผ่นเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว มีที่ดื่มนํ้า
- มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้ องเรียน(แบบ 212 ล./57 )
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้ องเรียน(แบบ 212 ล./57 ) (ต้ านแผ่ นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,088 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นสําเร็ จรู ป ขัดมันเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

ผ-10

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้ องเรียน (แบบ 216 ล. ปรับปรุง 2529)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,512 ตารางเมตร
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นชั้นล่าง คสล. พื้นชั้นบนใช้พ้นื สําเร็ จรู ปหรื อ คสล.
- ฝ้ า - เพดาน กระเบื้องใยหิ นแผ่นเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว มีที่ดื่มนํ้า
- มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้ องเรียน (แบบ 216 ปรับปรุง 46)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,520 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กรี ดรอน
- พื้นสําเร็ จรู ป ขัดมันเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้ องเรียน(แบบ 216 /57 -ก)
อาคาร คสล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้ องเรียน(แบบ 216 /57 -ข) (ต้ านแผ่ นดินไหว)
- อาคาร คสล. 3 ชั้น เนื้อที่ 2,592 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก หลังคาหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้นสําเร็ จรู ป ขัดมันเรี ยบ
- ผนัง - ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้า - ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้า และทาสี
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อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้ องเรียน (แบบ 318 ล./55 -ก)
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้ องเรียน (แบบ 318 ล./55 -ข) (ต้ านแผ่ นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น เนื้อที่ 2,756 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- ชั้น 2 ประกอบด้วย
- ห้องเรี ยน ขนาด 8x8 เมตร จํานวน 6 ห้องเรี ยน
- ห้องนํ้านักเรี ยนชาย 4 ที่ ห้องนํ้านักเรี ยนหญิง 4 ที่
- ห้องนํ้าครู ชาย 1 ที่ ห้องนํ้าครู หญิง 1 ที่
- ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย
- ห้องเรี ยน ขนาด 8x8 เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรี ยน
และห้องเรี ยน ขนาด 10.50x12.00 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรี ยน
- โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550
- ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องเรี ยน บุกระบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60x0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรี ยบ
- ระเบียงทางเดิน – บันได ผิวหิ นขัดในที่หรื อหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ผนังทัว่ ไป ก่อบล็อก ฉาบเรี ยบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็ นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน
- ห้องนํ้า - ห้องส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบําบัด ถังพักนํ้า
- มีไฟฟ้ า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน
- ระบบประปาอาคาร มีถงั พักนํ้า ถังจ่ายนํ้า ปั๊มนํ้า
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อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้ องเรียน (แบบ 324 ล./55 -ก)
อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้ องเรียน (แบบ 324 ล./55 -ข) (ต้ านแผ่ นดินไหว)
- อาคาร คสล. 4 ชั้น เนื้อที่ 3,596 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง
- ชั้น 2 ประกอบด้วย
- ห้องเรี ยน ขนาด 8x8 เมตร จํานวน 8 ห้องเรี ยน
- ห้องนํ้านักเรี ยนชาย 4 ที่ ห้องนํ้านักเรี ยนหญิง 4 ที่
- ห้องนํ้าครู ชาย 1 ที่ ห้องนํ้าครู หญิง 1 ที่
- ชั้น 3 ถึงชั้น 4 ประกอบด้วย
- ห้องเรี ยน ขนาด 8x8 เมตร ชั้นละ 6 ห้องเรี ยน
และห้องเรี ยน ขนาด 10.50x12.00 เมตร ชั้นละ 2 ห้องเรี ยน
- โครงสร้าง คสล. ต้านแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550
- ฐานรากตอกเสาเข็ม และมีแบบฐานแผ่ประกอบ
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่สี
- พื้นห้องเรี ยน บุกระบื้องพอร์ชเลน ขนาด 0.60x0.60 เมตร พื้นชั้นล่าง ขัดมันเรี ยบ
- ระเบียงทางเดิน – บันได ผิวหิ นขัดในที่หรื อหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ผนังทัว่ ไป ก่อบล็อก ฉาบเรี ยบ ทาสี ผนังกั้นห้องเป็ นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดบุ 2 ด้าน
- ห้องนํ้า - ห้องส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว ถังบําบัด ถังพักนํ้า
- มีไฟฟ้ า ใช้หลอด T5 ประหยัดพลังงาน
- ระบบประปาอาคาร มีถงั พักนํ้า ถังจ่ายนํ้า ปั๊มนํ้า
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อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 101/26)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้นชั้นบนไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น เนื้อที่ประมาณ 324 ตารางเมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนกั้นเป็ นห้องพักครู และห้องธุรการ
- พื้นชั้นล่าง คสล. ผิวซีเมนต์ขดั มัน
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 102/26)
- โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขดั มัน
- เนื้อที่ประมาณ 229.50 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 103/26)
- โครงสร้าง คสล. พื้นติดดิน ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้นคสล. ผิวซีเมนต์ขดั มัน
- เนื้อที่ประมาณ 230 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารสองชั้น ขนาด 3 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 104/26)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ประมาณ 244 ตารางเมตร
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ทาสี ตวั อาคาร
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อาคารสองชั้น ขนาด 4 ห้ องเรียน (แบบ สปช. 105/26)
- โครงสร้าง คสล. ใต้ถุนโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้นห้องเรี ยน และใต้ถุนเป็ น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ผนังกั้นห้องเป็ นกระดาษดําทาสี 2 หน้า สามารถถอดประกอบและย้ายตําแหน่งได้
- โครงหลังคาเหล็ก ยกเว้นโครงหลังคาไม้ ให้จงั หวัดชายทะเลเลือก
- หลังคากระเบื้องใยหิ นลอนเล็ก
- มีรางนํ้าฝนรอบอาคาร
- เนื้อที่ประมาณ 630 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคาร คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้ องเรียน ( แบบ สปช. 2/28)
- โครงสร้าง คสล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรี ยน เนื้อที่ประมาณ 2,105 ตารางเมตร
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ า-เพดานกระเบื้องแผ่นเรี ยบ และยิบซัม่ บอร์ด
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ห้องนํ้า ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์เคลือบขาว
- มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้า และทาสี

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.201/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรี ยบ 2 ด้าน
- เนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 200 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 202/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ 2 ด้าน
- เนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 120 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.203/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- พื้น คสล. ขัดมันตีเส้น
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ 2 ด้าน
- เนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 200 ตารางเมตร
- ทาสี ตวั อาคาร

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.204/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเมตร
- มีไฟฟ้ า และทาสี ตวั อาคาร

อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช. 205/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
- เนื้อที่ประมาณ 448 ตารางเมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- มีไฟฟ้ า ประปาและทาสี ตวั อาคาร
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อาคารอเนกประสงค์ (แบบ สปช.206/26)
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- พื้น คสล. ขัดมันเรี ยบ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
- เนื้อที่ประมาณ 756 ตารางเมตร
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- มีไฟฟ้ า ประปา และทาสี ตวั อาคาร

อาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้ องเรียน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8)
-

อาคาร คสล. เนื้อที่ประมาณ 734 ตารางเมตร
ฐานแผ่หรื อตอกเสาเข็ม
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
พื้นคอนกรี ตผิวซีเมนต์ขดั มัน หิ นขัดและปูกระเบื้อง
ฝ้ าเพดานภายในใช้ยบิ ซัม่ บอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้าและทาสี

อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้ องเรียน (รหัส สน.ศท.3/12)
อาคาร คสล. 3 ชั้น
ฐานแผ่หรื อตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 1,206 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
พื้นคอนกรี ตผิวซีเมนต์ขดั มัน หิ นขัดและปูกระเบื้อง
ฝ้ าเพดานภายในใช้ยบิ ซัม่ บอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาวมีสุขภัณฑ์
- ไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้าและทาสี

-
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อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้ องเรียน ชั้นล่ างโล่ ง (รหัส สน.ศท.4/12)
-

อาคาร คสล. 4 ชั้น
ฐานแผ่หรื อตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 1,608 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
พื้นคอนกรี ตผิวซีเมนต์ขดั มัน หิ นขัดและปูกระเบื้อง
ฝ้ าเพดานภายในใช้ยบิ ซัม่ บอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้าและทาสี

อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีช้ันลอย (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)
-

อาคาร คสล. 4 ชั้น
ฐานแผ่หรื อตอกเสาเข็ม
พื้นที่ประมาณ 900 ตารางเมตร
หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
พื้นคอนกรี ตผิวซีเมนต์ขดั มัน หิ นขัดและปูกระเบื้อง
ฝ้ าเพดานภายในใช้ยบิ ซัม่ บอร์ด ภายนอกใช้กระเบื้องแผ่นเรี ยบ
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีไฟฟ้ า ประปา การระบายนํ้าและทาสี
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อาคารศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.1 (ขนาดไม่ เกิน 50 คน)
-

แบบมาตรฐานของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด ฉาบปูนเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องนํ้า – ห้องส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า ประปา และทาสี

อาคารศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51-80 คน)
-

แบบมาตรฐานของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด ฉาบปูนเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องนํ้า – ห้องส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า ประปา และทาสี

อาคารศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 (ขนาด 81-100 คน)
-

แบบมาตรฐานของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้าง คสล.ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม/แบบไม่ตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ
พื้นปูกระเบื้องเคลือบ
ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด ฉาบปูนเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
ห้องนํ้า – ห้องส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า ประปา และทาสี
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4. อาคารทีท่ าํ การ
อาคารทีท่ าํ การสถานีตาํ รวจขนาดเล็ก
( แบบเลขที่ 9264/52, 9355/52, 8156/46, ม.057/30)
- เนื้อที่ 685 ตารางเมตร
- แบบมาตรฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นปูกระเบื้องหิ นขัด
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ าเพดานยิบซัม่ บอร์ด
- มีสุขภัณฑ์ ไฟฟ้ า ประปา และทาสี

อาคารทีท่ าํ การสถานีตาํ รวจขนาดกลาง
(แบบเลขที่ 9263/52, 9354/52, 8156/46, ม.057/30)
- เนื้อที่ 1,133 ตารางเมตร
- แบบมาตรฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นปูกระเบื้องหิ นขัด
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ าเพดานยิบซัม่ บอร์ด
- มีสุขภัณฑ์ ไฟฟ้ า ประปา และทาสี
- มีถงั เก็บนํ้า คสล.ใต้ดิน พร้อมโรงสูบนํ้า
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อาคารทีท่ าํ การสถานีตาํ รวจขนาดใหญ่
(แบบเลขที่ 9262/52, 9353/52, 8156/46, ม.057/30)
- เนื้อที่ 2,045 ตารางเมตร
- แบบมาตรฐานสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
- โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นปูกระเบื้องหิ นขัด
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ าเพดานซีเมนต์ ฉาบเรี ยบ
- โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
- มีสุขภัณฑ์ ไฟฟ้ า ประปา และทาสี
- อาคารประกอบมีถงั พักนํ้าแบบมีโรงสูบ

อาคารทีว่ ่ าการอําเภอ
(แบบเลขที่ S56047,AR56116,-SN57016,E57041)
-

แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เนื้อที่ 880 ตารางเมตร
โครงสร้าง คสล. ฐานราก แบบตอกเสาเข็ม
โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องคอนกรี ต
พื้นปูกระเบื้องหิ นขัดสําเร็ จรู ป
ฝ้ าเพดาน ยิบซัม่ บอร์ด ฉาบเรี ยบ โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี
ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ ผนังบุกระเบื้องเซรามิค
ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
มีระบบสุ ขาภิบาล ระบบงานไฟฟ้ า และงานทาสี
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อาคารสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด แบบเลขที่ 8491
อาคารสํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด แบบเลขที่ 8491 (โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 2,426 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 3 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้น คสล. พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐมอญครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ าเพดานภายในอาคาร ฉาบปูนเรี ยบและฝ้ ายิปซัม่ บอร์ด หนา 9 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานภายนอก ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ฝ้ าเพดานห้องนํ้า ฝ้ ากระเบื้องแผ่นเรี ยบ หนา 6 มิลลิเมตร
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร

อาคารสาธารณสุ ขอําเภอ แบบเลขที่ 8732
อาคารสาธารณสุ ขอําเภอ แบบเลขที่ 8732+อส.ก.53/ม.ค./53+อส.ก.21/ก.พ./55
(โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 285 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้น คสล.
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ผิวพื้นทัว่ ไป พื้นหิ นขัดฝังเส้น พีวีซี
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร
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อาคารสถานีอนามัย แบบเลขที่ 10746
- เนื้อที่ 300 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นพื้น คสล. ผิวขัดมันเรี ยบ
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร

อาคารคนไข้ นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28
อาคารคนไข้ นอก (O.P.D.) รพ. 30 เตียง แบบเลขที่ 3130/2526+อส.ข.181/ส.ค./28
(โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 1,125 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้นกระเบื้องยาง หนา 2 มิลลิเมตร
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร

อาคารคนไข้ นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที่ 7919
อาคารคนไข้ นอก (O.P.D.) รพ. 60 เตียง แบบเลขที่ 7919 ก.148/ก.ย./52+ก.17/ม.ค./43
(โครงสร้ างต้ านแผ่ นดินไหว)
- เนื้อที่ 1,320 ตารางเมตร
- ลักษณะอาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น
- หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ
- พื้นหิ นขัดสําเร็ จรู ป พื้น คสล.
- ผนังทัว่ ไปก่ออิฐครึ่ งแผ่นฉาบปูนเรี ยบ
- ห้องนํ้ารวมอยูใ่ นอาคาร
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5. อาคารและสิ่ งก่ อสร้ างอืน่ ๆ
หอประชุม 300 คน
(แบบเลขที่ ย.8756,ย.8758,ย.4138-ย.4139,ย.4141-ย.4144,ม.43337-ม.43348,อ.6591-1 ถึง
4,E-431139)
- อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรี ตบล็อคชนิดกันฝน
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้
- ผนัง-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- มีไฟฟ้ า ประปาและทาสี
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 700 ตารางเมตร

โรงอาหาร หอประชุม (แบบ 100/27)
- อาคารชั้นเดียว พื้นเสมอดิน โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหิ นลอนเล็ก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ตอนบนก่อคอนกรี ตบล็อคชนิดกันฝน
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน พื้นเวทีปูไม้ปาเก้
- ผนัง-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- มีไฟฟ้ า ประปาและทาสี
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 922 ตารางเมตร
- พร้อมแป้ นสนามบาสเกตบอล 1 ชุด

โรงอาหาร ( 300 ทีน่ ั่ง )
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ า-เพดานยิบซัม่ บอร์ด
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 532 ตารางเมตร
- พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิคและหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีไฟฟ้ า ประปา และทาสี
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โรงอาหาร ( 500 ทีน่ ั่ง )
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสี
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- ฝ้ า-เพดานยิบซัม่ บอร์ด
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 723 ตารางเมตร
- พื้นขัดมัน ปูกระเบื้องเซรามิคและหิ นขัดสําเร็ จรู ป
- ห้องนํ้า - ส้วม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ เคลือบขาว
- มีไฟฟ้ า ประปา และทาสี

โรงอาหาร/หอประชุม (แบบ 101ล/27 พิเศษ)
ปรับปรุงชั้นบนเป็ นโรงพลศึกษา
- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น ฐานราก คสล. ตอกเสาเข็ม
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 1,840 ตารางเมตร
- ชั้นล่างใช้เป็ นสถานที่รับประทานอาหาร
- ชั้นบนใช้เป็ นห้องประชุมและยิมกีฬา
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนัง-ฝา ก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน
- มีไฟฟ้ า ประปาและทาสี
- มีหอ้ งนํ้า ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์

โรงฝึ กงาน (แบบ 102/27)
- อาคารชั้นเดียว โครงสร้าง คสล. ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องใยหิ นลอนเล็ก
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน
- มีไฟฟ้ า ประปาและทาสี
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 320 ตารางเมตร
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โรงฝึ กงาน (แบบ 204/27)
- อาคาร คสล. สู ง 2 ชั้น ฐานรากตอกเสาเข็ม
- หลังคาโครงเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน
- มีไฟฟ้ า ประปาและทาสี
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 796 ตารางเมตร

โรงฝึ กงาน (แบบ 306ล/27)
- อาคาร คสล. สู ง 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง ฐานรากตอกเสาเข็ม
- โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบื้องลอนคู่
- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรี ยบ และบุกระเบื้องเคลือบ
- พื้น คสล. ผิวขัดมัน
- มีไฟฟ้ า ประปาและทาสี
- มีหอ้ งส้วม และเครื่ องสุ ขภัณฑ์
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 1,454 ตารางเมตร

ลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
- ลานคอนกรี ต ขนาด 16x26 เมตร
- มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปัคตระกร้อ
- ตีเส้นสนามวอลเลย์บอล และเซปัคตระกร้อขนาดมาตรฐาน

สนามฟุตบอลแบบ ฟ1/42
- ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร
- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)
- ถมดินไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร

สนามฟุตบอล แบบ ฟ3/42
- ขนาดสนามกว้าง 72.00 เมตร ยาว 109 เมตร
- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน)
- ถมดินไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร
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สนามฟุตบอล แบบ ฟ3 พิเศษ
- ขนาดสนามกว้าง 58.00 เมตร ยาว 105 เมตร
- มีล่วู ิ่ง 8 ลู่

สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน
- มาตรฐานกรมพลศึกษา (FIBA) ขนาด18 X 31 เมตร
- ตีเส้นสนามตามแบบ
- เสาประตูสนามบาสเกตบอล ชนิด คสล. ยึดติดกับที่หรื อชนิดโครงเหล็ก
ยึดติดกับที่หรื อเคลื่อนที่ได้

ส้ วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.603/29)
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 17.50 ตารางเมตร
- ขนาด 4 ที่นงั่
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร
- ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสี

ส้ วมมาตรฐาน (แบบ 4 ที่ สปช.604/45)
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 14.56 ตารางเมตร
- ขนาด 4 ที่นงั่
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- อาคารกว้าง 2.80 เมตร ยาว 5.60 เมตร
- ห้องส้วมกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.40 เมตร
- ทาสี

ส้ วมมาตรฐาน (แบบ 10 ที่ สปช.605/45)
- เนื้อที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 59 ตารางเมตร
- ขนาด 10 ที่นงั่
- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- อาคารกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร
- ทาสี
ผ-27

เสาธงสู ง 12 เมตร
(แบบเลขที่ ย.13317-ย.13319,ม.481167-ม.481170,ม.481094-97)
- ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม
- ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์
- พื้น คสล.ขัดมันเรี ยบ ผนังก่ออิฐมอญ

เสาธงสู ง 18 เมตร
(แบบเลขที่ ย.13318-ย.13319,ม.481167-ม.481170,ม.481094-97)
- ฐาน คสล. โครงสร้างฐานรากตอกเสาเข็ม
- ติดตั้งเสาธง เหล็กชุบ GAL พร้อมอุปกรณ์
- พื้น คสล.ขัดมันเรี ยบ ผนังก่ออิฐมอญ

รั้วคอนกรีตบล็อก สู ง 2.10 เมตร
- ฐานตอกเข็ม คสล. / เข็มไม้ / ไม่ตอกเข็ม
- คานคอดิน เสา และทับหลัง คสล.
- กําแพงของรั้วทั้ง 3 ชนิดก่อด้วยซีเมนต์บล็อกโชว์แนว 2 ด้าน ไม่ฉาบปูน
ฉาบปูนเฉพาะเสา คานคอดิน และทับหลัง
- ทาสี
- สู งจากพื้นดิน 2 เมตร

รั้วลวดหนาม สู ง 7/9 เส้ น
- เสา คสล. สําเร็ จรู ป ใช้ลวดหนามเบอร์ 12 ไม่นอ้ ยกว่า 7/9 เส้น
- สู งจากพื้นดิน 2 เมตร
- ช่วงเสาห่ างไม่เกิน 2 เมตร
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6. ผิวจราจร
ผิวจราจรถนนภายในคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 เซนติเมตร
- ก่อสร้างภายในบริ เวณจากถนนใหญ่เข้าตัวอาคาร
- ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไม่รวมวัสดุรองพื้น
- ใช้เหล็กเสริ มขนาด 6 มิลลิเมตร รอยต่อ 20 มิลลิเมตร

ลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร
- ใช้สาํ หรับลานจอดรถ หรื อเป็ นที่ตากเมล็ดพืช
- ไม่รวมวัสดุรองพื้นเป็ นราคาเฉพาะผิวคอนกรี ตเท่านั้น
- ใช้เหล็กเสริ มขนาด 6 มิลลิเมตร

7. งานถนน( ผิวทางและพืน้ ทาง )
ถนนลาดยางสองชั้น ชั้น 6/9
- ผิวทาง DBST กว้าง 6 เมตร หนา 2.5 เซนติเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
- พื้นทางหิ นคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคดั เลือกลูกรัง/หิ นผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่ องหมายจราจรและปลูกหญ้า

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ชั้น 6/9
- ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรี ตหนา 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
- พื้นทางหิ นคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคดั เลือกลูกรัง/หิ นผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรี ต หนา 3 เซนติเมตร
- ดินถมคันทาง หนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่ องหมายจราจร และปลูกหญ้า

ผ-29

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 6/9
- ผิวทางคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
- พื้นทางหิ นคลุก หนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางทรายหนา 5 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคดั เลือกลูกรัง/หิ นผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่ องหมายจราจร และปลูกหญ้า

ถนนเคปซีล ชั้น 6/9
- ผิวทางเคปซีลกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.5 เมตร
- พื้นทางหิ นคลุกหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 60 กิโลเมตร
- รองพื้นทางลูกรังหนา 20 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 25 กิโลเมตร
- วัสดุคดั เลือกลูกรัง/หิ นผุ/ดิน หนา 30 เซนติเมตร ระยะขนส่ งวัสดุ 15 กิโลเมตร
- ดินถมคันทางหนา 40 เซนติเมตร
- งานท่อลอดกลม คสล. เครื่ องหมายจราจร และปลูกหญ้า
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8.ข้ อมูลอืน่ ๆสํ าหรับประกอบการพิจารณา
มาตรฐานอาคารประเภททีท่ าํ การของราชการ พ.ศ. 2521
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2521 โดยหนังสื อสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 120 ลงวันที่ 22 สิ งหาคม 2521
วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาคารที่ทาํ การของทางราชการอยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน และมีราคาค่าก่อสร้าง
ต่อเนื้อที่ใช้สอยของอาคารแต่ละชั้นเฉลี่ยตารางเมตรละไม่เกินจํานวนเงินที่สาํ นักงบประมาณกําหนด
ทั้งในกรณี ที่มีการตอกเสาเข็ม และไม่มีการตอกเสาเข็ม จึงได้กาํ หนดข้อแนะนําและแนวปฏิบตั ิในการ
ออกแบบ และกําหนดรายการก่อสร้างไว้ ดังนี้
1. การออกแบบ ให้พยายามใช้ระบบประสานทางพิกดั (MODULAR
COORDINATION) ตามมาตรฐานของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
2. ลักษณะอาคาร
2.1 เพื่อประโยชน์ในการคํานวณเนื้อที่ท้ งั หมดของอาคาร ให้กาํ หนดเนื้อที่
ใช้สอยของอาคารแต่ละส่ วนโดยเฉลี่ยตามเกณฑ์การจัดผังสํานักงาน (OFFICE LAY - OUT) ดังนี้
2.1.1 เนื้อที่ทาํ งานของรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และปลัดทบวง
(รวมห้องนํ้า - ส้วม) 40 ตารางเมตร/คน
2.1.2 เนื้อที่ทาํ งานของรองปลัดกระทรวง รองปลัดทบวง
อธิบดีและรองอธิบดี (รวมห้องนํ้า - ส้วม) 30 ตารางเมตร/คน
2.1.3 เนื้อที่ทาํ งานของผูอ้ าํ นวยการกอง หัวหน้ากอง 16 ตารางเมตร/คน
2.1.4 เนื้อที่ทาํ งานของตําแหน่งอื่น ๆ ที่ไม่ต่าํ กว่าข้าราชการระดับ 6
12 ตารางเมตร/คน
2.1.5 เนื้อที่ทาํ งานของผูป้ ฏิบตั ิงาน ข้าราชการและพนักงาน
4.5 ตารางเมตร/คน
เนื้อที่ทาํ งานของผูป้ ฏิบตั ิวิชาชีพ 6 ตารางเมตร/คน
2.1.6 เนื้อที่หอ้ งประชุมตามจํานวนผูเ้ ข้าประชุม 2 ตารางเมตร/คน
2.1.7 เนื้อที่พกั รอ 1 ตารางเมตร/คน
2.1.8 เนื้อที่หอ้ งนํ้า - ส้วม 0.5 ตารางเมตร/คน โดยมีโถส้วม 1 โถ
ที่ปัสสาวะ 1 ที่ อ่างล้างมือ 1 อ่าง ต่อจํานวน 25 คน
2.1.9 เนื้อที่สาํ หรับเก็บพัสดุหรื อเพื่อการอื่นให้พิจารณาตามความจําเป็ น
ของแต่ละหน่วยงาน เช่น ห้องปฏิบตั ิการ ห้องรับแขก ฯลฯ
2.1.10 เนื้อที่ส่วนบริ การได้แก่ทางเดินเชื่อม ห้องโถงและบันได มีเนื้อที่
ประมาณ 1/3 ของเนื้อที่ตามเกณฑ์ขา้ งบนทั้งหมดรวมกัน
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2.1.11 อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้น ขึ้นไป ต้องมีบนั ไดหนีไฟ
หมายเหตุ ที่จอดรถให้คาํ นึงถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ หากมีความจําเป็ นต้องทําที่จอด
รถยนต์ไว้ในอาคาร ต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อนเป็ นกรณี พิเศษ
2.2 โครงสร้าง พื้นและบันไดเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อวัสดุทนไฟ โดย
ออกแบบในหลักประหยัดพื้นชั้นล่าง เป็ นพื้นที่มีคานรองรับ ในกรณี ที่ตอ้ งตอกเสาเข็มให้ใช้เสาเข็ม
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อคอนกรี ตอัดแรง
2.3 โครงหลังคา เป็ นไม้หรื อเหล็ก หรื อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ตามความเหมาะสม
และประหยัด
2.4 ความกว้างระหว่างช่วงเสาด้านความยาวของอาคารไม่เกิน 4.20 เมตร ความ
กว้างระหว่างช่วงเสาด้านความกว้างของอาคารไม่ควรเกิน 8.40 เมตร
2.5 ความสูงของอาคารจากพื้นถึงพื้น
2.5.1 ชั้นล่าง ไม่ควรสูงเกิน 4.00 เมตร
2.5.2 ชั้นอื่น ไม่ควรสู งเกิน 3.60 เมตร
2.6 ฝ้ าเพดานให้มีเท่าที่จาํ เป็ น เช่น ชั้นหลังคา ห้องนํ้า - ส้วม และห้องประชุม
2.7 ทางเดิน ติดต่อทัว่ ไป ไม่ควรกว้างเกิน 2.70 เมตร ยกเว้นช่องทางออกฉุกเฉิน
อาจกว้างได้กว่านี้
2.8 ชายคาและกันสาดไม่ควรยืน่ เกิน 2.10 เมตร
2.9 แผงกันแดด ให้มีได้เท่าที่จาํ เป็ น และอย่างประหยัด
3. วัสดุก่อสร้ าง ที่ระบุไว้ในข้อนี้ท้ งั หมด ถ้าไม่ได้ระบุแหล่งที่ผลิตไว้ ก็ให้ใช้ที่ผลิตใน
ประเทศ
3.1 โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
3.1.1 งานปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.1.2 ทราย หิ น หรื อกรวด (มวลรวม) ให้พยายามใช้ของที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น
หรื อบริ เวณใกล้เคียง แต่ตอ้ งมีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
3.1.3 เหล็กเสริ ม ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.2 โครงสร้างไม้ ใช้ไม้เนื้อแข็ง หรื อไม้อาบนํ้ายา ที่มีความแข็งแรงเทียบเท่ากัน
3.3 โครงสร้างเหล็ก ใช้เหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.4 โครงหลังคาและวัสดุมุง
3.4.1 โครงหลังคาไม้ ใช้ไม้เนื้อแข็งหรื อไม้อาบนํ้ายาที่มีความแข็งแรง
เทียบเท่ากัน
3.4.2 โครงหลังคาเหล็ก ใช้เหล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
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3.4.3 โครงหลังคาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ใช้คอนกรี ตเช่นเดียวกันกับข้อ 3.1
3.4.4 วัสดุมุง ใช้กระเบื้องใยหิ นแผ่นลอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
3.5 พื้น บันได และวัสดุผวิ
3.5.1 พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กใช้เช่นเดียวกับ ข้อ 3.1 หรื อระบบพื้นสําเร็ จรู ป
ที่มีความมัน่ คงแข็งแรงได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
3.5.2 ผิวพื้นของอาคารทัว่ ไป และบันได
- ผิวพื้นอาคารทัว่ ไป และบันได ใช้หินเกล็ดขัดมัน ขนาดเม็ดหิ นเกล็ด
ไม่โตกว่าเบอร์ 3 เป็ นชนิดขัดกับที่ หรื อปูดว้ ยแผ่นกระเบื้องหิ นเกล็ด
ขัดมันสําเร็ จรู ป หรื อปูดว้ ยกระเบื้องยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มิลลิเมตร
- ผิวพื้นของห้องนํ้าห้องส้วม ปูดว้ ยกระเบื้องโมเสค หรื อกระเบื้อง
เซรามิค ชนิดราคาประหยัด
3.6 ผนัง
3.6.1 ผนังภายนอกก่อด้วยอิฐดินเผาแท่งตัน หรื ออิฐดินเผาโปร่ ง หรื อ
คอนกรี ตบล็อค โดยก่อแล้วฉาบผิวเรี ยบ หรื อก่อแต่งแนวไม่ฉาบปูน หรื อผิวดินล้าง หรื อผิวทรายล้าง
ผนังภายนอกด้านสกัดควรใช้คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
3.6.2 ผนังภายใน ใช้วสั ดุตามความเหมาะสมและประหยัด
3.6.3 ผนังห้องนํ้าห้องส้วม ก่อด้วยวัสดุเช่นเดียวกันกับผนังภายนอก
ผิวด้านในบุดว้ ยกระเบื้องเคลือบขาวสู งไม่เกิน 2 เมตร หรื อวัสดุอื่นที่มีราคาและคุณภาพใกล้เคียงกัน
3.7 ฝ้ าเพดานและเพดาน
3.7.1 ฝ้ าเพดานใช้วสั ดุที่ประหยัดและเหมาะสม ถ้าใช้คร่ าวเป็ นไม้ให้
ใช้ไม้เนื้อแข็งหรื อไม้อาบนํ้ายา
3.7.2 เพดานทัว่ ไป เป็ นผิวฉาบปูน แต่ถา้ เป็ นคอนกรี ตจะฉาบปูนหรื อคอนกรี ต
เปลือยก็ได้
3.8 ประตูและวงกบ
3.8.1 บานประตูโดยทัว่ ไปเป็ นบานกระจกรอบไม้สกั หรื อเหล็ก หรื ออลูมิเนียม
บานไม้สกั หรื อบานไม้อดั สําเร็ จรู ปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.8.2 วงกบ โดยทัว่ ไปเป็ นไม้เนื้อแข็งหรื อเหล็ก หรื ออลูมิเนียม
3.8.3 อุปกรณ์ บานพับ ใช้บานพับเหล็กตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมหรื อบานพับทองเหลือง ตามขนาดที่สอดคล้องกับขนาดและนํ้าหนักของบานประตู
ที่ใช้
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กลอน ใช้กลอนโลหะเคลือบสี หรื อชุบโครเมี่ยม หรื อกลอน
อลูมิเนียมอะลอย หรื อกลอนทองเหลือง
มือจับ ใช้มือจับโลหะเคลือบสี หรื อชุบโครเมี่ยม หรื อ
มือจับอลูมิเนียมอะลอย หรื อมือจับทองเหลือง
ที่ยดึ ประตู ใช้ที่ยดึ ประตูชนิดขอรับ ขอสับ เป็ นโลหะเคลือบสี หรื อ
ชุบโครเมี่ยม หรื อเป็ นทองเหลือง หรื อชนิดลูกปื นสปริ ง
กุญแจ ใช้กญ
ุ แจลูกบิดที่เหมาะสมในแต่ละประเภทการใช้งาน ตาม
มาตรฐานกุญแจลูกบิดของญี่ปุ่นหรื อยุโรปหรื ออเมริ กา
3.8.4 อุปกรณ์อื่น ๆ ให้มีได้เท่าที่จาํ เป็ น
3.9 หน้าต่างและวงกบ
3.9.1 บานหน้าต่างโดยทัว่ ไปเป็ นบานกระจกกรอบไม้สกั หรื อเหล็ก
หรื ออลูมิเนียม หรื อบานไม้สกั กรอบไม้สกั
3.9.2 วงกบโดยทัว่ ไป เป็ นไม้เนื้อแข็ง หรื อเหล็ก หรื ออลูมิเนียม
3.9.3 อุปกรณ์ บานพับ ใช้บานพับเหล็กอาบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้
ตามขนาดที่สอดคล้องกับขนาดและนํ้าหนัก
ของบานหน้าต่าง
กลอน ใช้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประตู
มือจับ ใช้เช่นเดียวกับอุปกรณ์ประตู
สําหรับหน้าต่างกรอบเหล็ก หรื ออลูมิเนียมใช้อุปกรณ์
ของหน้าต่างกระจกกรอบเหล็กหรื ออลูมิเนียมครบชุด
3.10 เครื่ องสุ ขภัณฑ์ชนิดเคลือบขาว ราคาประหยัดแบบที่เหมาะสมและ
ตามความจําเป็ น
3.10.1 โถส้วมชนิดชักโครก แบบนัง่ ห้อยเท้า หรื อแบบนัง่ ยอง ๆ
3.10.2 อ่างล้างมือพร้อมหิ้งและกระจกเงาชนิดติดตายกับผนัง
3.10.3 ที่ปัสสาวะชาย ชนิดแขวนติดผนัง
3.10.4 อุปกรณ์ประกอบห้องนํ้าห้องส้วม ให้มีตามความจําเป็ น
อุปกรณ์ประกอบเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ควรพิจารณาเลือกใช้ของที่ผลิตในประเทศก่อน
3.11 ท่อประปา ท่อนํ้าทิ้ง ท่อระบายอากาศ และท่อนํ้าโสโครก
3.11.1 ท่อประปา ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี หรื อท่อ พี.วี.ซี. แข็ง
3.11.2 ท่อนํ้าทิ้ง และท่อระบายอากาศ ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี หรื อท่อ
พี.วี.ซี. แข็ง
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3.11.3 ท่อนํ้าโสโครก ใช้ท่อเหล็กหล่อชนิดเคลือบยางมะตอย หรื อท่อ
พี.วี.ซี. แข็ง ส่ วนท่อนํ้าโสโครกที่วางติดดิน หรื อฝังดิน จะใช้ท่อซีเมนต์ใยหิ นหรื อท่อดินเผาใน
ท้องตลาดก็ได้ สําหรับท่อเหล็กอาบสังกะสี ท่อ พี.วี.ซี. แข็ง และท่อเหล็กหล่อชนิดเคลือบยางมะตอย
3.12 อุปกรณ์การไฟฟ้ า
3.12.1 การเดินสายไฟฟ้ าทัว่ ไป ให้เดินลอยสามารถเห็นได้
3.12.2 สายไฟฟ้ าและอุปกรณ์การเดินสาย ใช้ชนิดที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.12.3 ดวงโคมและอุปกรณ์ใช้ชนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3.13 วัสดุเพื่อใช้ในการทาและพ่น ได้แก่
3.13.1 สี รองพื้น
3.13.2 สี ยอ้ ม
3.13.3 นํ้ายารักษาเนื้อไม้ หรื อเคลือบผิวอิฐและคอนกรี ต
3.13.4 สี ประเภทนํ้ามันที่มีน้ าํ มันละหุ่ง หรื อลินสี ด หรื อนํ้ามันสน
เป็ นส่ วนผสมหลัก
3.13.5 นํ้ามันวานิช แลคเกอร์ เชลแล็ก และอีพอกซี
3.13.6 สี น้ าํ มัน
3.13.7 สี น้ าํ พลาสติก
3.13.8 สี ซีเมนต์หรื อสี น้ าํ ปูน
3.13.9 สี ทาโลหะ
การใช้วสั ดุแต่ละชนิดให้เลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะ
และชนิดของวัสดุผวิ พื้นนั้น โดยคํานึงถึงการประหยัด ความเหมาะสม
และความจําเป็ น
3.14 ถ้าได้มีการกําหนดราคามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของวัสดุใดใน
ภายหลังอีกก็ได้ถือปฏิบตั ิวา่ วัสดุที่จะนํามาใช้น้ นั จะต้องมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. ส่ วนประกอบอืน่ ของอาคาร
4.1 บ่อเกรอะ - บ่อซึม และทางระบายนํ้าชั้นพื้นดิน ให้มีขนาด จํานวนและ
ลักษณะถูกต้องตามหลักวิศวกรรมสุ ขาภิบาล
4.2 ทางเท้าให้มีตามความเหมาะสมและความจําเป็ น
4.3 รางรับนํ้าฝน ให้มีตามความเหมาะสมและความจําเป็ น
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5. เงื่อนไขอืน่ ๆ
5.1 สําหรับอาคารที่ทาํ การที่มีความจําเป็ นต้องออกแบบและกําหนดรายการ
ก่อสร้างไว้เป็ นกรณี พิเศษ นอกเหนือจากที่กาํ หนดไว้ ต้องทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณเพื่อดําเนินการเป็ นพิเศษจากที่กาํ หนดไว้ในเงื่อนไข
ข้างต้น เช่น
5.1.1 อาคารทรงไทย
5.1.2 อาคารหลังคาดาดฟ้ าเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อวัสดุสาํ เร็ จรู ป
5.1.3 อาคารที่ตอ้ งรับนํ้าหนักจรมากเป็ นพิเศษเกินกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
5.1.4 อาคารที่ตอ้ งออกแบบก่อสร้างให้มนั่ คงแข็งแรงและทนทานเป็ นพิเศษ
ตามสภาพพื้นที่
5.1.5 อาคารที่ช้ นั ล่างเปิ ดโล่งและเป็ นพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีคานรองรับให้
คิดราคาเฉพาะส่ วนที่เปิ ดโล่งตามที่สาํ นักงบประมาณกําหนด
5.1.6 ลิฟท์ ระบบปรับอากาศ ครุ ภณ
ั ฑ์ การปรับปรุ งพื้นที่ และระบบไฟฟ้ า
ประปานอกอาคาร
5.2 ในการขอตั้งงบประมาณ ขนาดของอาคารให้คาํ นวณเนื้อที่ตามหลักเกณฑ์การจัด
เนื้อที่สาํ นักงานตามข้อ 2.1 เรื่ องลักษณะอาคารและอัตรากําลัง เจ้าหน้าที่ ๆ จะใช้อาคารนั้น ในอนาคต
ประมาณ 5 ปี เมื่อได้จาํ นวนเนื้อที่ของอาคารแล้วให้คูณด้วยราคาต่อตารางเมตรตามที่กาํ หนดให้ ส่ วน
การจัดห้องทํางานให้เป็ นไปตามความจําเป็ นของลักษณะงาน
5.3 วิธีคิดเนื้อที่รวมของอาคารให้คาํ นวณจากความกว้างและความยาวของอาคารโดยถือ
ศูนย์กลางของโครงสร้างเป็ นหลัก
5.4 เมื่อได้ออกแบบรายละเอียดเรี ยบร้อยแล้ว ให้ถอดแบบคํานวนราคากลางเพื่อใช้เป็ น
หลักในการดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างต่อไป ราคากลางดังกล่าว เมื่อนํามาหาค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรแล้ว
จะต้องไม่เกินราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่กาํ หนดไว้ดว้ ย
5.5 ถ้าจะออกแบบและกําหนดรายการก่อสร้างที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น
ก็จะต้องเป็ นอาคารที่มีราคาต่อตารางเมตรไม่เกินราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่กาํ หนดไว้โดยมี
เนื้อที่ใช้ประโยชน์เท่ากัน
( ให้ใช้มาตรฐานอาคารฯ นี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2521 )
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