
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลควนเนียง  อ าเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา  โทร. 0 7438 6646                                    

ที ่ สข 0033.304/11/พิเศษ   วันที ่ 14  ธันวาคม  2565 

เรื่อง  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลควนเนียง 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง  

  ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ได้จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไปของโรงพยาบาลควนเนียง ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และหมายเลข

โทรศัพท ์
1.2 นโยบายผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค 

จ านวนผู้รับบริการ ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน 

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเมือง พ.ศ.2564 
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 



17. รายงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 
2565) 

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
18.4 ประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ปี งบประมาณ  พ.ศ.2566  
(แบบ สขร.1) 
  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ขอเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน
ทั่วไป เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
  1. เพื่อทราบ 
  2. เผยแพร่ประกาศและค าสั่งดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
http://www.knhospital.go.th 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
   
 

   (นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

 
ได้ตรวจสอบแล้วสามารถเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน www.knhospital.go.th หรือสื่ออ่ืนๆของ
หน่วยงานได้ 
 

                               (นางสาวลัดดาวรรณ นวลสงค์) 
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ 

 
ผลการพิจารณา  ( / ) อนุมัติ  (   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .................................................... 
  
 
 

    (นายพิสิฐ  ยงยุทธ์) 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง 

 
 

 

http://www.knhospital.go.th/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลควนเนียง 
ตามประกาศโรงพยาบาลควนเนียง  

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 
ชื่อหน่วยงาน : งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
วัน/เดือน/ปี : 14 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ : แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย และหมายเลข

โทรศัพท ์
1.2 นโยบายผู้บริหาร 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 
1.4 หน้าที่และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค 

จ านวนผู้รับบริการ ข่าวสารทั่วไป ภาพข่าวกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน รวมถึงข่าวประกาศของหน่วยงาน เช่น 
ประกาศรับสมัครงาน 

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเมือง พ.ศ.2564 
5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
6. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 
11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ

หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 



17. รายงานการร้องเรียน เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ 
18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ 
2565) 

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง 
18.4 ประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละรอบเดือน ปี งบประมาณ พ.ศ.2566  
(แบบ สขร.1) 
Link ภายนอก : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                   
 
 
                 (นางสาวลัดดาวรรณ  นวลสงค์)                                (นายพิสิฐ  ยงยุทธ)์ 
       ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลควนเนียง 
             วันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565                   วันที ่14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565                   
 
 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมลูขึ้นเผยแพร่ 

 

 
 

                                                  (นางสาวสิรินาถ  เรืองนุ่น) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วันท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565      
             

 
 
 

 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจกิายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง 

ที่มีสิทธิเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอต่อหนว่ยงานของรัฐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  34  วรรคหนึ่ง  (7)  และมาตรา  51  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการจึงประกาศหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้เป็นไปตามที่แนบท้ายประกาศ 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ที่มีสิทธเิป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

1. นิยาม 
1.1 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

1.2 งานก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร งานขุดลอก งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือ 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

1.3 ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ลงทะเบียนในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
สิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามทีค่ณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด  

1.4 ค่างาน หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยไม่รวมถึงราคาค่าก่อสร้าง 
ที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องจากการปรับราคาตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

1.5 ทุนจดทะเบียน หมายถึง ทุนจดทะเบียนที่ช าระมูลค่าหุ้นแล้ว 
1.6 ผลงาน หมายถึง มูลค่างานในสาขานั้นๆ ทั้งสัญญา หรือสัดส่วนค่างานของสาขานั้นๆ ถึงวันที่

ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว และให้
หมายความรวมถึง  

1.6.1 ผลงานกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม พิจารณาตามผลงานความรับผิดชอบ 
ของผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างจากหลักฐานการท าข้อตกลงที่ท าไว้ต่อผู้ว่าจ้าง 

1.6.2 ผลงานรับจ้างช่วง พิจารณาจากค่างานที่ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ โดยเป็นผลงาน 
ที่ได้รับอนุมัติให้รับจ้างช่วงจากผู้ว่าจ้าง 

1.7 ผลงานรวม หมายถึง ผลงานสะสมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่ก าหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้าง 
ก่อนวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

2. การก าหนดสาขางานก่อสร้างท่ีต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
2.1 สาขาการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามบัญชีเอกสารแนบท้าย 1  
2.2 หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาอ่ืน

เพ่ิมเติมจากบัญชีเอกสารแนบท้าย 1 ตามข้อ 2.1 ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการราคากลางและ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  

2.3 ในการด าเนินการก าหนดสาขาเพ่ิมเติม ตามข้อ 2.2 ให้หน่วยงานของรัฐแสดงรายละเอียด 
ต่อกรมบัญชีกลางเพ่ือเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้  

2.3.1 เหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดสาขาเพ่ิมเติม 
2.3.2 ความหมายของสาขางานก่อสร้าง 
2.3.3 คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 3.2  

/2.4 … 
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2.4 เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับเรื่องจากหน่วยงานของรัฐที่ขอก าหนดสาขาเพ่ิมเติม ตามข้อ 2.2  
และข้อ 2.3 ให้กรมบัญชีกลางเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบ และประกาศสาขางานก่อสร้างนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบ  

3. คุณสมบัติผูมี้สิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 หมวด 1 ก าหนด  
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
3.1.1 ต้องเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด  

หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย และมีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย  
3.1.2 กรณีท่ีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย 
3.1.3 กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้ เป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดต้องมี

สัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

3.1.4 กรณีที่เป็นบริษัทจ ากัด กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย 
และทุนของบริษัทจ ากัดนั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย  
หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด หรือต้องเป็นของกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมืองพัทยา รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือองค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ 
และบริษัทจ ากัดนั้นต้องไมม่ีข้อบังคับอนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

3.1.5 กรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด กรรมการบริหารบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมี
สัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายให้ทั้งหมด
ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีสัญชาติไทย  

3.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
3.2.1 ฐานะการเงิน  

(1) ทุนจดทะเบียน  
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างแต่ละสาขาตามชั้นของผู้ประกอบการงานก่อสร้างนั้นๆ จะต้องมีทุนจดทะเบียน       
ที่ช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  

(2)  วงเงินสินเชื่อ 
พิจารณาจากวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  
โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่ส านักงานใหญ่รับรอง หรือที่ส านักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ
มอบอ านาจจากส านักงานใหญ่) ซ่ึงออกให้แก่ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน นับถึงวันยื่นเอกสารไม่เกิน 90 วัน  

 
/(3) ... 
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(3) มูลค่าสุทธิของกิจการ (Net Worth) 
พิจารณาจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏใน 

งบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปีสุดท้าย
ก่อนวันยื่นค าขอขึ้นทะเบียน   

3.2.2 ผลงาน  
(1) พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

งานก่อสร้าง ประกอบด้วย มูลค่างานก่อสร้างสูงสุดของสัญญาเดียว และมูลค่ารวมงานก่อสร้างของทุกสัญญา  
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

(2) กรณีผลงานกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม พิจารณามูลค่างานก่อสร้าง 
จากหลักฐานการจัดท าข้อตกลงที่ท าไว้ต่อผู้ว่าจ้าง 

(3) กรณีผลงานรับจ้างช่วง พิจารณามูลค่างานก่อสร้างจากหลักฐานการรับรอง 
ที่ออกโดยผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐทีอ่นุมัติให้รับจ้างช่วง 

3.2.3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ตามข้อ 3.2.1 หรือผลงาน 
ตามข้อ 3.2.2 ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในบัญชีเอกสารแนบท้าย 2 - 01  ถึงบัญชีเอกสารแนบท้าย 2 - 08  

3.2.4 คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ  
(1) กรณีหน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ

ของผู้ประกอบการเพ่ิมเติมจากข้อ 3.2.1 – ข้อ 3.2.3 เพ่ือพิจารณาถึงขีดความสามารถและความพร้อมในการ 
รับงานของผู้รับจ้าง ให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  

(2) ในการด าเนินการ ตาม (1) ให้หน่วยงานของรัฐแสดงรายละเอียดต่อกรมบัญชีกลาง 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(2.1) สาขางานก่อสร้าง 
(2.2)  คุณสมบัติ เฉพาะอ่ืนๆ ของผู้ ประกอบการเพ่ิมเติม เช่น จ านวน 

และคุณสมบัติของบุคลากรประจ า เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ เป็นต้น  
พร้อมทั้งหลักเกณฑใ์นการพิจารณาในแต่ละเงื่อนไขด้วย 

(2.3) เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องก าหนดคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ  
(3) รายชื่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม

บัญชีเอกสารแนบท้าย 3  

4.  การขอรับเอกสารเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ

“หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ” 
ได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

5.  การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ผู้ประสงค์จะยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในแต่ละสาขาสามารถยื่นค าขอได้

ตลอดเวลา โดยให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานของแต่ละสาขางานก่อสร้างต่อกรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
5.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัท

มหาชนจ ากัด) ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
งานก่อสร้าง  

 
/5.2 ... 
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5.2 กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนทั้งหมด พร้อมระบุสัญชาติ 
5.3 กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมด  

พร้อมระบสุัญชาติ  
5.4 กรณีเป็นบริษัทจ ากัด ให้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด  

พร้อมระบสุัญชาติ  
5.5 กรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อกรรมการบริหารบริษัท และสัดส่วน 

ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด พร้อมระบุสัญชาติ 
5.6 งบดุลและงบก าไรขาดทุนที่ตรวจรับรองแล้วย้อนหลัง 2 ปี จากปีปัจจุบัน  
5.7 หนังสือรับรองสินเชื่อจากธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) แจ้งเวียน โดยออกให้แก่
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนนับถึงวันที่ยื่นเอกสารไม่เกิน 90 วัน  

5.8 หนังสือรับรองผลงานตามแต่ละสาขาก่อสร้างก าหนด ที่ออกโดยผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ กรณีเป็นผลงานของเอกชน จะต้องยื่นส าเนาสัญญาจ้างและหลักฐานการช าระภาษีของผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างที่ขอขึ้นทะเบียนประกอบด้วย  

5.9 กรณีที่ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีผลงานกิจการร่วมค้าหรือผลงานกิจการ
ค้าร่วมให้ยื่นส าเนาหลักฐานการตกลงร่วมค้าหรือค้าร่วมที่ท าไว้ต่อผู้ว่าจ้าง  

5.10 เอกสารหลักฐานอ่ืน หรือแบบฟอร์ม ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการก าหนด 

5.11 การยื่นเอกสารหลักฐานที่เป็นส าเนา ผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างจะต้อง
รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 

5.12 เอกสารหลักฐานใดๆ ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นเท็จ คณะกรรมการ 
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจะไม่รับพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายนั้น 

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
6.1 ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามข้อ 3 และยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 

ถูกต้องครบถ้วน ให้กรมบัญชีกลางเสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  

6.2 เมื่อคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พิจารณาเห็นชอบตามข้อ 6.1  
ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และแจ้งให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายนั้นทราบ  ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างให้มีผล
นับตั้งแต่วันที่กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อให้เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้าง
ต่อหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

6.3 ให้กรมบัญชีกลางจัดท าเอกสารการรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ตามสาขาท่ีก าหนด  

6.4 กรณีหน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ อ่ืนๆ  
ตามข้อ 3.2.4 (1) และได้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 3.2.4 (2) ถูกต้องครบถ้วน ให้กรมบัญชีกลาง  
เสนอคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการก าหนดรายละเอียด
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ของแต่ละสาขางานก่อสร้าง  

/7. ... 
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7. การเลื่อนชั้นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
7.1 ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วประสงค์จะขอเลื่อนชั้นในแต่ละสาขา 

งานก่อสร้าง สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ“หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ” ได้จากระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  

7.2 ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว  สามารถยื่นค าขอการเลื่อนชั้น 
ได้ตลอดเวลา โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ 3 และยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ถูกต้องครบถ้วน  

7.3 เมื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างยื่นค าขอเลื่อนชั้นตามข้อ 7.2 ให้กรมบัญชีกลาง 
น าหลักเกณฑ์ตามข้อ 6 มาด าเนินการพิจารณาเลื่อนชั้น โดยอนุโลม  

8. สิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง   
8.1 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างมีสิทธิเข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ

ต่อหน่วยงานของรัฐ ในแต่ละสาขางานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ก าหนดในบัญชีเอกสารแนบท้าย 2 - 01  ถึงบัญชี
เอกสารแนบท้าย 2 - 08   

8.2 หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินรวมหรือจ านวนโครงการที่ผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างสามารถรับงานได้ เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามสัญญา กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐ
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทราบ  
เพ่ือประกาศเพ่ิมเติมต่อไป  

9. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทสาขา 

งานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 
หมวด 5 ก าหนด 

10. การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง หากกรมบัญชีกลางตรวจพบหรือได้รับแจ้ง 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือขอ
ขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการอันเป็นเท็จหรือกระท าการทุจริตอ่ืนใดเพ่ือให้มีสิทธิได้รับการ  
ขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 หมวด 2 และ หมวด 4 ก าหนด จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

11. สิทธิในการอุทธรณ์  
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่รับขึ้นทะเบียน ปรับลดระดับชั้นของผู้ประกอบการหรือเพิกถอนรายชื่อ       

ออกจากทะเบียน หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณามีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 หมวด 6 ก าหนด 

12. บทเฉพาะกาล  
12.1 กรณีหน่วยงานของรัฐใดมีการจัดท าบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น

ไว้แล้วก่อนวันที่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าไว้แล้วต่อไป 

 
/12.2 … 
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12.2 กรณีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว หากกรมบัญชีกลางยังไม่ประกาศรายชื่อ
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา 51 หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าไว้แล้วต่อไป จนกว่ากรมบัญชีกลางจะมีการประกาศรายชื่อ 
ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 53 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



บัญชีเอกสารแนบท้าย 1 
การก าหนดสาขางานก่อสร้างท่ีต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

 

1. สาขางานก่อสร้างทาง  หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  ซึ่งจัดไว้เพ่ือประโยชน์ในการจราจร
และการสาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดิน หรือเพ่ือประโยชน์แก่
งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้น 

2. สาขางานก่อสร้างสะพาน หมายถึง งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง สะพานคอนกรีต สะพานคอนกรีต
อัดแรง สะพานท่อเหลี่ยม ท่อลอดเหลี่ยม สะพานเหล็ก สะพานเทียบเรือ (Jetty)  คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ทางแยกต่างระดับขนาดใหญ่  ทางยกระดับ (Elevated Highway) สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) ทางลอด
ขนาดใหญ่ส าหรับยานพาหนะ(Underpass) สะพานลอยคนเดินข้าม หรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกัน  โดยมีประเภทและชนิดของสะพาน ดังนี้  

ประเภท 1   
- สะพานที่ความยาวช่องระหว่างตอม่อ (Span Length) 30 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 เมตร 
- ทางแยกต่างระดับ (Grade Separation & Interchange) 
- ทางยกระดับ (Elevate Highway) 
- สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) 
- ทางลอดขนาดใหญ่ส าหรับยานพาหนะ (Underpass)  

ประเภท 2  
- สะพานหรือสะพานลอยข้ามแยก (Overpass) ที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Span Length) 

มากกว่า 20 เมตร แต่ไม่ถึง 30 เมตร 
ประเภท 3 

- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Span Length) มากกว่า 12 เมตร จนถึง 20 เมตร 
- สะพานลอยคนเดินข้ามถนน 

ประเภท 4  
- สะพานที่ความยาวช่วงระหว่างตอม่อ (Span Length) ไม่เกิน 12 เมตร 
- ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3. สาขางานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  รื้อถอน  และหรือ
ต่อเติมสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ าเพ่ือการชลประทาน  หรือเพ่ือการอ่ืน  โดยท าการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) งานอาคารหัวงานชลประทานและหรืองานอาคารประกอบ โดยอาคารหัวงานชลประทาน  
ได้แก่ งานก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า เขื่อนระบายน้ า ฝายทดน้ า โรงสูบน้ า ท านบดินกั้นน้ า ประตูระบายทราย 
ประตูเรือสัญจร ทางระบายน้ า และหรืออาคารประกอบ ได้แก่ อาคารระบายน้ าล้น อาคารส่งน้ า อาคารทิ้งน้ า 
หรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน  

 
 

/(2) ... 
 



- 2 - 

 
(2) งานระบบส่งน้ า/ผันน้ า/กระจายน้ า และหรืองานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร้าง 

คลองส่งน้ า ถนนบนคันคลอง ท่อเชื่อม (Syphon) สถานีสูบน้ า สะพานน้ า (Flume) อุโมงค์ส่งน้ า อาคารบังคับน้ า 
ระบบท่อส่งน้ าหรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน  

(3) งานระบบระบายน้ า และหรืองานอาคารประกอบ ได้แก่ งานก่อสร้างคลองระบายน้ า  
ท่อระบายน้ า ประตูระบายน้ า สะพานข้ามล าน้ า ถนนบนคันคลอง ประตูระบายปากคลอง สถานีสูบน้ า  
อาคารควบคุมน้ า หรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

(4) งานระบบป้องกันน้ าท่วม หมายถึง งานก่อสร้างที่ประกอบด้วย เขื่อนหรือคันก้ันน้ า ระบบ
รวบรวมน้ า โรงสูบน้ า ประตูน้ า/ประตูระบายน้ า การติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการระบายน้ า หรือสิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ ที่ใช้ส าหรับการป้องกันน้ าท่วม  

(5) งานจัดรูปที่ดิน และหรืองานจัดระบบน้ า ได้แก่ งานก่อสร้างคูส่งน้ า อาคารแบ่งน้ า  
ท่อส่งน้ า ทางล าเลียงผลผลิตการเกษตร ปรับระดับดินในแปลงนา คูระบายน้ าหรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกัน 

(6) งานอนุรักษ์และปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ได้แก่ ขุดลอกแหล่งน้ า เขื่อน/ท านบกันดิน  
อาคารป้องกันการกัดเซาะ หรืองานก่อสร้างหรืองานก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน งานอนุรักษ์แหล่งน้ า 

4. สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ งและชายฝั่ ง หมายถึง เขื่อนป้องกันตลิ่ ง ในแม่น้ า  
ล าคลอง ล าธาร ทะเล ทะเลสาบ เป็นต้น และเขื่อนหรือก าแพงป้องกันชายฝั่งที่มีโครงสร้างติดกับแนวชายฝั่ง
ทะเลและก าแพงกั้นดินริมชายฝั่งที่มีโครงสร้างติดกับแนวชายฝั่งทะเลเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
หรือการก่อสร้างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน 

5. สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล หมายถึง สิ่งปลูกสร้างหรือองค์อาคารที่ด าเนินการ
ก่อสร้างในล าน้ าและทะเล ทั้งที่อยู่ติดชายฝั่ง และอยู่นอกชายฝั่ง อาทิเช่น ท่าเรือ อาคารน าร่อง หลักไฟ 
ขอบร่องทุ่นเครื่องหมาย เขื่อนกันทรายและคลื่น และเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง โดยมีโครงสร้างที่ต้องอาศัย
เทคนิคเฉพาะทาง รวมถึงความจ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรทางน้ าในการก่อสร้าง (Waterborne) เช่น เรือขนบรรทุก 
ม่านดักตะกอน การส ารวจหยั่งความลึกพ้ืนท้องน้ า การตอกเสาเข็มโดยเรือขนบรรทุก (Barge) อาคารทางทะเล      
โดยส่วนใหญ่มีองค์ประกอบส าคัญนอกจากองค์อาคาร เช่น หลักผูกเรือ และบริเวณที่ให้เรือเข้าจอดเทียบท่า 

6. สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล หมายถึง งานขุดลอกทางน้ า         
ร่องน้ า ทางเรือเดิน ในทะเลสาบหรือทะเลภายในน่านน้ าไทย 

7. สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ หมายถึง งานขุดลอกทางน้ า 
ร่องน้ า ทางเรือเดิน ในแม่น้ าหรือล าคลอง 

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีอ านาจออกประกาศก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
ประเภทสาขางานก่อสร้าง ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



บญัชีเอกสารแนบท้าย 2 - 01

ชั้น 1 ไม่เกนิ 500 100 100 มีค่าเป็น + 150 300

ชั้น 2 ไม่เกนิ 300 60 60 มีค่าเป็น + 75 150

ชั้น 3 ไม่เกนิ 150 20 20 มีค่าเป็น + 30 60

ชั้น 4 ไม่เกนิ 60 8 8 มีค่าเป็น + 10 20

ชั้น 5 ไม่เกนิ 20 3 3 มีค่าเป็น + 5 10

ชั้น 6
ต้ังแต่ 5 

แต่ไม่เกนิ 10
1 1 มีค่าเป็น + 2.5 5

ตารางหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขในการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการทีม่ีสิทธิเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  สาขางานก่อสร้างทาง

ชั้นผู้ประกอบการ

สิทธิในการเสนอราคา
งานก่อสร้าง

ผลงาน

หมายเหตุวงเงินค่าก่อสร้าง
ต่อหน่ึงสัญญา 

(ล้านบาท)

ทุนจดทะเบยีน
ไม่ต่่ากวา่
(ล้านบาท)

วงเงินสินเชื่อ
ไม่ต่่ากวา่ 
(ล้านบาท)

ผลงานหน่ึงสัญญา 
ภายใน 6 ป ี
(ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

มูลค่าสุทธิ
ของกิจการ

(Net Worth)

ผลงานรวม
ภายใน 10 ป ี

(ล้านบาท)



ชั้น 1 1-4 ไม่จ ากดั 50 50 มีค่าเป็น + ประเภท 2 200

ชั้น 2 2-4 ไม่จ ากดั 20 20 มีค่าเป็น + - 80

ชั้น 3 3-4 ไม่จ ากดั 10 10 มีค่าเป็น + - 40

ชั้น 4 4 ไม่จ ากดั 5 5 มีค่าเป็น + - 20

ชั้น 5 4
ต้ังแต่ 5 

แต่ไม่เกนิ 10
2 2 มีค่าเป็น + - 10

ตารางหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงือ่นไขในการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการทีม่ีสิทธิเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างสะพาน

สิทธิการเสนอ
ราคาตาม

ประเภทของ
สะพาน

หมายเหตุวงเงินค่าก่อสร้าง
ต่อหน่ึงสัญญา 

(ล้านบาท)

ผลงานหน่ึงสัญญา 
ภายใน 6 ปี

ทุนจดทะเบยีน
ไม่ต่่ากวา่
(ล้านบาท)

วงเงินสินเชื่อ
ไม่ต่่ากวา่ 
(ล้านบาท)

มูลค่าสุทธิ
ของกิจการ

(Net Worth)

ผลงานรวม
ภายใน 10 ป ี

(ล้านบาท)

บญัชีเอกสารแนบท้าย 2 - 02

สิทธิในการเสนอราคา 
งานก่อสร้าง

ฐานะการเงิน ผลงาน

ชัน้ผู้ประกอบการ



ชั้นพิเศษ ไม่จ ำกัด 400 400 มีค่ำเป็น + 450 900

ตารางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทีม่สีิทธิเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอตอ่หน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทางและงานสะพานพิเศษ

ผลงานรวม
ภายใน 10 ปี 

(ล้านบาท)

บัญชเีอกสารแนบท้าย 2 - 03

ชั้นผู้ประกอบการ

สิทธิในการเสนอราคา 
งานก่อสร้าง

ฐานะการเงิน ผลงาน

หมายเหตุวงเงินค่าก่อสร้าง
ตอ่หน่ึงสัญญา 

(ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน
ไมต่่่ากว่า
(ล้านบาท)

วงเงินสินเชื่อ
ไมต่่่ากว่า 
(ล้านบาท)

มลูค่าสุทธิ
ของกิจการ

(Net Worth)

ผลงานหน่ึงสัญญา
 ภายใน 6 ปี
 (ล้านบาท)



ชั้นพิเศษ ไม่จ ำกัด 300 300 ค่ำเป็น + 250 500

ชั้น 1 ไม่เกิน 1,000 100 100 ค่ำเป็น + 125 250

ชั้น 2 ไม่เกิน 500 50 50 ค่ำเป็น + 75 150

ชั้น 3 ไม่เกิน 300 30 30 ค่ำเป็น + 30 60

ชั้น 4 ไม่เกิน 100 10 10 ค่ำเป็น + 7.5 15

ชั้น 5 ไม่เกิน 25 2.5 2.5 ค่ำเป็น + 3 6

ชั้น 6
ต้ังแต่ 5 

แต่ไม่เกิน 10
1 1 ค่ำเป็น + 1.5 3

สิทธิในการเสนอราคา 
งานก่อสร้าง

ผลงาน

หมายเหตุวงเงินค่าก่อสร้าง
ตอ่หน่ึงสัญญา 

(ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

มลูค่าสุทธิ 
ของกิจการ

(Net Worth)

ทุนจดทะเบียน
ไมต่่่ากว่า
(ล้านบาท)

วงเงินสินเชื่อ
ไมต่่่ากว่า

 (ล้านบาท)

ผลงานหน่ึงสัญญา
 ภายใน 6 ปี 
(ล้านบาท)

บัญชเีอกสารแนบท้าย 2 - 04
 ตารางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทีม่สีิทธิเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอตอ่หน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างชลประทาน

ผลงานรวม
ภายใน 10 ปี 

(ล้านบาท)

ชั้นผู้ประกอบการ



ชั้นพิเศษ ไม่จ ำกัด 250 500 มีค่ำเป็น + 140 280

ชั้น 1 ไม่เกิน 150 100 200 มีค่ำเป็น + 80 160

ชั้น 2 ไม่เกิน 100 50 100 มีค่ำเป็น + 48 96

ชั้น 3 ไม่เกิน 60 30 60 มีค่ำเป็น + 24 48

ชั้น 4 ไม่เกิน 30 15 30 มีค่ำเป็น + 8 16

ชั้น 5
ต้ังแต่ 5 

แต่ไม่เกิน 10
5 10 มีค่ำเป็น + 4 8

ทุนจดทะเบียน
ไมต่ ่ากว่า
(ล้านบาท)

วงเงินสินเชื อ
ไมต่ ่ากว่า 
(ล้านบาท)

ตารางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที มสีิทธิเป็นผู้ยื นขอ้เสนอตอ่หน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ งและชายฝ่ัง

ผลงานหนึ งสัญญา
 ภายใน 6 ปี 
(ล้านบาท)

ผลงานรวม
ภายใน 10 ปี 

(ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

บัญชเีอกสารแนบท้าย 2 - 05

มลูค่าสุทธิ
ของกิจการ

(Net Worth)

ชั้นผู้ประกอบการ

สิทธิในการเสนอราคา 
งานก่อสร้าง

ผลงาน

หมายเหตุวงเงินค่าก่อสร้าง
ตอ่หนึ งสัญญา 

(ล้านบาท)



ชั้นพิเศษ ไม่จ ำกัด 100 100 มีค่ำเป็น + 120 240

ชั้น 1 ไม่เกิน 150 45 45 มีค่ำเป็น + 64 128

ชั้น 2 ไม่เกิน 80 20 20 มีค่ำเป็น + 24 48

ชั้น 3 ไม่เกิน 30 6 6 มีค่ำเป็น + 12 24

ชั้น 4 ไม่เกิน 15 3 3 มีค่ำเป็น + 8 16

ชั้น 5
ต้ังแต่ 5 

แต่ไม่เกิน 10
2 2 มีค่ำเป็น + 4 8

มลูค่าสุทธิ
ของกิจการ

(Net Worth)

บัญชเีอกสารแนบท้าย 2 - 06

ชั้นผู้ประกอบการ

สิทธิในการเสนอราคา 
งานก่อสร้าง

ผลงาน

หมายเหตุวงเงินค่าก่อสร้าง
ตอ่หน่ึงสัญญา 

(ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน
ไมต่่่ากว่า
(ล้านบาท)

วงเงินสินเชื่อ
ไมต่่่ากว่า 
(ล้านบาท)

ผลงานหน่ึงสัญญา
 ภายใน 6 ปี 
(ล้านบาท)

ผลงานรวม
ภายใน 10 ปี 

(ล้านบาท)

ตารางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทีม่สีิทธิเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอตอ่หน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล

ฐานะการเงิน



ชั้นพิเศษ ไม่จ ำกดั 32 32 มีค่ำเป็น + 64 128

ชั้น 1 ไม่เกนิ 80 16 16 มีค่ำเป็น + 32 64

ชั้น 2 ไม่เกนิ 40 8 8 มีค่ำเป็น + 16 32

ชั้น 3 ไม่เกนิ 20 4 4 มีค่ำเป็น + 8 16

ชั้น 4
ต้ังแต่ 5 

แต่ไม่เกนิ 10
2 2 มีค่ำเป็น + 4 8

มูลค่าสทุธิ
ของกิจการ

(Net Worth)

บัญชเีอกสารแนบท้าย 2 - 07

ชั้นผู้ประกอบการ

สทิธิในการเสนอราคา 
งานก่อสร้าง

ผลงาน

หมายเหตุวงเงนิค่าก่อสร้าง
ตอ่หน่ึงสญัญา 

(ลา้นบาท)

ทุนจดทะเบียน
ไม่ต่่ากว่า
(ลา้นบาท)

วงเงนิสนิเชื่อ
ไม่ต่่ากว่า 
(ลา้นบาท)

ผลงานหน่ึงสญัญา 
ภายใน 6 ปี
 (ลา้นบาท)

ผลงานรวม
ภายใน 10 ปี
 (ลา้นบาท)

ตารางหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสทิธิเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอตอ่หน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างขดุลอกและบ่ารุงรักษาร่องน่้าชายฝ่ังทะเล

ฐานะการเงนิ



ชั้นพิเศษ ไม่จ ำกดั 12 12 มีค่ำเป็น + 24 48

ชั้น 1 ไม่เกนิ 40 8 8 มีค่ำเป็น + 16 32

ชั้น 2 ไม่เกนิ 20 4 4 มีค่ำเป็น + 8 16

ชั้น 3
ต้ังแต่ 5 

แต่ไม่เกนิ 10
2 2 มีค่ำเป็น + 4 8

มูลค่าสทุธิ
ของกิจการ

(Net Worth)

บัญชเีอกสารแนบท้าย 2 - 08

ชั้นผู้ประกอบการ

สทิธิในการเสนอราคา
งานก่อสร้าง

ผลงาน

หมายเหตุวงเงนิค่าก่อสร้าง
ตอ่หน่ึงสญัญา
 (ลา้นบาท)

ทุนจดทะเบียน
ไม่ต่่ากว่า
(ลา้นบาท)

วงเงนิสนิเชื่อ
ไม่ต่่ากว่า
(ลา้นบาท)

ผลงานหน่ึงสญัญา 
ภายใน 6 ปี 
(ลา้นบาท)

ผลงานรวม
ภายใน 10 ปี 

(ลา้นบาท)

ตารางหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสทิธิเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอตอ่หน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างขดุลอกและบ่ารุงรักษาร่องน่้าภายในประเทศ

ฐานะการเงนิ



บัญชีเอกสารแนบท้าย 3 
รายช่ือหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ  

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

 
1. รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 3.2 ก าหนด 

ในส่วนของบุคลากร และเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง  ส าหรับสาขางานก่อสร้าง ดังนี้ 
1.1 กรมทางหลวง  

1.1.1 สาขางานก่อสร้างทาง   
1.1.2 สาขางานก่อสร้างสะพาน  
1.1.3 สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ 

1.2 กรมทางหลวงชนบท  
1.2.1 สาขางานก่อสร้างทาง   
1.2.2 สาขางานก่อสร้างสะพาน  
1.2.3 สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ  

1.3 กรมชลประทาน    สาขางานก่อสร้างชลประทาน  
1.4 กรมโยธาธิการและผังเมือง   สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
1.5 กรมทรัพยากรน้ า   สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
1.6 กรมเจ้าท่า  

1.6.1 สาขางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง 
1.6.2 สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล   
1.6.3 สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าและชายฝั่งทะเล  
1.6.4 สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าภายในประเทศ  

2. หลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนๆ ของผู้มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
2.1 บุคลากร  

พิจารณาคุณสมบัติด้านบุคลากรของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแต่ละสาขา 
งานก่อสร้าง ตามข้อ 1 จากจ านวนและคุณสมบัติของบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนนับถึง
วันที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  

2.2 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง 
พิจารณาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

งานก่อสร้างของแต่ละสาขางานก่อสร้างตามข้อ 1 ตามเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
2.2.1 หลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองกรณีเช่าซื้อ   

เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและมีรายละเอียดต่างๆ ที่เชื่อถือได้) สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ 
เป็นต้น  

2.2.2 กรณีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างประเภทใดที่กฎหมายก าหนดให้
มีการจดทะเบียนต้องแสดงคู่มือทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างที่ช าระภาษีประจ าปี
เรียบร้อยแล้ว  
 

/2.2.3 ... 
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2.2.3 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างต้องมีสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก าหนด  

2.3 ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ขอยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในแต่ละ
สาขาตามข้อ 1 จะต้องมีจ านวนและคุณสมบัติบุคลากรประจ า และเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง      
ตามจ านวนขั้นต่ า ตามที่ก าหนดในบัญชีเอกสารแนบท้าย 4 - 01  ถึงบัญชีเอกสารแนบท้าย 4 - 08  

3. การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างกรณีก าหนดหลักเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ 
3.1 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบุคลากรประจ า ประกอบด้วย  

3.1.1 หลักฐานการว่าจ้าง  
3.1.2 หลักฐานการช าระภาษีเงินได้ อย่างน้อย 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นขอจดทะเบียน  
3.1.3 ส าหรับวิศวกรและสถาปนิกต้องแสดงใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

หรือสถาปัตยกรรมควบคุม  
3.1.4 ส าหรับต าแหน่งอ่ืนให้มีหลักฐานการรับรองคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิที่สูงกว่า 

ได้ตามท่ีก าหนด เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ทะเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) เป็นต้น 
3.2 เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองกรณีเช่าซื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณก์ารก่อสร้างตามแต่ละสาขาก่อสร้างที่ก าหนด ประกอบด้วย 
3.2.1 ใบเสร็จรับเงิน หรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาเช่าซื้อ  
3.2.2 คู่มือทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างที่ช าระภาษีประจ าปี

เรียบร้อยแล้ว โดยสมุดคู่มือทะเบียนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณก์ารก่อสร้างต้องเป็นต้นฉบับ  
3.2.3 แบบสรุปรายละเอียดเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม 

ที่ก าหนด พร้อมภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพสีอย่างน้อย 1 ใบ ต่อเครื่องจักร 1 คัน/เครื่อง ที่มองเห็นลักษณะ 
และหมายเลขทะเบียนอย่างชัดเจน  

 



บญัชีเอกสารแนบทา้ย 4 - 01

ของ   กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท

ชั้น 1 1 3 3 8 4 เอกสารหมายเลข 1

ชั้น 2 - 2 2 6 3 เอกสารหมายเลข 1

ชั้น 3 - 1 2 4 3 เอกสารหมายเลข 1

ชั้น 4 - 1 1 2 2 เอกสารหมายเลข 1

ชั้น 5 - - 1 1 1 เอกสารหมายเลข 1

ชั้น 6 - - 1 - - เอกสารหมายเลข 1

วิศวกรโยธา
ช่าง ธุรการ

วุฒิ สามัญ ภาคี

ตารางก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะอ่ืนๆ ในการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง

ชั้นผู้ประกอบการ

บคุลากร (คน)
เครื่องมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณก์ารก่อสร้าง
หมายเหตุ



 ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5 ชัน้ 6

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบชนิดดันดินหรือ

รถขุดตัก (Crawler Dozer or Back Hoe)

รถแทรคเตอร์ชนิดตักดิน หรือรถขุดตัก 

(Front End Loader or Back Hoe)
3 รถเกล่ียดิน (Motor Grader) 115 แรงม้า 4 3 2 1 1 -

รถบดล้อยางชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง 

(Self-Propelled Rubber Tyre Roller)

รถบดล้อเหล็ก 2 หรือ 3 ล้อ หรือ รถบดส่ันสะเทอืน

ชนิดขับเคล่ือนด้วยตัวเอง 

(Steel Wheel Static Roller 2 or 3 Wheels 

or Self-Propelled Vibratory Roller)

รถบดส่ันสะเทอืนขับเคล่ือนด้วยตัวเอง

(Self-Propelled Vibratory Roller)

7 รถกระบะบรรทกุเททา้ย (Dump Truck) 6 หรือ 10 ล้อ 10 8 6 4 2 -

8 รถบรรทกุน้้า (Water Tank Truck)
ขนาดความจุของถัง

6,000 ลิตร
8 6 4 2 1 -

รถพน่ยางแอสฟลัต์

(Asphalt Distributor Truck)

จ านวนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง (คัน/เครื่อง)

บญัชีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง

8 ตัน

8 ตัน (ล้อเหล็ก)
หรือ

10 ตัน (ส่ันสะเทอืน)

100 แรงม้า

ขนาดความจุของถังแอสฟลัต์
5,000 ลิตร

ขนาดขัน้ต่ ารายการล าดับที่

120 แรงม้า

95 แรงม้า 2

1 1

6 4 2

4 3 2

6 4 2

-

-

-

1 1**

1 1

1 1

-

เอกสารหมายเลข 1

3 2 1

5 4

1 1

-

1 1** -

-

- -

1

2

4

5

6

9

หน้า 1/2



 ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5 ชัน้ 6

จ านวนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง (คัน/เครื่อง)

บญัชีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง

ขนาดขัน้ต่ ารายการล าดับที่

เอกสารหมายเลข 1

10 เคร่ืองกวาดยนต์ (Mechanical Rotary Broom)
ขนาดความกว้างของแปลงกวด

2 เมตร
2 1 - - - -

11 เคร่ืองเปา่ลม (Blower)
แบบยึดติดทา้ยรถขับเคล่ือน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

พดัลมเปา่ 50 ซ.ม.
2 1 - - - -

โรงผสมแอสฟลัต์คอนกรีต ก้าลังผลิต 60 ตัน/ชม.และมีการรับรอง

(Asphalt Mixing Plant) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เคร่ืองปผิูวทางแอสฟลัต์คอนกรีต ความกว้างแคร่ปยูาง (Skid)

(Asphalt Paver) 2.5 เมตร

14 โรงผสมคอนกรีต (Concrete Batching Plant)
ก้าลังผลิต 15 ลบ.ม./ชม.

และมีการรับรองจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1* 1* - - - -

เคร่ืองปผิูวทางคอนกรีต

(Concrete Paver)

ชุดที ่1 ประกอบด้วยล้าดับที ่12 และ 13  หรือชุดที ่2 ประกอบด้วยล้าดับที ่14 และ 15

** หมายถึง  ใหเ้ลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ระหว่างล้าดับที ่5 หรือ 6

หมายเหต ุ * หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองจักรชุดงานผิวทางทีผู้่รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น 1 และชั้น 2 ต้องมีชุดใดชุดหนึง่ดังต่อไปนี้

ความกว้างแคร่ป ู2.5 เมตร 1* 1* -

1* 1* - - -

1* 1* - -

-

-

- - -

-

15

12

13
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ของ   กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท

ชั้น 1 1 1 2 4 2 เอกสารหมายเลข 2

ชั้น 2 - 1 1 3 1 เอกสารหมายเลข 2

ชั้น 3 - 1 1 2 1 เอกสารหมายเลข 2

ชั้น 4 - - 1 2 - เอกสารหมายเลข 2

ชั้น 5 - - 1 1 - เอกสารหมายเลข 2

วิศวกรโยธา
ชา่ง ธุรการ

วุฒิ สามญั ภาคี

บัญชเีอกสารแนบท้าย 4 - 02
ตารางก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะอ่ืนๆ ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งสะพาน

ชั้นผู้ประกอบการ

บุคลากร (คน)

เครื่องมอื เครื่องจักร 
และอุปกรณก์ารก่อสรา้ง

หมายเหตุ



 

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

1
เคร่ืองผสมคอนกรีต (Concrete Mixer) ขนาดความจุของถังผสมคอนกรีต 0.5 ลบ.ม.

 หรือ ขนาดปูนซีเมนต์ 1 ถุง 2 2 2 2 -

2 เคร่ืองส่ันสะเทือนคอนกรีต (Concrete Vibrator) ชนิดใช้เคร่ืองยนต์ หรือ ไฟฟ้า 4 3 2 2 -

3 เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า (Electric Welding Machine) ขนาด 200 แอมป์ 2 1 - - -

4 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาดก าลังผลิตไฟฟ้า 50 kva 1 - - - -

5 เคร่ืองสูบน้ า (Water Pump) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อส่ง 2.5 นิ้ว 4 3 2 2 -

6
เคร่ืองอัดลมพร้อมอุปกรณ์และหัวเจาะ (Portable Air 
Compressor With Auger)

ขนาดอัตราการผลิตลม 
80 CFM 

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2 2 1 1 -

7 ปั้นจัน่ตอกเสาเข็ม (Pile Driver) ขนาดลูกตุ้ม 4 ตัน 2 1 1 - -

8 กล้องระดับ (Leveling) - 2 1 1 1 -

9 กล้องวดัมุมธโีอโดไลท์ (Theodolite) - 2 1 1 1 -

10 กล้องวดัมุมและวดัระยะ (Total Station) - 2 1 1 1 -

11 เคร่ืองตัดคอนกรีต (Concrete Saw)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ใบตัด 16 นิ้ว 2 1 1 1 -

12 เคร่ืองตัดเหล็ก (Bar Cutter) ชนิดใช้ไฟฟ้า 1 - - - -

13 เคร่ืองดัดเหล็ก (Bar Bender) ชนิดไฟฟ้า หรือไฮดรอลิค 1 - - - -

14 รถยก (Mobile Crane)
ขนาดความสามารถในการยก 25 ตัน 

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1 - - - -

จ านวนเครื่องมอื เครื่องจักรและอุปกรณก์ารก่อสรา้ง (คัน/เครื่อง)

เอกสารหมายเลข 2

บัญชเีครื่องมอื เครื่องจักรและอุปกรณก์ารก่อสรา้งของผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งสะพาน

ล าดบัที่ รายการ ขนาดขั้นต่ า

หน้า 1/2



 

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5

จ านวนเครื่องมอื เครื่องจักรและอุปกรณก์ารก่อสรา้ง (คัน/เครื่อง)

เอกสารหมายเลข 2

บัญชเีครื่องมอื เครื่องจักรและอุปกรณก์ารก่อสรา้งของผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งสะพาน

ล าดบัที่ รายการ ขนาดขั้นต่ า

15 รถบรรทุกน้ า (Water Tank Truck)
ขนาดความจุของถังน้ า

6,000 ลิตร 2 1 - - -

16 รถกระบะบรรทุกเทท้าย (Dump Truck) 6 หรือ 10 ล้อ 3 2 1 1 -

17 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Pickup Truck) - 4 2 1 1 -

18 รถขุดตัก (Back Hoe)
ขนาด 95 แรงม้า และ

ต้องมีขนาดบุ้งกี ๋0.55 ม.3 1 - - - -

หน้า 2/2



ของ   กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท

ชั้นพเิศษ 1 5* 4 10 6 เอกสารหมายเลข 3

หมายเหตุ * บุคลากรวศิวกรโยธาระดับสามัญวศิวกร อย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ระดับสามัญวศิวกรไม่ต ่ากวา่ 10 ปี

วิศวกรโยธา

ช่าง ธุรการ
วุฒิ สามัญ ภาคี

บคุลากร (คน)

บญัชีเอกสารแนบท้าย 4 - 03

ตารางก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะอ่ืนๆ ในการขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งทางและงานสะพานพิเศษ

ชัน้ผู้ประกอบการ
เครือ่งมือ เครือ่งจกัร 

และอุปกรณก์ารก่อสรา้ง
หมายเหตุ



เอกสารหมายเลข 3

ล าดับที่ รายการ ขนาดขั้นต่ า จ านวน
รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบชนิดดันดินหรือ
รถขดุตัก (Crawler Dozer or Back Hoe)
รถแทรคเตอร์ชนิดตักดิน หรือรถขดุตัก 
(Front End Loader or Back Hoe)

3 รถเกล่ียดิน (Motor Grader) 115 แรงม้า 5 คัน
รถบดล้อยางชนิดขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง 
(Self-Propelled Rubber Tyre Roller)
รถบดล้อเหล็ก 2 หรือ 3 ล้อ หรือ รถบดส่ันสะเทือน
ชนิดขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง 
(Steel Wheel Static Roller 2 or 3 Wheels 
or Self-Propelled Vibratory Roller)
รถบดส่ันสะเทือนขบัเคล่ือนด้วยตัวเอง
(Self-Propelled Vibratory Roller)

7 รถกระบะบรรทุกเทท้าย (Dump Truck) 6 หรือ 10 ล้อ 12 คัน

8 รถบรรทุกน้้า (Water Tank Truck)
ขนาดความจขุองถงั

6,000 ลิตร
10 คัน

รถพน่ยางแอสฟลัต์
(Asphalt Distributor Truck)

10 เคร่ืองกวาดยนต์ (Mechanical Rotary Broom)
ขนาดความกว้างของแปลงกวด

2 เมตร
2 เคร่ือง

บญัชีเครือ่งมือ เครือ่งจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ

9
ขนาดความจขุองถงัแอสฟลัต์

5,000 ลิตร
1 คัน

6 100 แรงม้า 8 คัน

5
8 ตัน (ล้อเหล็ก)

หรือ
10 ตัน (ส่ันสะเทือน)

5 คัน

4 8 ตัน 8 คัน

2 95 แรงม้า 6 คัน

1 120 แรงม้า 4 คัน
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เอกสารหมายเลข 3

ล าดับที่ รายการ ขนาดขั้นต่ า จ านวน

บญัชีเครือ่งมือ เครือ่งจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ

11 เคร่ืองเป่าลม (Blower)
แบบยดึติดท้ายรถขบัเคล่ือน
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของ

พดัลมเป่า 50 ซ.ม.
2 เคร่ือง

โรงผสมแอสฟลัต์คอนกรีต ก้าลังผลิต 60 ตัน/ชม.และมีการรับรอง
(Asphalt Mixing Plant) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม
เคร่ืองปูผิวทางแอสฟลัต์คอนกรีต ความกว้างแคร่ปูยาง (Skid)
(Asphalt Paver) 2.5 เมตร

14 โรงผสมคอนกรีต (Concrete Batching Plant)
ก้าลังผลิต 15 ลบ.ม./ชม.

และมีการรับรองจาก
กรมโรงงานอตุสาหกรรม

1 โรง

เคร่ืองปูผิวทางคอนกรีต
(Concrete Paver)

16 รถยก (Mobile Crane)
ขนาดความสามารถในการยก

35 ตัน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
1 คัน

รถผสมและขนส่งคอนกรีต
(Concrete Mixer Truck)

18 ปัน้จั่นตอกเสาเขม็ (Pile Driver) ขนาดลูกตุ้ม 4 ตัน 2 เคร่ือง

19 เคร่ืองผสมคอนกรีต (Concrete Mixer)
ขนาดความจขุอง

ถงัผสมคอนกรีด 0.5 ลบ.ม. หรือ
ขนาดปูนซีเมนต์ 1 ถงุ

2 เคร่ือง

20 เคร่ืองส่ันสะเทือนคอนกรีต (Concrete Vibrator) ชนิดใช้เคร่ืองยนต์หรือไฟฟา้ 4 เคร่ือง

15 ความกว้างแคร่ปู 2.5 เมตร 1 เคร่ือง

13 1 เคร่ือง

17 3.5 ลบ.ม. 4 คัน

12 1 โรง
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เอกสารหมายเลข 3

ล าดับที่ รายการ ขนาดขั้นต่ า จ านวน

บญัชีเครือ่งมือ เครือ่งจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ

21 เคร่ืองเชื่อมไฟฟา้ (Electric Welding Machine) ขนาด 200 แอมป์ 2 เคร่ือง
22 เคร่ืองก้าเนิดไฟฟา้ (Generator) ขนาดก้าลังไฟฟา้ 50 kva 1 เคร่ือง
23 เคร่ืองสูบน้้า (Water Pump) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อส่ง 2.5 นิ้ว 4 เคร่ือง

เคร่ืองอดัลมพร้อมอปุกรณ์และหัวเจาะ ขนาดอตัราการผลิตลม 80 CFM

(Portable Air Compressor With Auger) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
25 กล้องระดับ (Leveling) - 2 ชุด
26 กล้องวัดมุมธีโอโดไลท์ (Theodolite) - 2 ชุด
27 กล้องวัดมุมและระยะ (Total Station) - 1 ชุด

28 เคร่ืองตัดคอนกรีต (Concrete Saw)
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางใบตัด

16 นิ้ว
2 เคร่ือง

29 เคร่ืองตัดเหล็ก (Bar Cutter) ชนิดใช้ไฟฟา้ 1 เคร่ือง
30 เคร่ืองดัดเหล็ก (Bar Bender) ชนิดไฟฟา้หรือไฮดรอลิค 1 เคร่ือง
31 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (Pickup Truck) - 4 คัน

24 2 เคร่ือง
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ของ  กรมชลประทาน

วุฒิ สามญั

ชั้นพิเศษ 1 3 2 1 7 6 3 เอกสารหมายเลข 4

ชั้น 1 1 3 1 1 5 5 2 เอกสารหมายเลข 4

ชั้น 2 - 2 1 1 4 4 2 เอกสารหมายเลข 4

ชั้น 3 - 2 - - 3 3 1 เอกสารหมายเลข 4

ชั้น 4 - 1 - - 3 2 1 เอกสารหมายเลข 4

ชั้น 5 - - - - 2 1 1 เอกสารหมายเลข 4

ชั้น 6 - - - - 1 - - เอกสารหมายเลข 4

วิศวกร

นายชา่ง
ควบคุม

นายชา่ง
ส ารวจ

ภาคี

ดา้นโยธา ดา้นโยธา ดา้นเครื่องกล ดา้นไฟฟ้า ดา้นโยธา

บัญชเีอกสารแนบท้าย 4 - 04
 ตารางก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะอ่ืนๆ ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งชลประทาน

ชั้นผู้ประกอบการ

บุคลากร (คน)

เครื่องมอื เครื่องจักร 
และอุปกรณก์ารก่อสรา้ง

หมายเหตุ



ชัน้พิเศษ ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5 ชัน้ 6

1 รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer) ขนาดไม่น้อยกว่า 140 แรงม้า (D6) 4 3 1 - - - -

2 รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า (D5) - - 1 1 - - -

3 รถขดุไฮดรอลิค ตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า 8 6 4 3 2 2 1

4 รถเกล่ียดิน (Motor Grader) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า 2 2 1 1 - - -

5 รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ (10 Dump Truck) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า 24 18 12 9 6 4 2

6 รถบรรทุกน ้า (Water Tank Truck) ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 4 3 2 1 1 1 -

7 รถบดล้อหนาม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า 4 3 2 1 1 - -

8 รถผสมคอนกรีต ( Mixer Truck) ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า 2 2 1 1 - - -

9 รถบดส่ันสะเทือน ล้อเรียบ/ล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า 2 2 1 1 1 - -

10 รถเครน (Crene Truck) ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ตัน 2 1 1 1 - - -

ล าดบัที่ รายการ
จ านวนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณก์ารก่อสร้าง(คัน/เครื่อง)

บัญชีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณก์ารก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน
เอกสารหมายเลข 4



ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจา้ท่า และกรมทรพัยากรน ้า

ชั้นพเิศษ 1 4 7 เอกสารหมายเลข 5

ชั้น 1 1 3 6 เอกสารหมายเลข 5

ชั้น 2 1 2 3 เอกสารหมายเลข 5

ชั้น 3 - 1 2 เอกสารหมายเลข 5

ชั้น 4 - - 2 เอกสารหมายเลข 5

ชั้น 5 - - 1 เอกสารหมายเลข 5

วิศวกรโยธา

วุฒิ สามัญ ภาคี

บญัชีเอกสารแนบท้าย 4 - 05

ตารางก้าหนดคุณสมบตัเิฉพาะอ่ืนๆ ในการขึ นทะเบยีนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งเขือ่นปอ้งกันตลิง่และชายฝ่ัง

ชั นผู้ประกอบการ

บคุลากร (คน)

เครือ่งมือ เครือ่งจกัร 
และอุปกรณก์ารก่อสรา้ง

หมายเหตุ



ชัน้พิเศษ ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5

รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบหรือล้อยางชนิด ดันดิน
(Crawler Tractor)

2 รถขุดตัก (Back Hoe) 120 แรงม้า 10 8 6 4 2 1
3 รถเกล่ียดิน (Motor Grader) 115 แรงม้า 2 2 1 1 - -

รถบดล้อยางชนิดขับเคล่ือนด้วยตนเอง
(Self Propelled Rubber Tyre Roller)
รถบดส่ันสะเทือนขับเคล่ือนด้วยตนเอง
(Self Propelled Vibrating Roller)

6 รถบรรทุกกระบะเทท้าย (Dump Truck) 6 หรือ 10 ล้อ 16 10 6 4 2 1
ขนาดความจุของถัง 

≥ 5,000 ลิตร
8 เคร่ืองกดเสาเข็มชนิดส่ันสะเทือน (Vibro Hammer) 100 แรงม้า 2 2 1 - - -
9 เข็มพืดเหล็ก (Sheet Pile) ชุดละ 100 ตารางเมตร 10 8 6 4 2 -

ขนาดความสามารถในการยก
25 หรือ 35 ตัน ขึ้นไป 2 1 1 - - -
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (35 ตัน) (35 ตัน) (25 ตัน)

เอกสารหมายเลข 5

บัญชเีครื่องมอื เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสรา้งของผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งเขือ่นป้องกันตลิง่และชายฝ่ัง

ล าดบัที่ รายการ ขนาดขัน้ต่ า
จ านวนเครื่องมอื เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสรา้ง (คัน/เครื่อง)

-

-4 8 ตัน 4 4 2 2

1 120 แรงม้า 4 4 2

1

4 2 2 1

1 1

10 รถยก (Mobile Crane)

-

7 รถบรรทุกน้้า (Water Tank Truck) 4 4 2 2 1 -

5 100 แรงม้า 4



ของ กรมเจ้าท่า

ชั้นพิเศษ - 2* 4 เอกสารหมายเลข 6

ชั้น 1 - 2 3 เอกสารหมายเลข 6

ชั้น 2 - 2 2 เอกสารหมายเลข 6

ชั้น 3 - 1 2 เอกสารหมายเลข 6

ชั้น 4 - - 1 เอกสารหมายเลข 6

ชั้น 5 - - 1 เอกสารหมายเลข 6

หมายเหตุ * บุคลากรวศิวกรโยธาระดับสามัญวศิวกร อย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ระดับสามัญวศิวกรไม่ต า่กวา่ 10 ปี

วิศวกรโยธา

วุฒิ สามญั ภาคี

บัญชเีอกสารแนบท้าย 4 - 06
ตารางก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะอ่ืนๆ ในการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง สาขางานก่อสรา้งสิง่ปลูกสรา้งในทะเล

ชัน้ผู้ประกอบการ

บุคลากร (คน)

เครื่องมอื เครื่องจักร 
และอุปกรณ์การก่อสรา้ง

หมายเหตุ



ชัน้พิเศษ ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5

1 บาสบรรทกุ 300 ตันกรอส์ส 1 1 - - - -

2 บาสบรรทกุ 100 ตันกรอส์ส 2 1 1 1 - -

3 เครน (Hollow Crane) 25 ตัน 2 1 1 - - -

4 เรือลากจงู 500 แรงม้า 1 1 - - - -

5 เรือลากจงู 200 แรงม้า 2 1 1 1 - -

6 รถขุดตัก (Back Hoe) 120 แรงม้า 3 2 1 - - -

7 เคร่ืองผสมโม่คอนกรีต 3 คิว 2 1 1 - - -

8 กล้องวัดมุมและระยะ (Total Station) - 2 2 1 1 1 1

บญัชีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิง่ปลูกสร้างในทะเล

ล าดับที่ รายการ ขนาดขัน้ต่ า

เอกสารหมายเลข 6

จ านวนเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้าง (คัน/ล า/เครื่อง/ชุด)



ของ กรมเจ้าทา่

ชั้นพเิศษ - 1 3 เอกสารหมายเลข 7

ชั้น 1 - - 3 เอกสารหมายเลข 7

ชั้น 2 - - 2 เอกสารหมายเลข 7

ชั้น 3 - - 1 เอกสารหมายเลข 7

ชั้น 4 - - 1 เอกสารหมายเลข 7

วิศวกรโยธา

วุฒิ สามัญ ภาคี

บญัชีเอกสารแนบทา้ย 4 - 07

ตารางก้าหนดคุณสมบตัิเฉพาะอ่ืนๆ ในการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบา้รุงรักษาร่องน้้าชายฝ่ังทะเล

ชั้นผู้ประกอบการ

บคุลากร (คน)

เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณก์ารก่อสร้าง

หมายเหตุ



ชัน้พิเศษ ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4

1
เรือขดุลอกประเภทยุ้งดิน (Hopper) ขนาดความจยุุ้งดินไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. หรือเรือ
ประเภทแกร๊บ ขนาดแกร๊บไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. พร้อมเรือบรรทุกดินความจไุม่น้อยกว่า 
400 ลบ.ม.

ล า/ชดุ 1 1 - - -

2 เรือขดุลอกประเภทหัวสว่าน (Cutter) ขนาดท่อส่งดินเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 14 นิว้ ล า 1 1 1 1 -

3 เรือบรรทุกดินแบบเปิดท้องเรือได้ ขนาดความจยุุ้งไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. ล า - - 1 1 -

4 กล้องวัดมุมและระยะ (Total Station) ชดุ 1 1 1 1 1

5
เคร่ืองมือหยั่งน้ า (Echo Sounder) ความถี่ 30-210 KHz (กโิลเฮิทซ์) มีความละเอยีด 
+ 10 เซนติเมตร และสามารถบันทึกค่าความลึกพืน้ท้องน้ าในรูปกราฟ

ชดุ 1 1 1 1 1

6
เคร่ืองหาค่าพิกดัด้วยสัญญาณดาวเทียม มีค่าความคาดเคล่ือนของพิกดัทางราบ    
ไม่เกนิเกณฑ์งานส ารวจ ชั้น 3

เคร่ือง 1 1 1 1 1

เอกสารหมายเลข 7

ล าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
จ านวนเครื่องมือ เครื่องจกัรและอุปกรณ์การก่อสร้าง (คัน/เครื่อง)

บัญชเีครื่องมือ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขดุลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝ่ังทะเล



ของ กรมเจ้าทา่

ชั้นพเิศษ - 1 3 เอกสารหมายเลข 8

ชั้น 1 - - 3 เอกสารหมายเลข 8

ชั้น 2 - - 2 เอกสารหมายเลข 8

ชั้น 3 - - 1 เอกสารหมายเลข 8

วิศวกรโยธา

วุฒิ สามัญ ภาคี

บญัชีเอกสารแนบทา้ย 4 - 08

ตารางก้าหนดคุณสมบตัิเฉพาะอ่ืนๆ ในการขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบา้รุงรักษาร่องน้้าภายในประเทศ

ชั้นผู้ประกอบการ

บคุลากร (คน)

เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณก์ารก่อสร้าง

หมายเหตุ



ชั้นพิเศษ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3

1 รถขดุตักดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า คัน 7 5 3 1

2 รถขดุตักดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า คัน - - - -

3 กล้องวัดมุมและระยะ (Total Station) ชุด 1 1 1 1

4
เคร่ืองมือหยั่งน ้า (Echo Sounder) ความถี่ 30-210 KHz (กโิลเฮิทซ์) มีความละเอยีด 
+ 10 เซนติเมตร และสามารถบันทึกค่าความลึกพื นท้องน ้าในรูปกราฟ

ชุด 1 1 1 1

5
เคร่ืองหาค่าพกิดัด้วยสัญญาณดาวเทียม มีค่าความคาดเคล่ือนของพกิดัทางราบไม่เกนิ
เกณฑ์งานส้ารวจ ชั น 3

เคร่ือง 1 1 1 1

เอกสารหมายเลข 8
บญัชีเครือ่งมือ เครือ่งจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบ้ารุงรักษาร่องน้้าภายในประเทศ

ล้าดับที่ รายการ หน่วยนับ
จ้านวนเครือ่งมือ เครือ่งจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง (คัน/เครือ่ง)



หน้า  ๙ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ซ)  (๒)  (ซ)  
และวรรคสอง  มาตรา  ๖๕  วรรคสอง  มาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ช)  และมาตรา  ๗๕  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 

 
 

ข้อ ๑ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร”  หมายความว่า  ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อันเกิดจาก

การเกษตรกรรม  การประมง  การปศุสัตว์  หรือการป่าไม้  และผลพลอยได้ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร 

ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

(๑) นมโรงเรียน  ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(๒) นม  ยู  เอช  ที  จิตรลดา  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
(๓) ผลิตภัณฑ์และอาหารสําเร็จรูปต่าง ๆ  ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์

ของโครงการหลวงภาคเหนือ 
(๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร 
(๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร 



หน้า  ๑๐ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว 
(๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเย่ือหัตถกรรมและอาหารท่ีเป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
(๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  หรือ 
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการเกษตร  ขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล 

(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้  ไสไม้  อัดน้ํายาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ข้อ ๓ วิธีก ารจัดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุ ส่ ง เส ริมและพัฒ นาด้ านการเกษตรตามข้อ   ๒   

ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๑)  จัดซื้อ

ด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   
(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๒)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๓)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป  หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๔)  จากองค์การคลังสินค้า  องค์การตลาด
เพื่อเกษตรกร  องค์การตลาด  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จํากัด  หรือสถาบันเกษตรกร
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด  โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การ  ชุมนุม  หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าว 
เข้าเสนอราคาด้วย 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒  (๕)  (๖)  (๗)  หรือ  (๑๐)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒  (๘)  และ  (๙)  ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐  บาท  โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย  จํากัด  ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
และเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย 



หน้า  ๑๑ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมวด  ๒ 
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส 

 
 

ข้อ ๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส”  หมายความว่า  การผลิตสินค้า  

การให้บริการ  การค้าส่ง  การค้าปลีก  กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  หรือการอื่น ๆ  
จากวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มแม่บ้าน  หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ในหมู่บ้านและตําบล  กลุ่มสหกรณ์  
ร้านค้าสหกรณ์  ร้านค้า  หรือกลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกํากับดูแลควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  หรือ
หน่วยงานของรัฐรับรอง  มูลนิธิ  องค์การสงเคราะห์ต่าง ๆ  หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ  ที่ มีลักษณะ
เช่นเดียวกัน 

ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้   
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบลที่ มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนพื้นที่นั้น  ๆ  รวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป  
ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตําบลน้ัน 

 (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทํากิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง 
มีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดาํเนินกิจการร่วมกัน 

 (ค) สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้  ความสามารถ  และมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํานั้นต้องดําเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม  และ 

 (ง) มีการรับรองการดําเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ 

(๒) วัสดุสํานักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง 
(๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง  หรืองานจ้าง

ให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
(๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ได้แก่  สถานสงเคราะห์

คนพิการและทุพพลภาพ  โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด  สถานพยาบาลพระประแดง  
โรงเรียนสอนคนตาบอด  ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก  โรงเรียนสอนคนหูหนวก  
หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์  (มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ) 

(๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจํา  ทัณฑสถาน  สถานอบรมและฝึกอาชีพ
ลาดยาว  หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์ 



หน้า  ๑๒ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ตามข้อ  ๕  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี  หรือกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ในหมู่บ้านและตําบล  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๓)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ

กระทรวงกลาโหม  จัดซื้อหรือจัดจ้างทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น  จัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๕  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ์  หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่ประสงค์
จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

หมวด  ๓ 
พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 

 
 

ข้อ ๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน”  หมายความว่า  ผลผลิต  ชิ้นงาน  หรือบริการที่ผลิตหรือ

จัดทําขึ้นในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา  หรือหน่วยงานหรือองค์กร
ในกํากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน   

(๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทําหรือผลิตขึ้น 



หน้า  ๑๓ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  
หรืองานจ้างเหมาต่อเรือ   ซ่อมแซม   หรือดัดแปลงเรือไม้   หรือเรือไฟเบอร์กลาสชนิดต่าง ๆ   
จากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว 

(๓) งานจ้างทําครุภัณฑ์  และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) เคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และวัสดุสํานักงานขององค์การค้าของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

(๖) อาวุธ  หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
(๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน  ของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด 
(๘) แบตเตอร่ี  หรือบริการเก่ียวกับแบตเตอรี่  วัตถุพลอยได้จากการผลิต  และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

เก่ียวกับแบตเตอร่ีของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร  กองโรงงานอุตสาหกรรม  กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

(๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  หรืองานจ้างจัดทําเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  เคร่ืองหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ  และงานผลิตภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ 

(๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหนว่ยงานของรัฐ 

ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑)   

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  หรือหากราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๒)  (๘)  หรือ  (๙)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๓)  ที่เป็นของ
สถานศึกษาของตนเองหรือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายในวงเงินไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 



หน้า  ๑๔ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๘  (๔)  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ที่องค์การค้าผลิต

ออกจําหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธี 
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ   
จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงานที่อยู่ในขอบเขต
ของการเรียนการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหาก
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๖) ให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๖)   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

(๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยานหรือการซ่อมอากาศยาน
และอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกก็ได้  ทั้งนี้  ให้บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ดําเนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่ง 
ได้เฉพาะงานที่บริษัทอุตสาหกรรมการบิน  จํากัด  ไม่สามารถดําเนินการได้เองเท่านั้นและให้คํานึงถึง
ความสําคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย 

(๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๘  (๑๐)  ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม

ของหน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ 
ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ 

 (ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก)  แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือมีงานเกิน 
ขีดความสามารถ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก  หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐ 
มีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 
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 (ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุม 
ของหน่วยงานของรัฐตาม  (ก )  แต่ มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถที่ โรงพิมพ์จะพิมพ์ ได้   
ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถโดยวิธีคัดเลือก  หรือหากหน่วยงานของรัฐ
ไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อื่นของหน่วยงานของรัฐ  หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า
สามแห่งทราบ  เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา 

หมวด  ๔ 
พสัดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา 

 
 

ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา”  หมายความว่า   

การวิจัยและการพัฒนา  และการให้บริการทางการศึกษา  และให้หมายความรวมถึงการให้บริการทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดังต่อไปนี้  

เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง 
(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(๔) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งประเทศไทย 
ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑   (๑ )  (๓ )  หรือ  (๔ )  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐ 
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๑  (๒)  ในขอบเขตสาขาที่จัดให้มี 
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  และดําเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ใน 
การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือหากหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ก็ได้  ทั้งนี้  การให้บริการของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มีผลกระทบเสียหายต่อการสอน  การวิจัย  
หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  โดยปกติของข้าราชการ  คณาจารย์  นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา   
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หมวด  ๕ 
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 

 
 

ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการที่มีรายช่ือตามบัญชีนวัตกรรมไทย

ของสํานักงบประมาณ 
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๑๕  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว  ให้หน่วยงาน 

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
(๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง  มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป  ให้หน่วยงาน

ของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย 
หมวด  ๖ 

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 

 

ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการเก่ียวกับการป้องกัน

หรือการรักษาโรค  ยา  หรือเวชภัณฑ์ 
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน 
(๑) ยาตามชื่อสามัญ  (generic  name)  ในบัญชียาหลักแห่งชาติ   
(๒) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  

ได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว 
(๓) ยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์  ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงาน 

เภสัชกรรมทหาร  มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหนา่ย 
(๔) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 
(๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี  และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง  และไม่อยู่ในบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ 
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๑)  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  
เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ใช้เงินงบประมาณ
จัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 



หน้า  ๑๗ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๒ )  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก 
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย  เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค  ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ทั้งนี้  ราคายาหรือเวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าว
จําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๓)  โดยวิธี
คัดเลือก  โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม  โรงงานเภสัชกรรมทหาร  หรือผู้ขายรายใดก็ได้  แต่ต้องแจ้ง
องค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วยทุกคร้ัง  เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ  ๑๘  (๓)  
มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกําหนด  ให้ราชการส่วนกลาง 
และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร 

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๔)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยต้องจัดซื้อ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว 

ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๑๘  (๕)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย 

หมวด  ๗ 
พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้ 
“พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ”  หมายความว่า  สินค้าหรือบริการ 

ที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  น้ํามันเชื้อเพลิง  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  น้ํา  หรือไฟฟ้า 
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้  เป็นพัสดุ 

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๑) น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ของบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน) 
(๒) ผลิตภัณฑ์น้ํามันต่าง ๆ  ของโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร 
(๓) งานจ้างบริการไฟฟ้าหรือประปา  ของการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   

การประปานครหลวง  และการประปาส่วนภูมิภาค 
ขอ้ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๔  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๑)  ตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จากบริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  
ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ   
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   



หน้า  ๑๘ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม  จัดซื้อพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๒)  โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากโรงงานกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานทหาร  หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้   

(๓) ให้ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  จัดจ้างพัสดุตามข้อ  ๒๕  (๓)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปานครหลวง  และการประปา
ส่วนภูมิภาค  หรือหากราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และรัฐวิสาหกิจ  จะใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  ๑๙ 
เล่ม  ๑๓๔  ตอนที่  ๘๖  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบด้วย   
เว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ซึ่งเกณฑ์อ่ืนหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพน้ันรวมถึงพัสดุ 
หรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และในการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนก็ได้  ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ภาพรวมของหลักกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 

 หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารนีๅ ประกอบดຌวยสวนส าคัญ รวม 5 สวน ดังนีๅ 
 

  1.  สวนของการค านวณคางานตຌนทุน (Direct Cost) ป็นหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการค านวณ
คางานตຌนทุนหรือราคาทุนของงานกอสรຌางอาคาร  ประกอบดຌวย 

1.1  หลักกณฑ์การถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ประกอบดຌวย  
บัญชีสดงรายการงานกอสรຌางทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงาน   
กณฑ์การผืไอ หลักกณฑ์การค านวณปริมาณวัสดุมวลรวม หลักกณฑ์การค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย 
รวมทัๅงหลักกณฑ์ ขຌอมูล ละรายละอียดทีไกีไยวขຌองอืไนโ ซึไงมีรายละอียดทัๅงหมดปรากฏอยู฿นอกสาร
หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารลมนีๅ 

1.2  รายละอียดประกอบการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ประกอบดຌวย   
ราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง ละอัตราคารงงาน ซึไงมีรายละอียดปรากฏตามขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละ 

หลงวัสดุกอสรຌาง ละบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง   
฿นอกสารลมนวทาง วิธีปฏิบัติ ละรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 

 

  2.  สวนของคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌาง (Indirect Cost)  ป็นสวนของคา฿ชຌจาย 

฿นการด านินงานกอสรຌาง ซึไงประกอบดຌวย คาอ านวยการ ดอกบีๅย ก าเร ละคาภาษี ละพืไอ฿หຌกิดความสะดวก
ตอการน าเป฿ชຌ฿นทางปฏิบัติละลดปัญหาขຌอผิดพลาด฿นการค านวณ จึงเดຌค านวณรวมละจัดท าเวຌ฿นรูป 

ของตารางส ารใจรูป รียกวา ตาราง Factor F ทีไสามารถน าคา Factor F จากตาราง Factor F เป฿ชຌงานเดຌทันที
ตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F  ทีไก าหนด 

   ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร มีรายละอียดปรากฏตามตาราง Factor F  

งานกอสรຌางอาคาร  ฿นอกสารหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารลมนีๅ 
 

  3.  หลักกณฑ์การค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี    
ป็นหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี   
฿นงานกอสรຌางอาคาร ซึไงมีรายละอียดทัๅงหมดปรากฏอยู฿นอกสารหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง  

งานกอสรຌางอาคารลมนีๅ 
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  4.  หลักกณฑ์การสรุปคากอสรຌางป็นราคากลางละการจัดท ารายงาน   ป็นหลักกณฑ์
ละวิธีการ฿นการน าคางานตຌนทุน  คา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌาง (คา Factor F)  ละคา฿ชຌจายพิศษ 

ตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  มารวมกันป็นราคากลางงานกอสรຌางอาคารทัๅงครงการ/ 
งานกอสรຌาง ละรวมเปถึงการจัดท ารายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ซึไงมีรายละอียดทัๅงหมด
ปรากฏอยู฿นอกสารหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารลมนีๅ 
 

  5.  นวทางละวิธีปฏิบัติกีไยวกับหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง  

ป็นขຌอบังคับ  นวทาง  ละวิธีปฏิบัติพืไอสนับสนุน฿หຌมีการน าหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
เป฿ชຌปฏิบัติเดຌอยางถูกตຌองละมีประสิทธิภาพ  รวม 22 ขຌอ ซึไงมีรายละอียดปรากฏตามนวทางละวิธีปฏิบัติ
กีไยวกับหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง  ฿นอกสารลมนวทาง  วิธีปฏิบัติ  ละรายละอียด
ประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายละขอบขต 

ของงานกอสรຌางอาคาร 
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ความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางอาคาร 

 

 นืไองจากหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ประกอบดຌวยหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานกอสรຌาง รวม 3 หลักกณฑ์ เดຌก หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับ
ครงการ/งานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางอาคาร หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง  
สะพาน ละทอหลีไยม ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับครงการ/งานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางทาง สะพาน ละหรือ
ทอหลีไยม ละหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางชลประทาน ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับครงการ/งานกอสรຌาง 
ทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางชลประทาน ต฿นทางปฏิบัติละตามขຌอทใจจริงพบวา มีครงการ/งานกอสรຌาง
ของทางราชการหลายครงการ/งานกอสรຌางเมสามารถยกเดຌชัดจนวาอยู฿นกลุมงาน฿ด จึงท า฿หຌกิดปัญหา 
กับผูຌปฏิบัติ฿นการลือก฿ชຌหลักกณฑ์ฯ ส าหรับการค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅน 
 

฿นสวนของหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร จึงเดຌก าหนดความหมายละขอบขต
ของงานทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางอาคารเวຌพืไอประกอบการพิจารณาลือก฿ชຌหลักกณฑ์ฯ ฿หຌถูกตຌอง    
ดยครงการ/งานกอสรຌาง฿ดทีไมีลักษณะ รูปบบ ครงสรຌาง วัตถุประสงค์ ละหรือมีรายละอียดละทคนิค
วิธีการกอสรຌาง อยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร ฿หຌ฿ชຌหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 
 

ความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร  ก าหนดเวຌดังตอเปนีๅ 
 

  6.1  งานกอสรຌางอาคาร  หมายถึง  งานกอสรຌาง฿หม งานปรับปรุง งานซอมซม งานรืๅอถอน  
ละหรืองานตอติมอาคาร  บຌาน  รือน  รง  รຌาน  พ  รือหรือพาหนะส าหรับขนสงขຌามฟาก ทาทียบรือ  
ตึกถว  รຌานคຌา  รงรือน  รงรียน  รงพยาบาล  รงงาน  รงภาพยนตร์  ศูนย์การคຌา  คลังสินคຌา อาคาร
ส านักงาน  อาคารทีไท าการ  อาคารชุดพักอาศัย  ศาลาทีไพัก   วัด   พระอุบสถ  หอระฆัง  กุฏิพระ มัสยิด  
สุหรา  อนุสาวรีย์   หอสูง   หอประชุม   หຌองสมุด   ตลาด   อูรือ  คานรือ  ทานๅ า  ทาจอดรือ  สถานีน ารอง  
สถานีขนสงฯ  หรือสิไงกอสรຌางอืไนทีไมีลักษณะ  รูปบบ  ละหรือครงสรຌางคลຌายกับสิไงกอสรຌางดังกลาว 

ซึไงบุคคลอาจขຌาอยูละหรือขຌาเป฿ชຌสอยเดຌ ละ฿หຌหมายความรวมถึง งานกอสรຌาง฿หม งานปรับปรุง  
งานซอมซม  งานรืๅอถอน  ละ/หรืองานตอติมสิไงกอสรຌาง  ดังตอเปนีๅดຌวย 
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 (1)  งานภูมิทัศน์ละอัฒจันทร์หรือสิไงกอสรຌางอยางอืไนทีไมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌป็นทีไ
ลนกีฬาละหรือออกก าลังกาย  ชน  สนามกีฬา  สนามฟุตบอล  ลูกีฬา  สนามทนนิส  สนามบาสกตบอล  
สนามบดมินตัน  สระวายนๅ า  สวนสาธารณะ  ป็นตຌน 

 (2) ป้ายละหรือสิไงทีไสรຌางขึๅนส าหรับติดหรือตัๅง  พืไอการประชาสัมพันธ์หรือ 

พืไอการฆษณา 
 (3)  ถนน  ทางทຌา  พืๅนทีไ  สิไงทีไสรຌางขึๅนพืไอ฿ชຌป็นทีไจอดรถ  ทีไกลับรถ  พืๅนลาน
คอนกรีต  ละหรือทางขຌาออกของรถ  ภาย฿นบริวณซึไงป็นสวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับงานกอสรຌาง
อาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (4)  รางระบายนๅ า  ทอระบายนๅ า  บอพัก  บอบ าบัดนๅ าสีย  บอกรอะบอซึม  บอกใบนๅ า  
ถังพักนๅ า  งานระบบประปา  งานปักสาพาดสาย  หรืองานระบบเฟฟ้าสงสวาง  ภาย฿นบริวณซึไงป็น
สวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับงานกอสรຌางอาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (5)  สระนๅ า  นๅ าพุ  ขืไอนกันดิน  สะพานขຌามคูคลอง  ทางดิน  งานปลูกตຌนเมຌ   
งานประติมากรรม  งานปลูกหญຌา  ละหรืองานจัดสวน  ภาย฿นบริวณซึไงป็นสวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับ
งานกอสรຌางอาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (6) สาธง  รัๅว  ก าพง  ประตูรัๅว  ละหรือป้อมยาม  ภาย฿นบริวณซึไงป็น
สวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับงานกอสรຌางอาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (7)  งานตกตงภาย฿นละหรืองานกอสรຌางอืไน฿ด  ภาย฿นบริ วณซึไ ง ป็น
สวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับงานกอสรຌางอาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (8) งานระบบปรับอากาศ  ระบายอากาศ  งานระบบลิฟต์ละบันเดลืไอน   
งานระบบครืไองกล งานระบบพิศษอืไนโ ละหรืองานอืไนโ ทีไป็นสวนประกอบละติดตัๅงอยูกับตัวอาคาร (Build in) 
 (9)  งานกอสรຌางอืไนทีไเมอยู฿นกลุมงานกอสรຌางทาง  งานกอสรຌางสะพานละทอหลีไยม  
งานกอสรຌางชลประทาน  ละตามทีไคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ ก าหนด 

 

        ความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางดังกลาว  ก าหนดขึๅนพืไอ฿หຌการลือก฿ชຌหลักกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางมีความชัดจนละเมมีปัญหา฿นทางปฏิบัติตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางนีๅทานัๅน   
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รายละอียด ขຌอมูล ละอกสาร 
ทีไจ าป็นส าหรับการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 

 ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ผูຌทีไมีหนຌาทีไค านวณราคากลางตຌองค านวณ฿หຌถูกตຌอง 
ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด ดยควรมีรายละอียด ขຌอมูล ละอกสารตางโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอประกอบการค านวณ   
สรุปเดຌดังนีๅ 
 

1.  บบรูปรายการกอสรຌาง (บบกอสรຌางหรือบบปลน) รายละอียดประกอบบบฯ ขຌอมูล  
ละอกสารทีไกีไยวขຌองกับครงการ/งานกอสรຌางละบบรูปรายการกอสรຌางนัๅน 

2.  รายละอียดการถอดบบกอสรຌางละประมาณการราคาบืๅองตຌนของผูຌออกบบ (฿นขัๅนตอน
การออกบบกอสรຌาง) 

3.  งืไอนเขละขຌอก าหนด฿นการจຌางกอสรຌาง  ทีไส าคัญ  เดຌก  อัตรางินประกันผลงานหัก 
ละอัตรางินลวงหนຌาจาย  ทีไตຌองก าหนด฿นสัญญาจຌางกอสรຌาง 

4.  หลักกณฑ์การค านวณ ขຌอมูล ละรายละอียดประกอบการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
อาคารทีไป็นปัจจุบัน  ณ วันทีไค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารนัๅน ชน  หลักกณฑ์การค านวณ  ตาราง 
Factor F ราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลาง 

งานกอสรຌาง  ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย  ป็นตຌน 

5.  รายละอียดกีไยวกับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ  ละขຌอก าหนดอืไนโ ทีไตຌองพิจารณา
ค านวณหรือทีไตຌองสืบคຌนขຌอมูลหรือด านินการป็นกรณีพิศษ 

6.  บบฟอร์มทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌส าหรับการถอดบบละจัดท ารายงานการค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-8- 
 

 

บบฟอร์ม 

ส าหรับการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 

 ฿นการค านวณราคากลางตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร นัๅน  เดຌก าหนด
บบฟอร์มพืไอผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌน าเป฿ชຌ฿นการถอดบบกอสรຌาง ค านวณ ละจัดท ารายงาน 

การค านวณราคากลาง  รวม  9  บบฟอร์ม  ดังนีๅ 
 

  1.  บบฟอร์มประกอบการถอดบบกอสรຌาง 
ป็นบบฟอร์มทีไก าหนดขึๅนพืไออ านวยความสะดวกส าหรับผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง

เดຌ฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง฿นงานกอสรຌางอาคาร ซึไงผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจ฿ชຌหรือเม฿ชຌกใเดຌ  
ดย฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง ตหากเดຌมีการจัดท ากใ฿หຌนบเวຌป็นรายละอียดประกอบ
฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารนัๅนดຌวย  ประกอบดຌวยบบฟอร์ม  ดังนีๅ 
   1.1  บบ ปร.1 : บบฟอร์มการถอดบบส ารวจรายการ  ปริมาณงาน  ละวัสดุ   
กอสรຌางทัไวเป 

ป็นบบฟอร์มส าหรับ฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง พืไอส ารวจละ
ก าหนดรายการ  ปริมาณงาน  ละวัสดุกอสรຌางทัไวเป  ทีไเมกีไยวขຌองกับงานคอนกรีต งานเมຌบบ งานเมຌค  ายัน  
งานหลใกสริมคอนกรีต  ละงานเมຌ  หรืออาจ฿ชຌป็นบบฟอร์มส าหรับประมาณการราคาคากอสรຌางของงาน
ตางโ  พืไอหาราคาตอหนวย  ชน  งานท าประตูหนຌาตาง  งานดินทอระบบ  ป็นตຌน 

   1.2  บบ ปร.2 : บบฟอร์มการถอดบบส ารวจรายการละปริมาณงานคอนกรีต  
เมຌบบ เมຌคๅ ายัน ละหลใกสริมคอนกรีต 

    ป็นบบฟอร์มส าหรับ฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง พืไอส ารวจละ
ก าหนดรายการละปริมาณงาน  ฉพาะ฿นสวนของงานคอนกรีต งานเมຌบบ งานเมຌค  ายัน ละงานหลใกสริม
คอนกรีต 

   1.3  บบ ปร.3 : บบฟอร์มการถอดบบส ารวจรายการละปริมาณงานเมຌ 
    ป็นบบฟอร์มส าหรับ฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง พืไอส ารวจละ
ก าหนดรายการละปริมาณงาน  ฉพาะ฿นสวนของงานเมຌ 
 

  2.  บบฟอร์มรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

ป็นบบฟอร์มรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ซึไงผูຌมีหนຌาทีไค านวณ
ราคากลางตຌอง฿ชຌ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  สวนจะ฿ชຌบบฟอร์ม฿ด จ านวนกีไบบฟอร์ม 
กใ฿หຌขึๅนอยูกับขຌอทใจจริงส าหรับตละครงการ/งานกอสรຌาง รวมทัๅงนวทางละวิธีการ฿นการออกบบละจัดท า
รายงานการค านวณราคากลางของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง ประกอบดຌวยบบฟอร์ม  ดังนีๅ 
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   2.1  บบ ปร.4 : บบสดงรายการ  ปริมาณงาน  ละราคา (BOQ.) 
    ป็นบบฟอร์มส าหรับรวบรวมรายการงานกอสรຌาง รวมทัๅงปริมาณงาน 
ละคาวัสดุครุภัณฑ์ละหรือคารงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง ทีไเมกีไยวขຌองกับคา฿ชຌจายพิศษตาม
ขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ดยผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจยกรายการงานกอสรຌาง รวมทัๅง
ปริมาณงาน ละคาวัสดุครุภัณฑ์ละหรือคารงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง รวบรวมเวຌ฿นบบ ปร. 4 
เดຌมากกวา 1 ชุด ตามการจัดบงกลุมงานทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางก าหนด ดย฿น ปร. 4 ตละชุด (ตละ
กลุมงาน) จะประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌาง รวมทัๅงปริมาณงาน ละคาวัสดุครุภัณฑ์ละหรือคารงงาน
ส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง ส าหรับกลุมงานนัๅนโ ชน ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจยกรายการ 

งานกอสรຌาง รวมทัๅงปริมาณงาน ละคาวัสดุครุภัณฑ์ละหรือคารงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง ป็นชุด 
ปร. 4 ของตัวอาคารส านักงาน ชุด ปร. 4 ของงานผังบริวณ ละชุด ปร. 4 ของครุภัณฑ์จัดซืๅอ ป็นตຌน 

    ฿นการจ านกหรือยกรายการงานกอสรຌาง  รวมทัๅงปริมาณงาน คาวัสดุ
ครุภัณฑ์ละหรือคารงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง  มารวมป็นกลุมงานตางโ กีไกลุม นัๅน ผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางควรพิจารณาตามรายละอียด ครงสรຌาง ละขຌอทใจจริงของครงการ/งานกอสรຌางทีไค านวณ
ราคากลางนัๅน  รวมทัๅงวิธีการละนวทาง฿นการน ารายละอียดของการค านวณราคากลางงานกอสรຌางดังกลาว 
เป฿ชຌประยชน์฿นรืไองตางโ ตอเปดຌวย  ดย฿หຌขึๅนอยูกับดุลยพินิจละการพิจารณาของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางอาคารนัๅนป็นส าคัญ 
 

   2.2  บบ ปร.4 (พ) : บบสดงรายการ ปริมาณงาน ละราคา ส าหรับคา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดฯ (BOQ.) 
    ป็นบบฟอร์มส าหรับรวบรวมรายการงานกอสรຌางทีไกีไยวขຌองกับคา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีทุกรายการ รวมทัๅงผลรวมของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนด 

ละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีตละรายการ ละทุกรายการ 
 

   2.3  บบสดงการค านวณละหตุผลความจ าป็นส าหรับคา฿ชຌจายพิศษ 

ตามขຌอก าหนดฯ 

    ป็นบบฟอร์มส าหรับสดงรายละอียดการค านวณละค าชีๅจงหตุผล 
ความจ าป็นทีไตຌองมีคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  ส าหรับตละรายการ 
 

   2.4  บบ ปร.5 (ก) : บบสรุปคากอสรຌาง (คางานตຌนทุน) 
    ป็นบบฟอร์มส าหรับสรุปคากอสรຌางฉพาะงาน/กลุมงานทีไถอดบบค านวณ
฿นราคาตຌนทุนหรือ฿นราคาทุน ดย฿ชຌป็น฿บปะหนຌา บบ ปร.4 ทีไค านวณ฿นราคาตຌนทุนหรือ฿นราคาทุน ตละชุด 

    ฿นการสรุปขนาดหรือนืๅอทีไอาคาร ละคาฉลีไยตอตารางมตร พืไอระบุเวຌ฿น
บบ ปร. 5 (ก) นัๅน  ฿หຌสรุปหรือค านวณตามหลักกณฑ์  ดังนีๅ 
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ขนาดพืๅนทีไหรือนืๅอทีไอาคาร (พืๅนทีไ฿ชຌสอย) = พืๅนทีไทีไอยูภาย฿นสวนของนวผนังหรือผนังกอ
ดยรอบ + ½ ของพืๅนทีไทีไมีหลังคาคลุมตเมมีนวผนังหรือผนังกอดยรอบ 

คาฉลีไยตอตารางมตร = มูลคางานหรือคากอสรຌางรวมตามสรุปทຌาย บบ ปร. 5 (ก) หารดຌวย
ขนาดพืๅนทีไหรือนืๅอทีไอาคาร (พืๅนทีไ฿ชຌสอย) 
 

ทัๅงนีๅ  การค านวณพืๅนทีไ฿ชຌสอยหรือขนาดหรือนืๅอทีไอาคารส าหรับงานอาคาร
ดังกลาว อาจตกตางกับการค านวณพืๅน฿ชຌสอยพืไอการขออนุญาตปลูกสรຌางอาคาร  หรือพืไอการออกบบ฿นการ
ก าหนดคุณสมบัติของผูຌออกบบทางดຌานวิชาชีพ ละอาจมีความตกตางกับการค านวณพืๅนทีไ฿ชຌสอยหรือพืๅนทีไ
อาคาร฿นสวนของภาคอกชนหรือผูຌสนอราคา 
 

   2.5  บบ ปร.5 (ข) : บบสรุปคาครุภัณฑ์จัดซืๅอ 

    ป็นบบฟอร์มส าหรับสรุปคากอสรຌางฉพาะงาน/กลุมงาน ทีไกีไยวขຌองกับ
ครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌองค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ดย฿ชຌป็น฿บปะหนຌา บบ ปร. 4  
ของครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ตละชุด 
 

   2.6  บบ ปร.6 : บบสรุปราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

    ป็นบบฟอร์มส าหรับรวบรวมคากอสรຌางของทุกสวน (งาน/กลุมงาน)   
ทัๅง฿นสวนของคางานตຌนทุน ครุภัณฑ์จัดซืๅอฯ ละคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ มาสรุปรวมเวຌ฿นบบ ปร. 6 นีๅ   
ละมืไอรวมยอดคากอสรຌางของทุกสวน (งาน/กลุมงาน)  กใจะเดຌคากอสรຌางหรือราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

ทัๅงครงการ/งานกอสรຌาง 
 

   นอกจากบบฟอร์ม 6 บบฟอร์ม ดังกลาวลຌว  ฿นรายงานการค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางอาคาร ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจะตຌองนบบบฟอร์ม ขຌอมูล ละรายละอียดอืไนโ ทีไผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางเดຌก าหนดละจัดท าขึๅนองตามขຌอก าหนดตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
ประกอบเวຌกับรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางดຌวย  ชน  บบฟอร์มละหรือรายละอียดละค าชีๅจง
กีไยวกับการสืบราคาวัสดุครุภัณฑ์ รายละอียดการค านวณหาคา Factor F  ละ บบ ปร.1  ปร.2 ละ ปร.3  
(฿นกรณีทีไเดຌมีการจัดท า บบ ปร.1  ปร.2 ละ บบ ปร. 3  เวຌดຌวย)  ป็นตຌน 

 

แบบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  ทัๅง  9  แบบ ดังกลาว    ปรากฏตาม
แบบฟอร์ม฿นหนຌาถัดเป 

 

 



    แบบ ปร.1   แผ่นที่  ..../.....

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/ค านวณราคากลางโดย                   เม่ือวนัที ่             เดือน                             พ .ศ.

ราคา จ านวนเงนิ
ต่อหน่วย บาท
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หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

แบบฟอรม์การถอดแบบส ารวจรายการ ปริมาณงาน และวสัดุก่อสรา้งทัว่ไป



แบบ ปร.2   แผ่นที ่ ...../.....

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/ค านวณราคากลางโดย เม่ือวนัที่ เดือน พ.ศ.

คอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค า้ยนั
ลบ.ม. ตร.ม. ต้น 6 มม. 9 มม. 12 มม. 15 มม. 19 มม. 25 มม. 12 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม. 28 มม.
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ล าดบัที่ รายการ
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร

หมายเหตุ

แบบฟอรม์การถอดแบบส ารวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไมแ้บบ ไมค้ ้ายนั และเหล็กเสริมคอนกรีต



แบบ ปร.3  แผ่นที่ .... /....

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/ค านวณราคากลางโดย                               เม่ือวนัที ่             เดือน                             พ .ศ.

ขนาดหน้าไม้ ความยาว ปริมาตร
นิว้ เมตร ฟ3
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 ล าดบัที่ หมายเหตุจ านวนชนิดไม้รายการ

แบบฟอรม์การถอดแบบส ารวจรายการและปริมาณงานไม้



  แบบ ปร.4   แผ่นที่ ... /....

กลุม่งาน/งาน                   

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ค านวณราคากลางโดย เม่ือวนัที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

  -14-

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย



  แบบ ปร.4 (พ)   แผ่นที่ ... /....

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง                                                                                                                                                   แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ค านวณราคากลางโดย                                                                                                                     เม่ือวนัที ่                               เดือน                                                         พ .ศ.

หน่วย : บาท
ค่าใช้จ่ายรวม
(ค่าก่อสร้าง)

รวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ ทุกรายการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

(ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งมี)



หน้าที่  ..../....

รายการ (ระบรุายการคา่ใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดฯ)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง                         แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ค านวณราคากลางโดย เม่ือวนัที่ เดือน พ.ศ.

 1.  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ รายการน้ี

2.  รายละเอียดการค านวณ
หน่วย : บาท

ที่ จ านวน

(ส าหรับรายการที่มีภาษีมลูคา่เพ่ิม)

(ส าหรับรายการที่มีภาษีมลูคา่เพ่ิม)

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มนี ้ผู้ มีหน้าทีค่ านวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
    และสอดคล้องตามข้อมลูข้อเท็จจริงส าหรับคา่ใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดฯ  แตล่ะรายการ
2. การค านวณคา่ใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดฯ  ให้ผู้ มีหน้าทีค่ านวณราคากลางค านวณตามข้อเท็จจริง
    รายการใดต้องช าระภาษีมลูคา่เพ่ิม ให้รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิมด้วย
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รวมค่าใชจ่้าย
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่าใชจ่้ายรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แบบแสดงการค านวณและเหตผุลความจ าเป็น
ส าหรบัค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ

รายการค่าใช้จ่าย หมายเหตุ



 แบบ ปร. 5 (ก)

กลุม่งาน/งาน
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง 
สถานทีก่่อสร้าง   
แบบเลขที ่ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ  ปร. 4     ทีแ่นบ      มีจ านวน                                                   หน้า
ค านวณราคากลาง เม่ือวนัที ่                        เดือน                                                พ .ศ.   

     หน่วย : บาท

1               งาน/กลุม่งาน ....................................     

2               งาน/กลุม่งาน .....................................
3               งาน/กลุม่งาน .....................................
4               งาน/กลุม่งาน ......................................

       ............ฯลฯ...................

  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินลว่งหน้าจา่ย............…...%

เงินประกนัผลงานหกั........….%

ดอกเบีย้เงินกู้ ................……%

ภาษีมลูคา่เพ่ิม..............……%

 .............................................................  ............................................................

(............................................................) (............................................................)

      กรรมการก าหนดราคากลาง       กรรมการก าหนดราคากลาง
.....................................................

หมายเหตุ      แบบฟอร์มนี ้  สามารถปรับปรุงและเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
       โครงการ/งานก่อสร้างทีค่ านวณราคากลาง
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...........................................................

(............................................................)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดับที่ รายการ Factor F หมายเหตุ

แบบสรุปค่าก่อสรา้ง

รวมค่าก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างค่างานต้นทุน

ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร    จ านวน  ………………. ตร.ม.         เฉล่ีย ………………………………. บาท/ตร.ม.



 แบบ ปร. 5 (ข)

กลุม่งาน/งาน
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง 
สถานทีก่่อสร้าง   
แบบเลขที ่ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ  ปร. 4     ทีแ่นบ      มีจ านวน                                                   หน้า
ค านวณราคากลาง เม่ือวนัที ่                        เดือน                                                พ .ศ.   

     หน่วย : บาท
ภาษี

มูลค่าเพิ่ม
1               งาน ....................................     

2               งาน .....................................
3               งาน .....................................
4               งาน ......................................

       ............ฯลฯ...................

 

 .............................................................  ............................................................

(............................................................) (............................................................)

      กรรมการก าหนดราคากลาง       กรรมการก าหนดราคากลาง
.....................................................

หมายเหตุ      แบบฟอร์มนี ้  สามารถปรับปรุงและเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
       โครงการ/งานก่อสร้างทีค่ านวณราคากลาง
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แบบสรุปค่าครุภณัฑจ์ดัซ้ือ

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ

รวมค่าก่อสร้าง

...........................................................

(............................................................)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

ค่างาน ค่าก่อสร้าง



                                                                                                                                                 แบบ ปร.6   แผ่นที่ .../....

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง 
แบบเลขที ่                                                                        
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                                                                     
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5  ทีแ่นบ          มีจ านวน                                           ชดุ
ค านวณราคากลาง เม่ือวนัที ่                         เดือน                                                    พ .ศ.

หน่วย : บาท

1                 กลุม่งาน/งาน .............................  

2                 กลุม่งาน/งาน .............................  

3                 กลุม่งาน/งาน .............................
4                  กลุม่งาน/งาน .............................  

    ..................ฯลฯ................  

   

   

  

  

  

รวมค่าก่อสร้างทัง้โครงการ/งานก่อสร้าง  

                      ราคากลาง  

ราคากลาง    ( ........................................................ตัวอักษร............................................................)

 .............................................................            ............................................................

(............................................................)           (............................................................)

      กรรมการก าหนดราคากลาง                 กรรมการก าหนดราคากลาง

หมายเหตุ      แบบฟอร์มนี ้  สามารถปรับปรุงและเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
       โครงการ/งานก่อสร้างทีค่ านวณราคากลาง
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แบบสรปุราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร

(............................................................)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุค่าก่อสร้าง

สรุป
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หลักกณฑ์ละวิธีการค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคาร 

 

 

การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร฿ชຌวิธีประมาณการราคาดยละอียด  ดยก าหนด฿หຌ฿ชຌวิธีการ
ถอดบบค านวณราคากลางานกอสรຌาง ซึไงมีหลักกณฑ์  วิธีการ ละขัๅนตอน พืไอผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
น าเป฿ชຌป็นหลักกณฑ์ละนวทางปฏิบัติ  ดังนีๅ 
 

1.  ถอดบบกอสรຌางจากบบกอสรຌางทีไจะ฿ชຌกอสรຌาง พืไอส ารวจละก าหนดรายงานงานกอสรຌาง รวมทัๅง
หนวยวัด ละปริมาณงาน วัสดุ ละหรือรงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง ละรวมเปถึงการปรับจ านวน
หรือปริมาณงาน/วัสดุของบางรายการงานกอสรຌางตามทีไก าหนด฿หຌสอดคลຌองกับการกอสรຌางทีไป็นจริงดຌวย 

฿นการถอดบบกอสรຌางพืไอส ารวจละก าหนดรายงานงานกอสรຌาง รวมทัๅงหนวยวัด ละปริมาณ
งาน วัสดุ ละหรือรงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง  ละรวมเปถึงการปรับจ านวนหรือปริมาณงาน/
วัสดุของบางรายการงานกอสรຌาง฿หຌสอดคลຌองกับการกอสรຌางทีไป็นจริงนัๅน ฿นหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคารนีๅ  เดຌก าหนดหลักกณฑ์ นวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทัๅงขຌอมูลตางโ พืไอผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
น าเป฿ชຌ  ประกอบดຌวย 

 (1)  บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร 

 (2)  หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงาน วัสดุ ละรงงาน 

 (3)  มาตรฐานการวัดปริมาณงาน฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 (4)  กณฑ์การผืไอละการค านวณปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย 

 (5)  มาตรฐานขนาดละนๅ าหนักวัสดุ 
 (6)  หลักกณฑ์การค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย 

 (7)  บบฟอร์มตางโ ทีไกีไยวขຌอง 
   ป็นตຌน 

 

ทัๅงนีๅ  ฿นการถอดบบกอสรຌางดังกลาว  ผูຌถอดบบกอสรຌางหรือผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง 

ควรยกรายการงานกอสรຌางลง฿นบบ ปร.4  เวຌป็นสวนโ ชน สวนของคางานตຌนทุนซึไงตຌองค านวณ฿นราคาตຌนทุน  
สวนของครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌองค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ละสวนของ
คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  ป็นตຌน ทัๅงนีๅ พืไอเม฿หຌกิดความสับสน   
มืไอด านินการ฿นขัๅนตอนตอเป 
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2.  น ารายละอียดหรือขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ซึไงประกอบดຌวย  
คาวัสดุ คารงงาน ละหรือคาวัสดุมวลรวมตอหนวย มาค านวณกับจ านวนหรือปริมาณของตละรายการ 

งานกอสรຌาง  ดังนีๅ 
2.1  รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไกีไยวขຌองกับคางานตຌนทุน ฿หຌค านวณคาวัสดุ คารงงาน ละหรือ

คาวัสดุมวลรวมตอหนวย ฿นราคาทุน (เมรวมคาอ านวยการ ดอกบีๅย ก าเร ละคาภาษี) 
2.2  รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไกีไยวขຌองกับครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌองค านวณ 

฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ฿หຌค านวณคาวัสดุครุภัณฑ์นัๅน ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย (เมรวม
คาอ านวยการ ดอกบีๅย ก าเร ละคาภาษี)   

2.3  คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ฿หຌค านวณตามหลักกณฑ์
ทีไก าหนด฿นสวนของการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ส าหรับงาน
กอสรຌางอาคาร 

ดังนัๅน ฿นสวนนีๅ ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจ าป็นตຌองท าความขຌา฿จ฿นหลักกณฑ์ ขຌอก าหนด 
รวมทัๅงรายละอียดตางโ  ตามทีไหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารก าหนด  ดังนีๅ 

 (1)  ขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง 
 (2)  บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
 (3)  หลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย  

   (4)  หลักกณฑ์ละวิธีการค านวณกีไยวกับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละ
คา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองม ี

   (5)  หลักกณฑ์ละขຌอก าหนดกีไยวกับการค านวณคาครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ 
ทีไตຌองค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย 

   ป็นตຌน 

 

3.  จ านกหรือยกรายการงานกอสรຌาง  ทีไเดຌค านวณคาวัสดุ  คารงงาน  ละหรือคางาน ลຌว ลง฿น
บบ ปร. 4 ตละชุด ดยทุกชุดของบบ ปร. 4 ตຌองมีบบ ปร. 5 ป็น฿บปะหนຌาเวຌทุกชุด ยกวຌน บบ ปร.4  
ของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี (หากผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌถอดบบ 

ละยกรายการงานกอสรຌางลง฿นบบ ปร. 4  ละเดຌจัดท า บบ ปร. 5 ป็น฿บปะหนຌา บบ ปร. 4 ตละชุดเวຌลຌว 
กใเมตຌองด านินการ฿นขัๅนตอนนีๅ) 

ทัๅงนีๅ  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจยกรายการงานกอสรຌางทีไเดຌจากการถอดบบกอสรຌาง  
ออกป็นงานกลุมงานตางโ เดຌ ตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามขຌอทใจจริงส าหรับครงการ/งานกอสรຌางนัๅน 
รวมทัๅงวัตถุประสงค์฿นการน ารายละอียดของการค านวณราคากลางเป฿ชຌประยชน์ตอเป  ดยตละงาน/กลุมงาน 
ทีไยกนัๅน จะตຌองประกอบดຌวย บบ ปร. 4 จ านวน 1 ชุด ละทุกชุดของ บบ ปร. 4 ตຌองมีบบ ปร. 5 ป็น฿บ 
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ปะหนຌาเวຌดຌวยทุกชุด   ยกวຌน บบ ปร.4  ของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี   
เมตຌองมี บบ ปร. 5  ป็น฿บปะหนຌา 

 

  ฿นการ฿ชຌบบ ปร.4   บบ ปร. 4 (พ)  บบ ปร. 5  ละบบ ปร. 5 (ก)  มีขຌอก าหนด  ดังนีๅ 
(1)  บบ ปร. 4  ชุด฿ดทีไกีไยวขຌองกับคางานตຌนทุน ฿หຌ฿ชຌบบ ปร. 5 (ก) ป็น฿บปะหนຌา 
(2)  บบ ปร. 4  ชุด฿ดทีไกีไยวขຌองกับครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌองค านวณ

฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย  ฿หຌ฿ชຌบบ ปร. 5 (ข)  ป็น฿บปะหนຌา 
  (3)  ฿นสวนของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี    

฿หຌ฿ชຌบบ ปร. 4 (พ)  ดยเมตຌองมีบบ ปร. 5  ป็น฿บปะหนຌา 
 

4.  ตละชุดของบบ ปร. 4  ฿หຌรวมคา฿ชຌจายรวมของทุกรายการงานกอสรຌาง ลຌวน าคา฿ชຌจายรวม 

ของทุกรายการงานกอสรຌางนัๅน เปก าหนดเวຌ฿บบบ ปร. 5 (ก)  ชอง คางานตຌนทุน หรือบบ ปร. 5 (ข) ชอง คางาน 
(กรณี฿ชຌบบ ปร. 5 (ข))  ซึไงป็น฿บปะหนຌาของบบ ปร. 4  ชุดนัๅนโ 
 

5.  รวมคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/งานกอสรຌาง (ทุกรายการงานกอสรຌางจากบบ ปร. 4 ทุกชุด ทีไค านวณ
฿นราคาตຌนทุนหรอืราคาทุน  หรือจะรวมคางานตຌนทุน ฿นชอง คางานตຌนทุน จากบบ ปร. 5 (ก)  ทุก฿บ กใเดຌ) 

 

6.  น าคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/งานกอสรຌางเปทียบหาคา Factor F  จากตาราง Factor F ทีไกีไยวขຌอง   
ดยหากคางานตຌนทุนอยู฿นระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีไก าหนดตามตาราง Factor F  ฿หຌทียบอัตราสวน 

หรือ฿ชຌสูตรค านวณหาคา Factor F 

 ฿นการ฿ชຌตาราง Factor F ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F ตละตาราง 
 

7.  ฿นบบ ปร. 5 (ก) ตละ฿บ ฿หຌน าคา Factor F ทีไเดຌจากตาราง Factor F เปก าหนดเวຌ฿นชอง Factor F 
ละน าผลคูณ คางานตຌนทุน (ชอง คางานตຌนทุน) X คา Factor F (฿นชอง Factor F)  เปก าหนดเวຌ฿นชอง  
คากอสรຌาง   ซึไงผลลัพธ์฿นชอง คากอสรຌาง กใคือคากอสรຌาง฿นสวนของงาน/กลุมงานนัๅนโ 

 

8.  ฿นบบ ปร. 5 (ข) ตละ฿บ ฿หຌค านวณคาภาษีมูลคาพิไมของชอง คางาน ฿นอัตราปัจจุบัน มาก าหนด
เวຌ฿นชอง ภาษีมูลคาพิไม จากนัๅน ฿หຌน าผลรวมชอง คางาน ละชอง ภาษีมูลคาพิไม มาก าหนดเวຌ฿นชอง  
คากอสรຌาง  ซึไงผลลัพธ์฿นชอง คากอสรຌาง กใคือคากอสรຌาง฿นสวนของครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌอง
ค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ส าหรับงาน/กลุมงานนัๅนโ 

 

9.  ฿นกรณีทีไมีคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  ฿หຌค านวณคา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีตละรายการ ตามหลักกณฑ์การค านวณคา฿ชຌจายพิศษ 

ตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีส าหรับงานกอสรຌางอาคาร ดยรายการ฿ดทีไตຌองช าระคาภาษีมูลคาพิไม  
กใ฿หຌรวมคาภาษีมูลคาพิไมเวຌดຌวย จากนัๅน ฿หຌน าคา฿ชຌจายรวมของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไน 

ทีไจ าป็นตຌองมีตละรายการ  มาสรุปเวຌ฿นบบ ปร. 4 (พ) ลຌวรวมยอดคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไน 
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ทีไจ าป็นตຌองมีทุกรายการ  เวຌ฿นชอง รวมคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ  ซึไงผลลัพธ์฿นชอง  
รวมคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ  กใคือคากอสรຌาง฿นสวนของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละ
คา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  ส าหรับครงการ/งานกอสรຌางอาคาร นัๅน 
 

10.  น าคากอสรຌางของทุกงาน/กลุมงาน  ทัๅง฿นสวนของคางานตຌนทุน  ครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ  
ทีไตຌองค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ละคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไน 

ทีไจ าป็นตຌองม ีมาสรุปเวຌ฿นบบ ปร. 6 ลຌวรวมยอดคากอสรຌางของทุกงาน/กลุมงาน กใจะเดຌคากอสรຌางหรือราคากลาง
ทัๅงครงการ/งานกอสรຌางอาคารนัๅน 

 

 11.  ทบทวนละสรุปรวบรวมบบฟอร์ม ขຌอมูล ละรายละอียดทีไเดຌด านินการ฿นทุกขัๅนตอนดังกลาว
ขຌางตຌน ป็นอกสารรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

  ทัๅงนีๅ  อกสารรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ควรจะประกอบดຌวย
บบฟอร์มละรายละอียดตางโ  ละควรรียงล าดับ  ดังนีๅ 
   (1)  บบ ปร. 6 

   (2)  บบ ปร. 5 (ก) ละบบ ปร. 4 ฿นสวนของคางานตຌนทุน (อาจมีมากกวา 1 ชุด) 
   (3)  บบ ปร. 5 (ข)  ละบบ ปร. 4  ฿นสวนของครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ  

ทีไค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย (อาจมีมากกวา 1 ชุด) 
   (4)  บบ ปร.4 (พ) 
   (5)  บบสดงการค านวณละหตุผลความจ าป็นส าหรับคา฿ชຌจายพิศษ 

ตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ ทีไก าหนดเวຌ฿นบบ ปร. 4 (พ) 
   (6)  รายละอียดการหาคา Factor F 

   (7)  บบบันทึกสดงหตุผลละความจ าป็นละหรือรายละอียด฿นการสืบละ 

การก าหนดราคาวัสดุกอสรຌาง 
   (8)  บันทึกสดงหตุผลละความจ าป็น บบฟอร์ม ขຌอก าหนด รายละอียด ละ
หรือขຌอมูลอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 

ป็นตຌน 

 

12.  น าอกสารรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารทีไเดຌด านินการตามขຌอ 11 สนอ 

หัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา฿หຌความหในชอบ 
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ขຌอก าหนดพิไมติม 

กีไยวกับหลักกณฑ์ละวิธีการ 
ค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 

 1.  งานกอสรຌางบางรายการ  รวมทัๅงวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์พิศษ ละอืไนโ ทีไเมสามารถถอดบบ
กอสรຌางหรือค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารดังกลาวขຌางตຌนเดຌ ฿หຌค านวณตาม
หลักกณฑ์ นวทาง หรือวิธีการ ตามทีไคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการก าหนด  
หากคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ มิเดຌก าหนดเวຌ  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
สามารถน าหลัก วิธีการ หรือนวทางตามหลักวิชาชาง  มาปรับประยุกต์฿ชຌเดຌตามความหมาะสมละสอดคลຌอง
ตามขຌอทใจจริงส าหรับครงการ/งานกอสรຌางนัๅน พรຌอมทัๅง฿หຌจัดท าบันทึกสดงหตุผลละความจ าป็นรวมทัๅง
รายละอียดของการถอดบบละหรือการค านวณประกอบเวຌดຌวย 

 

 2.  ฿นกรณีครงการ/งานกอสรຌางซึไงจัดจຌางกอสรຌางป็นสัญญาดียว (ครงการ/งานกอสรຌางดียวกัน)   
มีรายการงานกอสรຌางสวน฿หญอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางอาคาร ละผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌพิจารณา
ลຌวหในวา มีงาน/กลุมงานทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางทาง สะพานละทอหลีไยม ละหรืองานกอสรຌาง
ชลประทาน รวมอยูดຌวย ละงาน/กลุมงานนัๅนอยูนอกหนือจากความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางอาคาร
ตามทีไก าหนด ละพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการด านินการกอสรຌางทีไป็นจริงอันจะป็นประยชน์ตอทางราชการยิไงขึๅน    
ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจยกสวนทีไกีไยวขຌองกับงานกอสรຌางทาง  สะพานละทอหลีไยม ละหรือ 

งานกอสรຌางชลประทาน นัๅน  มาก าหนดป็นงาน/กลุมงานหนึไง ลຌวเปถอดบบค านวณราคากลาง 
ดย฿ชຌหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม  ละหรือหลักกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานกอสรຌางชลประทาน ลຌวตกรณี  กใสามารถทีไจะกระท าเดຌ ดย฿นสวนของการหาคา Factor F  

 ฿หຌรวมคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/งานกอสรຌาง  ทัๅง฿นสวนของงานกอสรຌางอาคาร  ทาง  สะพานละทอหลีไยม   
ละชลประทาน  เปทียบหาคา Factor F จากตาราง Factor F ทีไกีไยวขຌอง  มาค านวณกับคางานตຌนทุน 

ตามหลักกณฑ์  นวทางละวิธีการตามทีไหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  หลักกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม  ละหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง  

งานกอสรຌางชลประทาน ก าหนด จากนัๅน ฿หຌน าสรุปคากอสรຌาง (ราคากลาง) ของงาน/กลุมงานทีไยกเปค านวณ
ดย฿ชຌหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม ละหรือหลักกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานกอสรຌางชลประทาน ดังกลาว เปก าหนดเวຌ฿นบบ ปร. 6 พรຌอมทัๅง฿หຌท าหมายหตุ฿หຌหในเดຌชัดจน
วา งาน/กลุมงานนัๅน ค านวณดย฿ชຌหลักกณฑ์ฯ ฿ด รวมทัๅง฿หຌท าบันทึกชีๅจงหตุผลละความจ าป็น ละนบ 
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รายละอียดของการถอดบบค านวณราคากลางตามบบฟอร์มทีไก าหนดส าหรับหลักกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม ละหรือหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
ชลประทาน นัๅน  ประกอบเวຌดຌวย  ดยเมตຌองจัดท าบบ ปร. 5  ละ ปร. 4 อีก 
 

    3.  เมมีขຌอก าหนด฿หຌค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌาง฿นหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร    
ตอยางเรกใตาม กรณีการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร฿ด มีหตุผลละความจ าป็น ชน การกอสรຌาง
อาคารบนกาะ บนภูขา หรือบนดอย ป็นวัสดุกอสรຌางทีไตຌอง฿ชຌป็นจ านวนมาก ละหรือจ าป็นตຌองขนสง 
จากหลงดยตรง ป็นตຌน กใสามารถค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌางบางรายการหรือหลายรายการเดຌ ดย฿หຌ
ค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนป็นคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางอาคาร฿นสวนของการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ดยผูຌมี
หนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถ฿ชຌอัตราคาขนสงตามตารางละหลักกณฑ์การค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌาง หรือสืบ
ราคาคาขนสง ละหรือประมินราคาคาขนสงตามความป็นจริง ป็นกณฑ์การค านวณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักกณฑ์ ขຌอก าหนด วิธีปฏิบัติ 
ละขຌอมูลรายละอียด 

ส าหรับการถอดบบค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคาร 
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หลักกณฑ์ ขຌอก าหนด วิธีปฏบิัต ิ

ละขຌอมูลรายละอียด 

ส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 
 

 

 การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารตามหลักกณฑ์ละวิธีการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
อาคารดังกลาวขຌางตຌน นัๅน นอกจากบบฟอร์มทีไตຌอง฿ชຌ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารลຌว    
ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจ าป็นตຌองศึกษา ท าความขຌา฿จ ยึดถือปฏิบัติ ละน าหลักกณฑ์ ขຌอก าหนด  
นวทางวิธีปฏิบัติ  ละรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  ดังตอเปนีๅ 
มา฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง ละค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 1.  บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร 

 2.  มาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 3.  หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานกอสรຌางอาคาร 

 4.  กณฑ์การผืไอละการค านวณผืไอปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย 

 5.  มาตรฐานขนาดละนๅ าหนักหลใกสริมคอนกรีตละหลใกรูปพรรณ 

 6.  ตารางส ารใจ฿นการคิดปริมาตรเมຌ 
 7.  ขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง 
 8.  บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
 9.  หลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย฿นงานกอสรຌางอาคาร 

10. ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 
11. หลักกณฑ์การค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี 
12. หลักกณฑ์ละขຌอก าหนดการค านวณคาครุภัณฑ์฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 

 ทัๅงนีๅ   หลักกณฑ์  ขຌอก าหนด  นวทางวิธีปฏิบัติ  ละรายละอียดประกอบการค านวณ 

ราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  ทัๅง 12 รายการ ดังกลาว  มีรายละอียดปรากฏ฿นหนຌาถัดเป 
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บัญชีสดงรายการกอสรຌาง 
ส าหรับงานกอสรຌางอาคาร 

 

 

บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร ป็นบัญชีทีไรวมรายการงานกอสรຌางตาง โ รวมทัๅง
หนวยวัดของตละรายการงานกอสรຌาง  ทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี เวຌส าหรับผูຌมีหนຌาทีไค านวณ 

ราคากลาง฿ชຌประกอบการพิจารณาถอดบบกอสรຌางจากบบกอสรຌาง พืไอส ารวจละก าหนดรายการ 

งานกอสรຌางตาง โ  ฿นการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 
 

บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคารนีๅ ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  
ซึไงงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี ดังนัๅน มืไอน าเป฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง ฿นบางครงการ/งานกอสรຌาง
อาจมีรายการงานกอสรຌางทีไนอกหนือเปจากทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นบัญชีนีๅ  ฿นกรณีนีๅ  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
ก าหนดรายการงานกอสรຌางนัๅนพิไมติมขຌาเป฿นสวน กลุมงาน ละหรืองานทีไกีไยวขຌอง เดຌตามขຌอทใจจริง 

ทีไปรากฏตามบบกอสรຌางทีไถอดบบค านวณราคากลางนัๅน ฿นทางตรงกันขຌาม ฿นกรณีทีไ฿นบบกอสรຌางทีไถอดบบ
กอสรຌางนัๅน เมมีรายการงานกอสรຌางทีไก าหนดเวຌ฿นบัญชีนีๅ  กใเมตຌองพิจารณารายการงานกอสรຌางนัๅน 

 

บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  
ทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี  ดยเดຌก าหนดละรวบรวมเวຌป็นสวนโ  รวม 3 สวน ละ฿นตละสวน   
จะประกอบดຌวยกลุมงาน/งาน  ละรายการงานกอสรຌางตางโ  ส าหรับ฿นตละกลุมงาน/งาน  ดังนีๅ 

 

สวนทีไ 1  คางานตຌนทุน   ประกอบดຌวย  3  กลุมงาน  ดังนีๅ 
 

กลุมงานทีไ 1   ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  ฿นสวนของ 
1.1  งานครงสรຌางวิศวกรรม 

1.2  งานสถาปัตยกรรม 

1.3  งานระบบสุขาภิบาล  ดับพลิง ละปງองกันอัคคีภัย 

1.4  งานระบบเฟฟງาละสืไอสาร 

1.5  งานระบบปรับอากาศละระบายอากาศ 

1.6  งานระบบลิฟต์ละบันเดลืไอน 

1.7  งานระบบครืไองกลละระบบพิศษอืไนโ  (ถຌามี) 
 

 

กลุมงานทีไ 2   ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  ฿นสวนของ 
2.1  งานครุภัณฑ์จัดจຌางหรือสัไงท า 
2.2  งานตกตงภาย฿นอาคาร 
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กลุมงานทีไ 3  ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  ฿นสวนของ 
3.1  งานภูมิทัศน์ 
3.2  งานผังบริวณละสิไงกอสรຌางประกอบอืไนโ 

 

   ทัๅงนีๅ รายการงานกอสรຌางตางโ ทีไก าหนดเวຌ฿นสวนทีไ 1 นีๅ  รวมทัๅงทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณ
ราคากลางเดຌพิไมติมขຌาเป฿นสวนนีๅ (฿นกรณีทีไ฿นบบกอสรຌางมีรายการงานกอสรຌางทีไนอกหนือจาก฿นบัญชีนีๅ
ก าหนดเวຌ)   ฿หຌค ำนวณ฿นรำคำตຌนทุน (เมรวมคำอ ำนวยกำร ดอกบีๅย ก ำเร ละคำภำษีมูลคำพิไม) 
 

สวนทีไ 2  ครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ 

ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ ฿นสวนของครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ ชน  
ระบบสต ระบบสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ระบบคอมพิวตอร์  
รวมทัๅงครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พรຌอมการติดตัๅง 

รายการงานกอสรຌางตางโ ทีไก าหนดเวຌ฿นสวนทีไ 2 นีๅ รวมทัๅงทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
เดຌพิไมติมขຌาเป฿นสวนทีไ 2 นีๅ (฿นกรณีทีไ฿นบบกอสรຌางมีรายการงานกอสรຌางทีไนอกหนือจาก฿นบัญชีนีๅ
ก าหนดเวຌ) ฿หຌค ำนวณ฿นรำคำผูຌผลิตหรือผูຌจ ำหนำย (เมรวมคาติดตัๅงละคา฿ชຌจาย฿ดโ)  ลຌวน าเปรวมกับคา
ภาษีมูลคาพิไม฿นอัตราปัจจุบัน ดยเมน ำคำงำน฿นสวนนีๅเปรวมกับคำงำนสวนทีไ 1 พืไอค ำนวณหำคำ Factor F 
 

สวนทีไ 3  คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ (ถຌามี) 
ประกอบดຌวยตัวอยางของรายการคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไ

จ าป็นตຌองมี ทีไงานกอสรຌางอาคารควรจะมี  ซึไงเมสามารถก าหนดเวຌ฿นสวนทีไ 1 ละสวนทีไ 2  เดຌ นืไองจากป็น
รายการคา฿ชຌจายทีไอาจกิดขึๅนนอกหนือจากคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางทัไวเป ละเมเดຌมี฿นทุกครงการ/
งานกอสรຌาง ชน คา฿ชຌจายกีไยวกับ Tower Crane  ระบบปງองกันฝุຆน  ระบบปງองกันดินพัง  ละการเมอนุญาต
฿หຌคนงานพัก฿นบริวณทีไกอสรຌาง  ป็นตຌน 

รายการคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ทีไก าหนดเวຌ฿น
สวนทีไ 3 นีๅ  รวมทัๅงทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌพิไมติมขຌาเป฿นสวนทีไ 3 นีๅ (฿นกรณีทีไครงการ/งานกอสรຌาง
อาคารทีไค านวณราคากลางนัๅนมีความจ าป็นตຌองมี ต฿นบัญชีนีๅมิเดຌก าหนดตัวอยางรายการเวຌ) ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางค านวณองพรຌอมทัๅงชีๅจงหตุผลละความจ าป็นทีไตຌองมีของตละรายการ ตามหลักกณฑ์ฯ 
ละบบฟอร์มทีไก าหนด (บบสดงการค านวณละหตุผลความจ าป็นส าหรับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ)   
ทัๅงนีๅ รายการ฿ดตຌองช าระคาภาษีมูลคาพิไมกใ฿หຌรวมคาภาษีมูลคาพิไม฿นอัตราปัจจุบันเวຌดຌวย ละเมน ำเปรวม
กับคำงำนสวนทีไ 1 พืไอค ำนวณหำคำ Factor F 

ทัๅงนีๅ การค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด
฿นสวนของการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี 
 

บัญชีสดงรำยกำรกอสรຌำงส ำหรับงำนกอสรຌำงอำคำรดังกลำว   มีรำยละอียดปรำกฏตำมบัญชี
สดงรำยกำรฯ  ฿นหนຌำถัดเป  
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กลุมงานทีไ 1
1.1 งานครงสรຌางวิศวกรรม

1.1.1 งานจาะส ารวจดิน งาน
1.1.2  งานถมดิน ลบ.ม. ถมดินพรຌอมกอสรຌาง

1.1.3 งานขุดดินฐานรากละถมคืน ลบ.ม.

1.1.4 งานขุดดิน ลบ.ม.

1.1.5 งานขุดดินครงสรຌางอืไนโ ลบ.ม.

1.1.6 งานวัสดุรองกຌนฐานราก ลบ.ม.

1.1.7 งานคอนกรีตรองกຌนฐานราก ลบ.ม.

1.1.8 งานสาขใม ตຌน
             - สาขใม   I  0.22 x 0.22 x 10.00  ม. ตຌน
             - สาขใมขนาด.... ตຌน
             - งานตอกสาขใมเมຌ ตຌน
             - งานตอกสาขใม ค.ส.ล. ตຌน
             - งานตอกสาขใมคอนกรีตอดัรง ตຌน
             - งานขใมจาะ ตຌน
             - งานทดสอบการรับน  าหนกัของสาขใม จุด
            - งานทดสอบ(คุณภาพของสาขใม (บบตอก))ความสมบรูณ์ของสาขใม ตຌน เมรวมคา฿ชຌจาย฿น
            - งานทดสอบ(คุณภาพของสาขใม (บบจาะ))ความสมบรูณ์ของสาขใม ตຌน การด านินการ
             - งานสกดัหวัสาขใม ตຌน
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.9 งานบบหลอคอนกรีต ตร.ม
             - คารงบบหลอคอนกรีต ตร.ม.

             - ค  ายันบบหลอคอนกรีต ลบ.ฟ.

             - สาค  า ตຌน
             - เมຌ฿ชຌท าเมຌบบ ลบ.ฟ.

             - เมຌคราว ลบ.ฟ.

             - เมຌค  ายัน ตຌน

บญัชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร
สวนทีไ 1: คางานตຌนทุน (ค านวณ฿นราคาทุน)

ล าดบัทีไ รายการ หนวย หมายหตุ
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ล าดบัทีไ รายการ หนวย หมายหตุ

             - ตะปู กก.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.10 งานบบหลอคอนกรีตบบหลใกหรือลหะอืไนโ ตร.ม.

1.1.11 งานหลใกสริมคอนกรีต กก.หรือตัน

             - หลใกสຌนกลมผิวรียบ   SR….  Ø      6  มม. กก.หรือตัน

                                                        SR….  Ø      9  มม. กก.หรือตัน

                                                        SR….  Ø    12  มม.   กก.หรือตัน
                                                        SR….  Ø    15  มม.   กก.หรือตัน
                                                        SR….  Ø    20  มม.   กก.หรือตัน
                                                        SR….  Ø    25  มม.   กก.หรือตัน
                                                        SR….  Ø  …..  มม.   กก.หรือตัน
             - หลใกสຌนกลมผิวขຌออຌอย   SD….  Ø    12  มม. กก.หรือตัน

              SD….  Ø    16  มม.   กก.หรือตัน
              SD….  Ø    20  มม.   กก.หรือตัน
              SD….  Ø    25  มม.   กก.หรือตัน
              SD….  Ø  …..  มม.   กก.หรือตัน

             - ลวดผูกหลใก กก.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.12 งานครงสรຌางหลใกรูปพรรณ หลใก ชนดิ ……. ขนาด ………….  กก.หรือตัน
1.1.13 งานทาสีกนัสนมิครงสรຌางหลใกรูปพรรณ ตร.ม
1.1.14 งานคอนกรีต ลบ.ม.

            - งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม.

            - คอนกรีตครงสรຌาง  ค.2 ลบ.ม.

            -  งานคอนกรีต ชนดิ……. ลบ.ม.

            -  งานคอนกรีต ชนดิ……….ผสมน  ายากนัซึม ลบ.ม.

            - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.15 งานพื น ตร.ม.

             - งานคอนกรีตพื น (POST-TENSION)  หนา ……... ตร.ม.

             - งานคอนกรีตทบัหนຌาพื นส ารใจรูป หนา …….. ตร.ม
             - งานหลใกสริมคอนกรีตทบัหนຌา  ชนดิ ….. ขนาด …...   กก.หรือตัน
             - งานพื นส ารใจรูป บบ …รับน  าหนกัปลอดภยั.. กก./ตร.ม. ตร.ม
             - พื นส ารใจรูประบบลวดรงดึง (POST-TENSION) ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.16 งานทรายราดน  าอดันน ลบ.ม.
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ล าดบัทีไ รายการ หนวย หมายหตุ

1.1.17 งาน WATER  STOP   ขนาด  ….. นิ ว มตร
1.1.18 งานครงหลังคาเมຌ ตร.ม
             - เมຌ฿ชຌท าครงหลังคา ลบ.ฟ.

             - นຍอตสกรู ตัว
             - หลใกประกบั กก.

             - ตะปู กก.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.19 งานครงหลังคาหลใก ตร.ม
             -  I   150  x 75 x 9 x 12.5  มม. กก.

             -  C  200 x 80 x 7.5 x 11  มม. กก.

             -  C  125 x 65 x 6 x 8 มม. กก.

             -  C  100 x 50 x 5 x 7.5 มม. กก.

             -  C  100 x 50 x 20 x 3.2 มม. กก.

             -  L  40 x 40 x 3    มม. กก.

             -  PL    หนา   9   มม. กก.

             - หลใกชนดิ……..ขนาด…….. กก.หรือตัน
             - อปุกรณ์ยึด , นຍอต , สกรู , หลใกประกบั ตัว
             - ทาสีกนัสนมิครงหลังคาหลใก ตร.ม
             - เมຌ฿ชຌท าครงหลังคา ลบ.ฟ.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.20 งานดินทออดัน  ายาระบบปງองกนัปลวก ตร.ม.

1.1.21  งานอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานมงุหลังคา ตร.ม
             - วัสดุผนรูปลอน฿ชຌมงุหลังคา ผน
             - วัสดุครอบหลังคา ผน
             - สันหลังคา ค.ส.ล. ม.

             - สกรูกลียวหรือขอยึดกระบื องหลังคา ตัว
             - ตะปยูึดกระบื องหลังคา กก.

             - วัสดุกนัความรຌอน฿ตຌหลังคา ตร.ม
             - ปั้นลม ชิงชาย ชนดิ …….. ขนาด ………… ม.



- 33 -

ล าดบัทีไ รายการ หนวย หมายหตุ

             - ปຂดนก ชนดิ ……. ..ขนาด ………… ม.

             - กระบื องคอนกรีต ผน
             - ครอบสันคຌง ผน
             - ครอบคຌง 2 ทาง ผน
             - คารงมงุหลังคา ตร.ม.

             - คารงติดตั งครอบสันหลังคา ม.

             - ตะฆรางสตนลส ม.

             - ชิงชาย,ทบัชิงชาย เมຌส ารใจรูป  ม.

             - ผนกนันก พ ีวี ซี. ส ารใจรูป ม.

             - ปกนก ค.ส.ล. ม.

             - อปุกรณ์ประกอบอืไนโ L/S

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.2 งานฝງาพดานละพดาน ตร.ม
             - วัสดุท าผนฝງาพดาน ลบ.ฟ.

             - ครงคราวฝງาเมຌ ตร.ม
             - ครงคราวฝງาหลใกหรืออลูมินยีม ตร.ม
             - พดานฉาบปนูรียบ ตร.ม
             - ฝງายิปซัไมบอร์ด  หนา 9 มม. ฉาบรอยตอรียบ ครงคราหลใก ตร.ม.

                   ชุบสังกะสี
             - ฝງายิปซัไมบอร์ดชนดิกนัความชื น  หนา 9 มม. ฉาบรอยตอรียบ ตร.ม.

                   ครงคราหลใกชุบสังกะสี
             - ฝງาอลูมินยีมอบสีรูปตัว C พรຌอมครงครา ตร.ม.

             - ฝງาฉาบปนูรียบ (฿ตຌทຌองบนัเด) ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.3 งานผนงักอดຌวยวัสดุกอ
             - งานผนงักออฐิดินผาทงตัน (อฐิมอญ) ตร.ม
             - งานผนงักอดินผาปรง ตร.ม
             - งานผนงักอคอนกรีตบลຍอค ตร.ม
             - งานสาอในละอในทบัหลัง  ค.ส.ล. มตร
             - ผนงักออฐิกลวงเมรับน  าหนกัหนาครึไงผน ตร.ม.

             - ผนงักออฐิกลวงเมรับน  าหนกัหนาตใมผน ตร.ม.

             - ผนงักออฐิมอญ หนาครึไงผน ตร.ม.

             - ผนงักออฐิมอญ หนาตใมผน ตร.ม.

             - สาอในละคานทบัหลัง คสล.  ขนาด 0.10 x 0.10  ม. ม.

             - สาอในละคานทบัหลัง คสล.  ขนาด 0.10 x 0.20  ม. ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.2.4 งานฝาวัสดุผนมีครงคราวเมຌรองรับ
             - งานฝาวัสดุผนตีดຌานดียว คราวเมຌ  2 ทาง ตร.ม
             - งานฝาวัสดุผนตี 2 ดຌาน คราวเมຌ  2 ทาง ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.5 งานตกตงผิวผนงั (ทีไเมกีไยวกบังานฉาบปนู)

             - งานผนงับวุัสดุผนชนดิตาง โ ตร.ม
             - งานผนงัฉาบผิวหนิลຌาง ตร.ม
             - งานผนงัฉาบผิวทรายลຌาง ตร.ม
             - ผนงับอุฐิคอนกรีต ตร.ม.

             - ผนงับกุระบื องดินผาคลือบซรามคิ ขนาด 8" x 8" ตร.ม.

             - บวัปนูปั้นส ารใจรูป ขนาด  0.10  ม. ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.6 งานฉาบปนู
             - งานฉาบปนูรียบผนงั ตร.ม
             - งานฉาบปนูรียบสา ตร.ม
             - งานฉาบปนูรียบคาน ตร.ม
             - งานฉาบปนูรียบบวัประตูละหนຌาตาง ม.

             - ฉาบปนูรียบครงสรຌาง ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.7 งานตกตงผิวพื น
             - งานผิวพื นซีมนต์ขัดมนั ตร.ม
             - พื นผิวขัดมนัรียบท าระบบกนัซึม ตร.ม
             - งานผิวพื นซีมนต์ขัดหยาบ ตร.ม
             - งานผิวพื นหนิกลใดขัดมนัชนดิท ากบัทีไ ตร.ม
             - งานผิวพื นหนิกลใดขัดมนั บงดຌวยสຌนวัสดุ ตร.ม
             - งานชิงผนงัหนิกลใดขัดมนั ม.

             - งานปนูทรายรองพื น ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.8 งานผิวพื นปดูຌวยวัสดุผนชนดิตางโ ยึดดຌวยปนูทราย
             - งานผิวพื นปดูຌวยผนวัสดุ ตร.ม
             - งานชิงผนงั ตร.ม
             - พื นผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ชนาด 0.30 x 0.30 ม. ตร.ม
             - พื นผิวปกูระบื องดินผาเฟรงสูง ขนาด 8" x 8 " สลับทรายลຌาง ตร.ม
             - พื นปกูระบื องดินผาคลือบซรามคิ ขนาด 8" x  8" ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.2.9 งานผิวพื นปดูຌวยวัสดุผนชนดิตางโ ยึดดຌวยกาว
             - ผนวัสดุปพูื น (เมຌปาร์กຌ  กระบื องยางฯ) ตร.ม
             - งานชิงผนงั ม.

             - งานปนูทรายปรับระดับพื นผิวขัดมนัรียบ ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.10 งานผิวพื นท าทรายลຌาง หนิลຌาง กรวดลຌาง ตร.ม
             - งานชิงผนงั ม.

             - งานปนูทรายรองพื น ตร.ม
             - พื นทปนูทรายผิวขัดรียบ (หຌองครืไองลิฟท์) ตร.ม
             - บวัชิงผนงัหนิขัดส ารใจรูป  สูง 0.10  ม. ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.11 งานประตู - หนຌาตาง ชองสงละชองระบายอากาศ
             - งานประตู    ป1 ชุด
                                  ป2 ชุด
                                  ป3 ชุด
                                  ป4 ชุด
                                  ป5 ชุด
                                  ป6 ชุด
                                  ป7 ชุด
                                  ป8 ชุด
                                  ป9 ชุด
                                  ป10 ชุด
                                  ป11 ชุด
                                  ป ........ ชุด
             - งานประตูเมຌ ชุด
             - งานประตูเมຌ         ป…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานประตูหลใก ชุด
             - งานประตูหลใก     ป…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานประตูอลูมินยีม ชุด
             - งานประตูอลูมินยีม     ป…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานหนຌาตาง   น1 ชุด
                                       น 2 ชุด
                                       น 3 ชุด
                                       น 4 ชุด
                                       น 5 ชุด
                                       น 6 ชุด
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                                       น 7 ชุด
                                       น 8 ชุด
                                       น 9 ชุด
                                       น 10 ชุด
                                       น 11 ชุด
                                       น 12 ชุด
                                       น 13 ชุด
                                       น 14 ชุด
                                       น 15 ชุด
                                       น 16 ชุด
                                       น 17 ชุด
                                       น ........ ชด
             - งานหนຌาตางเมຌ ชุด
             - งานหนຌาตางเมຌ   น…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานหนຌาตางหลใก ชุด
             - งานหนຌาตางหลใก    น…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานหนຌาตางอลูมินยีม ชุด
             - งานหนຌาตางอลูมินยีม  น…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานชองสง……. ชุด
             - งานชองสง…….    ช…(สัญลักษณ์) ชุด
             - บานพบั  กลอน  มอืจับ  ขอรับขอสับ อนั
             - กลใดอลูมินยีมกระจกปรับมมุเดຌ ชุด
             - ลูกบดิละ DoorClosser ชุด
             - กระจก฿ส                     หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.

             - กระจกสีชา                  หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.

             - กระจกฝງา                     หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.12 งานตกตงวัสดุผิวบนัเด
             - งานผิวพื นชานพกัหนิกลใดขัดมนัชนดิท ากบัทีไ ตร.ม.

             - งานผิวพื นชานพกัปดูຌวยวัสดุผนชนดิตางโ ตร.ม.

             - งานผิวขั นบนัเดหนิกลใดขัดมนั ม.

             - งานผิวขั นบนัเดปดูຌวยผนวัสดุชนดิตางโ ม.

             - งานจมกูบนัเดกนัลืไน ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.13 งานลูกกรงละราวบนัเด
             - งานลูกกรงละราวบนัเดเมຌ ม.
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             - งานลูกกรงละราวบนัเดหลใก ม.

             - งานลูกกรงละราวบนัเดสตนลส ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.14 งานท าราวลูกกรงกนัตก
             - งานลูกกรงละราวกนัตกเมຌ ม.

             - งานลูกกรงละราวกนัตกหลใก ม.

             - งานลูกกรงละราวกนัตกสตนลส ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.15 งานบนัเด
          - ST - 1

                    - บนัเดลูกตั ง-ลูกนอน ผิวปกูระบื องดินผาเฟรงสูง ม.

                             สลับกรวดลຌาง
                    - จมกูบนัเดอลูมินยีม ม.

                    -  ราวจับบนัเดสตนลส   Ø 1 1/2"  สูง 0.90 ม. ม.

                    -  พื นทางลาด ท าผิวทรายลຌางซาะรอง  ตร.ม.

                    -  พื นชานพกั ท าผิวทรายลຌาง ตร.ม.

           - ST - 2

                    -  บนัเดลูกตั ง-ลูกนอน ผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ม.

                    -  จมกูบนัเดอลูมินยีม ม.

                    -   พื นชานพกั ผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ตร.ม.

                    -   ราวจับบนัเดสตนลส   Ø 1 1/2"  สูง 0.90 ม. ม.

           - ST - 3

                     - บนัเดลูกตั ง-ลูกนอน ผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ม.

                     - จมกูบนัเดอลูมินยีม ม.

                     -  พื นชานพกั ผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ตร.ม.

                     - ทบัหลัง คสล. ผิวหนิขัด 3 ดຌาน (ราวจับ) ม.

               - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.16  งานสุขภณัฑ์ละอปุกรณ์ประกอบ
             - ถสຌวมนัไงยอง บบราดน  า ชุด
             - ถสຌวมนัไงยองชนดิมหีมຌอน  าพรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - ถสຌวมนัไงยองบบ...... พรຌอมอปุกรณ์ ครบชุด สี ….. ชุด
             - ถสຌวมนัไงราบชนดิมหีมຌอน  าพรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - ถสຌวมนัไงราบบบ.....  พรຌอมอปุกรณ์ ครบชุด สี ….. ชุด
             - ถสຌวมนัไงราบบบ.....  ส าหรับผูຌสูงอายุละคนพกิาร ชุด
             - ถปสัสาวะชาย  พรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - ถปสัสาวะบบ….. พรຌอมอปุกรณ์ ครบชุด สี ….. ชุด
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             - ผงกั นถปสัสาวะชาย  ผง
             - อางลຌางหนຌาชนดิฝังคาน์ตอร์ พรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - อางลຌางหนຌาชนดิขวนพรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - อางลຌางหนຌาบบ …..  พรຌอมอปุกรณ์ ครบชุด สี ….. ชุด
             - อางลຌางหนຌา-ลຌางมอื  ส าหรับผูຌสูงอายุละคนพกิาร ชุด
             - ทีไ฿สมຌวนกระดาษช าระบบ ….. สี …. อนั
             - ทีไ฿สสบูบบ ….. สี …. อนั
             - กระจกงา ของอางลຌางหนຌา ขนาด……. บาน
             - กระจกงา หนา 6  มม. กรอบอลูมินยีม ตร.ฟ.

             - หิ งวางของ ของอางลຌางหนຌา อนั
             - ชั นวางของติดผนงั อนั
             - ราวพาดผຌาพลาสติก  ยาว 0.60  ม. อนั
             - ราวพาดผຌาชนดิ ….. อนั
             - ราวจับสตนลส Ø 2"  ส าหรับอางลຌางหนຌา ชุด
             - ราวจับสตนลส Ø 2"  ส าหรับถสຌวม ชุด
ราวจับกนัลืไนส าหรับผูຌสูงอายุละคนการ
            - ราวจับประภทติดผนงั  บบตัว I (สຌนตรง) ชุด
            - ราวจับประภทติดผนงั  บบตัว L (90 องศา) ชุด
            - ราวจับประภทพบักใบเดຌ ชุด
            - ราวจับประภทตั งพื น ชุด
             - ขอขวนสื อผຌา อนั
             - กຍอกน  าติดผนงั อนั
             - กຍอกน  าชนดิ ….. อนั
             - ฝักบวัอาบน  าชนดิ ….. ชุด
             - สายฉีดช าระชนดิ ….. ชุด
             - ตะกรงกรองผง ของรูระบายทิ งพื น ขนาด…. อนั
             - หຌองน  าส ารใจรูป บบ …….. ชุด
             - คาน์ตอร์อางลຌางหนຌาพรຌอมวัสดุบผิุว ม.

             - คาน์ตอร์ คสล. ผิวปหูนิกรนติ ม.

             - ตะกรงกรองผงพรຌอมทีไดักกลิไน อนั
             - STOP  VALVE ชุด
             - หຌองน  าส ารใจรูป (ดຌานหนຌา + ประตู, ดຌานขຌาง) พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด หຌอง
             - หຌองน  าส ารใจรูป (ดຌานหนຌา + ประตู) พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด หຌอง
             - ถังหนิขัดส ารใจรูป ฿บ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.2.17 งานทาสี
             - งานทาสีพลาสติก ตร.ม.

             - งานทาสีน  ามนัชนดิทาเมຌ ตร.ม.

             - งานทาสีน  ามนัชนดิทาหลใก (กนัสนมิ) ตร.ม.

             - งานทาชลลใค  ลใคกอร์ ตร.ม.

             - งานทาน  ามนัวานชิ ตร.ม.

             - งานทาวัสดุคลือบผิว ตร.ม.

             - งานพนวัสดุคลือบผิว ตร.ม.

             - งานสีพนชนดิ ….. บบ …. ตร.ม.

             - สีน  าอะครีลิค 100%  ชนดิทาภาย฿น ตร.ม.

             - สีน  าอะคริลิค 100 %  ชนดิทาภายนอก ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.18 งานทางดินทຌาดยรอบอาคาร
             - งานทางดินทຌา ค.ส.ล. ตร.ม.

             - งานทางดินทຌาปบูลຍอค ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.19 งานบใดตลใด
             - ตราสัญลักษณ์ส านกังานท าดຌวยสตนลสขนาด สูง 1.50 ม. ชุด
             - ปງายชืไออาคารส านกังานฯ ตัวอกัษรท าดຌวนสตนลสสูง 0.30 ม. ชุด
             - ปງายชืไอหຌอง,ผนกตางโ ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.20  งานอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.3 งานระบบสุขาภบิาล  ดบัพลิง ละป้องกันอัคคีภยั
1.3.1 งานทอสครก
             - ทอสครกหลใกหลอ     ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ทอระบายน  าสครก (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ  45  องศา            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌองอ 45 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌองอ 90   องศา            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  Y 45              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - สามทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สีไทาง       Y 45             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - สีไทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง   TY 90           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - สามทาง TY  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  T                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌอตอลด                        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - CO (CLEAN OUT)                  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - FCO (FLOOR CLEAN OUT)  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - SCO (SIDE CLEAN OUT)      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌอตอออน                                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR) ขนาด.................นิ ว ชุด ฿ชຌกับงานระบายน  า

             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ชองปຂดลຌางทอ฿ตຌพื น (CO.)        ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอบนพื น (FCO.)     ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอดຌานขຌาง (SCO.)  ขนาด.................นิ ว  ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.2 งานดินทอน  าทิ งหลใกอาบสังกะสี GS-P (CLASS B)

             - ทอหลใกอาบสังกะสี       ขนาด Dia………นิ ว ม.

             - ทอระบายน  าทิ ง (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ    45   องศา           ขนาด Dia………นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 45 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌองอ 90   องศา               ขนาด Dia……....นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  Y 45                  ขนาด Dia……....นิ ว ตัว
             - สามทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สีไทาง       Y 45                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สีไทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง   TY 90                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง TY  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  T                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - FD (FLOOR DRAIN)      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - P - TRAP                        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - SD (SIDE DRAIN)          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CO (CLEAN OUT)         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FCO (FLOOR CLEAN OUT)   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SCO (SIDE CLEAN OUT)       ขนาด Dia……...นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกนักลิไน (P-TRAP,U-TRAP,S-TRAP)  ขนาด.................นิ ว อนั
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ชองระบายน  าทิ งทีไพื น (FD.)        ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอ฿ตຌพื น (CO.)        ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอบนพื น (FCO.)     ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอดຌานขຌาง (SCO.)  ขนาด.................นิ ว  ชุด
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR)  ขนาด.................นิ ว ชุด ฿ชຌกับงานระบายน  า

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.3 งานดินทอน  าทิ งทนกรด PP , HDPE

             - ทอ PP                               ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ    45   องศา              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา                 ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง Y 45                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สีไทาง      Y 45                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CO (CLEAN OUT)            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FCO (FLOOR CLEAN OUT) ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SCO (SIDE CLEAN OUT)     ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - AVC (AIR VENT CAP)           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน                              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.4 งานดินทอสครก น  าทิ ง  P.V.C   Class  13.5 , 8.5 

             - ทอ P.V.C                       ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ    45   องศา          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  Y 45                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สีไทาง       Y 45                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง   TY 90             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - FD (FLOOR DRAIN)       ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - P - TRAP                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SD (SIDE DRAIN)           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CO (CLEAN OUT)          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FCO (FLOOR CLEAN OUT)   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SCO (SIDE CLEAN OUT)        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.5 งานดินทอประปา PB SDR  Class 13.5

             - ทอ  PB                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ    45   องศา          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง        T               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอตรง                       ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90 กลียว฿น 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง T กลียว฿น 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียว฿น 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียวนอก 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียวนอก 2 ทาง  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวัอดุ                                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - STOP VALVE                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - กຍอกน  า                              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - VALVE ฝักบวั                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - GATE VALE                      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.6 งานดินทอประปา GS - P ประภท 2
             - ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอตรง                              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90 กลียว฿น 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - สามทาง T กลียว฿น 1 ทาง   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียว฿น 1 ทาง           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียวนอก 1 ทาง        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียวนอก 2 ทาง        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวัอดุ                                  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - STOP VALVE                      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - VALVE ฝักบวั                       ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - GATE VALE                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - AVC (AIR VENT CAP)          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CHECK VALVE                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FLEXIBLE CONNECTION       ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - METER                                    ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - BOOSTER  PUMP ชุด
                             CAPACITY ………...LPM.
                              HIGHT…………….. M.
                              MOTOR…………… KW.
                              SPEED ……………..RPM.
             - COLD  WATER   PUMP ชุด
                              CAPACITY ………...LPM.
                              HIGHT…………….. M.
                              MOTOR…………… KW.
                              SPEED ……………..RPM.
             - CONTROLLER  ครืไองสูบน  า ชุด
             - FOOT  VALVE  &  STRAINER ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.7 งานระบบทอประปา
             - ทอประปา (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอกลียว฿น (ชนดิ)  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ปล๊ักอดุปลายทอ  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - มาตรวัดน  า (WATER METER) ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - ประตูน  า (GATE VALVE) ขนาด.................นิ ว รงดัน.............PSI ครืไอง
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             - ประตูน  าลิ นปกผีสื อ (BUTTERFLY VALVE) ขนาด.....นิ ว  ครืไอง
                      รงดัน…..PSI

             - ประตูน  ากนักลับ (CHECK VALVE) ขนาด..........นิ ว ครืไอง
                       รงดัน ..........PSI

             - วาล์วลูกลอย (FLOAT VALVE)  ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - วาล์วลูกลอย ชนดิ มดูลท (MODULATING FLOAT VALVE) ครืไอง
                        ขนาด .....นิ ว
             - วาล์วหวักระหลก (FOOT VALVE)  ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - ทีไกรองผง (STRAINER)  ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - กຍอกน  า  ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR)  ขนาด.....นิ ว  ชุด ฿ชຌกับระบบทอรับรงดัน

                        รงดัน .....PSI

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.8 งานดินทอระบายอากาศ GS - P ประภท 2 

             -  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ทอระบายอากาศ (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             -  ขຌองอ 45                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 45 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             -  ขຌองอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             -  ขຌอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             -  AVC (AIR VENT CAP)        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             -  ขຌอตอออน                           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR)  ขนาด.................นิ ว ชุด ฿ชຌกับงานระบายน  า

             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ฝาปຂดทอระบายอากาศ ( AVC. ) ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ฝาปຂดทอระบายอากาศ ( AVC. ) ขนาด.................นิ ว ชุด ชนิดตอออกดຌานขຌาง

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.9 งานดินทอดับพลิง GS - P ประภท 2
             - ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - ขຌองอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวัอดุ                                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวั SPRINGKLER              ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - SMC (SIAMESE CONNECTION) ขนาด Dia…..…นิ ว ชุด
             - RMF (ROOF MAIN FOLD)        ขนาด Dia…นิ ว ชุด
             - FHC (FIRE HOSE CABINET) ชนดิ……… ชุด
             - AUTOMATIC AIR VENT   ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - END TEST LINE ชุด
             - FLOOR CONTROL VALVE ชุด
             - ALARM CHECK VALVE + ALARM GONG ชุด
             - GATE VALE                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CHECK VALVE  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FLEXIBLE CONNECTION ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FIRE PUMP ชุด
                               CAPACITY ………...LPM.
                               HIGHT…………….. M.
                               MOTOR…………… KW.
                               SPEED ……………..RPM.
             - JOCKEY PUMP ชุด
                               CAPACITY ………...LPM.
                               HIGHT…………….. M.
                               MOTOR…………… KW.
                               SPEED ……………..RPM.
             - FOOT VALVE & STRAINER  ขนาด Dia……นิ ว ตัว
             - AVC (AIR VENT CAP)           ขนาด Dia……นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน                              ขนาด Dia. ……นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.10 งานดินทอระบายน  าฝน GS - P ประภททีไ 2
             - ทอ   GS - P                         ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45   องศา                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอตรง                             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - ขຌอตอลด                              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  Y 45                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - RD (ROOF DRAIN)           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SD (SIDE DRAIN)              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน                             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - RFD (ROOF FLOOR DRAIN) ขนาดDia…….นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละอืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.11 งานระบบระบายน  าฝน
             - ทอระบายน  าฝน (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สีไทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง TY  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ชองระบายน  าฝนรูปดม (RD.)  ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองระบายน  าฝนบบรียบ (RFD.)  ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองระบายน  าฝนดຌานขຌาง (SD.)  ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR)  ขนาด.................นิ ว ชุด ฿ชຌกับงานระบายน  า

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.12 งานดินทอดับพลิง GS - P ประภท 2
             - ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวัอดุ                                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวั SPRINGKLER                ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - SMC (SIAMESE CONNECTION) ขนาด Dia…..…นิ ว ชุด
             -  RMF (ROOF MAIN FOLD)          ขนาด Dia…นิ ว ชุด
             - FHC (FIRE HOSE CABINET) ชนดิ……… ชุด
             - AUTOMATIC AIR VENT   ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - END TEST LINE ชุด
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             - FLOOR CONTROL VALVE ชุด
             - ALARM CHECK VALVE + ALARM GONG ชุด
             - GATE VALE                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CHECK VALVE  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FLEXIBLE CONNECTION ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FIRE PUMP ชุด
                               CAPACITY ………...LPM.
                               HIGHT…………….. M.
                               MOTOR…………… KW.
                               SPEED ……………..RPM.
             - JOCKEY PUMP ชุด
                               CAPACITY ………...LPM.
                               HIGHT…………….. M.
                               MOTOR…………… KW.
                               SPEED ……………..RPM.
             - FOOT VALVE & STRAINER  ขนาด Dia……นิ ว ตัว
             - AVC (AIR VENT CAP)           ขนาด Dia……นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน                              ขนาด Dia. ……นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.13 งานระบบทอดับพลิง
             - ทอดับพลิง (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ปล๊ักอดุปลายทอ  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ตูຌดับพลิง (FIRE HOSE CABINET)

                               ตูຌดับพลิง บบชั นดียว ชุด
                               ตูຌดับพลิง บบสองชั น ชุด
             - ถังดับพลิง (FIRE EXTINGHUISER)

                               ถังดับพลิง ชนดิ A B C  ขนาด.............ปอนด์ ชุด
                               ถังดับพลิง ชนดิ Co 2  ขนาด.............ปอนด์ ชุด
             - หวัรับน  าดับพลิง (SMC. FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ชุด
                ขนาด.................นิ ว  x .................นิ ว  x .................นิ ว
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             - หวัจายน  าพลิง (RMF. FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ชุด
                ขนาด.................นิ ว  x .................นิ ว  x .................นิ ว
             - หวักระจายน  าดับพลิง SPIRNKLER 

                               ขนาด .................นิ ว ชนดิหวัหงาย (UP RIGHT) ชุด
                               ขนาด .................นิ ว ชนดิหวัควไ า (PENDENT) ชุด
             - วาล์วควบคุมประจ าชั น (FLOOR CONTROL VALVE) ชุด
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI  พรຌอมอปุกรณ์
             - ประตูน  ากຌานยก (ชนดิ OS & Y GATE VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - ประตูน  าลิ นปกผีสื อ (BUTTERFLY VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - ประตูน  ากนักลับ (ชนดิ SWING CHECK VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - ประตูน  ากนักลับ (ชนดิ SILEN CHECK VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - ประตูน  า (ชนดิ ALARM VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - วาล์วระบายอากาศ (AIR RELEASE VALVE)  มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
             - วาล์วระบายอากาศอตันมติั (AUTOMATIC AIR VENT) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
             - วาล์วระบายความดันน  าอตันมติั (RELIEF VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
             - ทีไกรองผง (STRAINER)  ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - อุปกรณ์สงสัญญาณการเหลของน  า (WATER FLOW SWITCH) มาตรฐาน UL/FM ชุด
             - อปุกรณ์ตรวจสอบสถานะวาล์ว (SUPER VISORY SWITCH) มาตรฐาน UL/FM ชุด
             - ระบบสดงสถานะการท างานของระบบปງองกนัอคัคีภยั มาตรฐาน UL/FM รวม
             - วัสดุอดุชองทอปງองกนัเฟลาม (FIRE BARIER) มาตรฐาน UL/FM รวม
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR) ขนาด..........นิ ว  รงดัน..........PSI ชุด ฿ชຌกับระบบทอรับรงดัน

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.14 งานระบบดับพลิงอตันมติั (Clean Agent) 

             - งานดินทอระบบดับพลิง (ชนดิทอละมาตรฐาน) รวม
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ถังบรรจุสารดับพลิง ( Cylinder Fire Protection ) ถัง
             - หวัจายสารดับพลิง ( Nozzle ) ชุด
             - ซลินอย วาล์ว ( Solinoid Valve ) ชุด
             - ผงควบคุมการท างาน ( Control Panel ) ชุด
             - อปุกรณ์ดับพลิง อืไนโ ปน็ตຌน
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             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.15 งานครืไองสูบน  า ละอปุกรณ์ประกอบระบบสุขาภบิาล อืไนโ
             - ครืไองสูบน  าประปา (WATER PUMP) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
             - ระบบควบคุมครืไองสูบน  า พรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - ครืไองสูบน  าประปาพิไมรงดัน (BOOSTER PUMP SET) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุมบบอตันมติั
             - ครืไองสูบน  าอตันมติั ขนาด...............วัตต์ ชุด
             - ครืไองสูบน  าระบบดับพลิง (FIRE PUMP) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุมบบอตันมติั มาตรฐาน UM/FM

             - ครืไองสูบน  ารักษาความดันน  าระบบดับพลิง (JOCKY PUMP) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุมบบอตันมติั มาตรฐาน UM/FM

             - ครืไองสูบน  าสีย (SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
             - ครืไองติมอากาศ (ชนดิ EJECTOR) ขนาด...............รงมຌา ชุด
               สามารถถายทออกซิจนเดຌเมนຌอยกวา .......... กิลกรัม / ชัไวมง 
               ทีไความลึกของน  าเมนຌอยกวา ..........มตร  พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุม
             - ครืไองติมอากาศ (ชนดิ AIR BLOWER) ชุด
               ติมอากาศเดຌเมนຌอยกวา ..........ลิตร / นาท ีทีไความลึก..........มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุม
             - ครืไองติมอากาศ (ชนดิ AERATOR) ชุด
               ติมอากาศเดຌเมนຌอยกวา ..........ลิตร / นาท ีทีไความลึก..........มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.16 งานระบบจายสารคมหีຌองปฎบิติัการ
             - ทอระบบจายสารคม ี(ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ครืไองสูบน  าเดอะฟม (Diaphragm Pump) ชุด
             - ครืไองสูบจายสารคม ี(chemical Dosing Pump) ชุด
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             - ครืไองจายอซน (Ozone Generator) ชุด
             - ครืไองจายยูวี (UV SYSTEM) ชุด
             - PH CONTROLLER ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.17 ระบบกรองน  า฿ส ชุด
1.3.18 ระบบติมคลอรีน ชุด
1.3.19 ถังรงดัน ชุด
1.3.20 ครืไองกรองระบบ SPRINKLER ชุด
1.3.21 ครืไองสูบน  า SPRINKLER ชุด
1.3.22 ครืไองสูบน  าพิไมรงดัน SPRINKLER ชุด
1.3.23 CONTROLLER ครืไองสูบน  า ชุด
1.3.24 FOOT VALVE & STRAINER ขนาด Dia…นิ ว ตัว
1.3.25 กอสรຌางบอปรับสภาพน  า PH  ตามบบลขทีไ…… ชุด
1.3.26 กอสรຌางบอบ าบดัน  าสียขนาด….. ลบ.ม./วัน ชุด
1.3.27 ถังดับพลิงคมีอนกประสงค์ ขนาด.....บบ..... ชุด
1.1.28 งานอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.4 งานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร
1.4.1 หมຌอปลงเฟฟງา บบ ………….. ขนาด ………. ชุด

          (ราคารวมอปุกรณ์นัไงรຌานหรือรั วรียบรຌอยลຌว)

1.4.2 ครืไองก านดิเฟฟງา (ราคารวม ATS  ละอปุกรณ์) ขนาด … ชุด

1.4.3 ทอรຌอยสายเฟฟງา ม.

             - EMT                      ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - IMC                       ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - RSC                      ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - PVC (สีหลือง)      ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

1.4.4 Wire way                ขนาด . ………x……….นิ ว ม.

1.4.5 Cable ladder            ขนาด Dia. ……...Cm. ม.

1.4.6 สายเฟฟງา

             - 24 kV  CV (XLPE Insulation) 1C ขนาด…. … s.q mm. ม.

             - 33 kV  CV (XLPE Insulation) ขนาด ….…… s.q mm. ม.
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             - VAF 300V 700C (PVC Insulation - sheathed) 

                ขนาด . ……… s.q mm. ม.

             - THW 750V 700C (Single core conductor Insulation wire and cable)

                ขนาด ... ……… s.q mm. ม.

             - NYY 750V 700C( PVC Insulated and double sheated round type cable)

                ขนาด ... ……… s.q mm. ม.

             - Single core single insulated ขนาด ...…… s.q mm. ม.

             - สาย CV รงดัน 0.6/1 kV 90°C ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย NYY กนดียว ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย NYY..…….กน ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย FRC..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย THW..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VAF..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VAF-G..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - บใดตลใด รวม

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.7 Aluminum Busduct / m 

             - Feeder IP40  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… ม.

             - Feeder IP54  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… ม.

             - Plug-in IP40  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… ม.

             - Plug-in IP54  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… ม.

             - Plug-in circuit breaker ขนาด………… ชุด

             - Fitting busway ขนาด………… ชุด

             - Flanged End ขนาด………… ชุด

             - Elbow Right Angle ขนาด………… ชุด

             - Tab Box or Service Head ขนาด………… ชุด

             - Tee ขนาด………… ชุด

             - Unfused Reducer ขนาด………… ชุด

             - Expansion  FTG ขนาด………… ชุด

             - One 3 XFMR Taps ขนาด………… ชุด

             - End Closure ขนาด………… ชุด

             - Wall / Floor  Flange ขนาด………… ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.4.8 Lovoltage switchgear ชุด

1.4.9  Molded case circuit breaker

             - IC 18KA ขนาด………… ชุด

             - IC 25KA ขนาด………… ชุด

             - IC 35KA ขนาด………… ชุด

             - IC 50KA ขนาด………… ชุด

             - IC 100KA ขนาด………… ชุด

             - IC 650KA ขนาด………… ชุด

1.4.10 Circuit breaker/Long time, Short time, instantaneous

           w/Ground fault (Solid State trip) ขนาด………… ชุด

1.4.11  Air Circuit breaker/Long time, Short time, instantane

             ous w/Ground fault Fixed type100kA, 3P ขนาด… ชุด

1.4.12 Automatic transfer switch (ATS) ขนาด………… ชุด

1.4.13 Consumer Unit  With 2P 10 kA ขนาด………….. ชุด

1.4.14 Load center main lug type 100A main lug 3 phase,

           4wire S/N 240/415Vac ขนาด………… ชุด

1.4.15 Main lug 3 phase 4wire S/N240/415Vacขนาด ชุด

1.4.16 Load center main breaker type

             - BAR 100A with main ขนาด………… ชุด

             - BAR 225A with main ขนาด………… ชุด

1.4.17 Miniature circuit breakers

             - Plug on thermal magnetic type IC 5 kA ขนาด…… ชุด

             - Plug on current limiting type IC 10 kA ขนาด…… ชุด

1.4.18 Earth leakage circuit breaker ขนาด…………

             - Plug on thermal magnetic type IC 5 kA ขนาด…… ชุด

             - Plug on current limiting type IC 10 kA ขนาด…… ชุด

1.4.19 ดวงคมเฟฟງาละอปุกรณ์

             - ดวงคม FLUORESCENT / ชุด ชุด

             - คมฟลูออรสซนต์ ชนดิ….…..ขนาด…..…..หลอด……...ชนดิสง….…... ชุด
             - ดวงคมหรือหลอด บบ………ขนาด……… ชุด

             - กลองหรือครอบ     บบ……….ขนาด…….. ชุด

             - บลัลาสต์                 บบ………ขนาด…….. ชุด

             - สตาร์ทตอร์            บบ………ขนาด……. ชุด
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             - Downlight หลอด Halogen  บบ……ขนาด……. ชุด

             - คม DOWNLIGHT ชนดิ…….ขนาด……..นิ ว (มม.) ชุด
             - หลอด Halogen      บบ………ขนาด……. ชุด

             - Downlight หลอด Incandescent   บบ…ขนาด…. ชุด

             - เฟกิไงพรຌอมหลอด  บบ………ขนาด……. ชุด

             - คมเฟกิไง ชนดิ………,IP……...หลอด……….. ชุด
             - คมเฟหวัสา         บบ………ขนาด…… ชุด

             -  ดวงคมครอบกຌวทรงซาลาปา ขนาด…หลอด … ชุด

             - ดวงคม  Low  bay บบ………ขนาด…… ชุด

             - ดวงคม  High  bay บบ………ขนาด…… ชุด

             - คมเฟผนงั ชนดิ………,IP……...หลอด……….. ชุด

             - คม Floodlight ชนดิ………,IP…………หลอด…………. ชุด

             - คมเฟสนาม ชนดิ………,IP…………หลอด…………. ชุด

             - คมเฟถนน ชนดิ………,IP…………หลอด…………. ชุด

             - คมปງายบอกทางหนเีฟ (Fire Exit Sign) หลอด…………… ชุด

               พรຌอม Battery ชนดิ………….ละ Charger

             - คมเฟสงสวางฉุกฉิน (Emergency Light) หลอด…………. ชุด

               พรຌอม Battery ชนดิ………….ขนาด………..ละ Charger

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.20 ระบบลอฟງา

             - สาลอฟງาทองดงพรຌอมฐาน……. ยาว ……. มตร ชุด

             - หลักสายดินทองดงหุຌมหลใก ….. ยาว …….. มตร ชุด

             - สายทองดงปลือย ขนาด….. ……… s.q mm. ชุด

             - ทอ PVC ขนาด  Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.4.21 ระบบทรศัพท์

             - ตูຌชุมสายทรศัพท ์ขนาด ………………. ชุด

             - สายทรศัพท ์ ขนาด ………………. ม.

             - ทอรຌอยสาย ขนาด  Dia. ………นิ ว ม.

             - ตຌารับทรศัพท์ ตัว

             - ครืไองทรศัพท ์บบ ……………… ครืไอง

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.4.22 ระบบสัญญาณจຌงพลิงเหมຌ ( Fire alarm control panel )

             - ผงควบคุมหลัก                 บบ………ขนาด……… ชุด

             - ผงสดงผลระยะเกล       บบ………ขนาด……… ชุด

             - อปุกรณ์ตรวจจับความรຌอน บบ……… ขนาด…… ตัว

             - อปุกรณ์ตรวจจับควัน          บบ……… ขนาด…… ตัว

             - อปุกรณ์จຌงหตุ                  บบ……… ขนาด……… ตัว

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.23 เฟฟງารงสูง
             - สวิตช์กยีร์รงสูง
                                 ชนดิ…...ขนาด…….รงดัน…….kV ชุด
                                 พรຌอมฐานคอนกรีตละอปุกรณ์ครบชุด
             - สาละสายเฟฟງารงสูง
                                  สาเฟฟງารงสูงขนาด …….มตร รงดัน…….kV ชุด
                                  พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด
             - สาย SAC ขนาด………..ตร.มม. ม.

             - ทอสายเฟฟງารงสูง
                                    Duct Bank ขนาด………..ทอชนดิ……….ขนาด………มม. ม.

             - สาย CV รงดัน…………ขนาด………..ตร.มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.24 หมຌอปลงเฟฟງาละอปุกรณ์
             - หมຌอปลงชนดิหຌง ขนาด…..kVA  รงดัน…….kV พรຌอมครืไองหอหุຌม ชุด
               ระบบระบายอากาศ  ฐานคอนกรีตละอปุกรณ์ประกอบครบขุด
             - หมຌอปลงชนดิน  ามนั ขนาด…..kVA  รงดัน…….kV ชุด
               พรຌอมอปุกรณ์ประกอบครบชุด
             - รั วละฐานคอนกรีต พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด หรือ รวม
             - สาละนัไงรຌานหมຌอปลงพรຌอมอปุกรณ์ครบชุด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.25 ครืไองก านดิเฟฟງาส ารองฉุกฉินละอปุกรณ์
             - ครืไองก านดิเฟฟງาส ารองฉุกฉิน ชนดิ.....ขนาด.....พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด ชุด
             - ชองลมขຌาละชองลมออก ชุด
             - วัสดุดูดซับสียง ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.26 ครืไองส ารองเฟฟງาอยางตอนืไอง (UPS) ละอปุกรณ์
             - UPS ชนดิ…. ขนาด…..พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด ชุด
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             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.27 ผงสวิตช์เฟฟງาประธาน (MDB, EMDB)

             - ACB ชนดิ…..ขนาด…..AT,….P, IC……kA ละอปุกรณ์ประกอบ ชน ชุด
               Ground Fault, Shunt Trip ,etc.

             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA ละอปุกรณ์ประกอบ ชน ชุด
               Ground Fault, Shunt Trip ,etc.

             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA ชุด
             - ATS ขนาด…..A,….P, IC……kA W/ATS Controller ชุด
             - Capacitor Bank ขนาด…..kVAR…….Phase รงดัน……..V ชุด
             - Detune Filter ขนาด…..% ชุด
             - Power Factor Controller ขนาด…….Step ชุด
             - Capacitor Magnetic Contactor…….Phase รงดัน……..V ชุด
             - HRC FUSE W/ 3 Pole Fuse Base ชุด
             - Digital Power Meter ชุด
             - Surge Protective Device ชนดิ........... ชุด
             - ตูຌชนดิ…….พรຌอมบสับาร์ละอปุกรณ์ครืไองวัด รวม
             - ตูຌ Capacitor ละ Detune พรຌอมอปุกรณ์ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.28 ผงสวิตช์เฟฟງารอง (DB, SDB)

             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA ละอปุกรณ์ประกอบ ชน ชุด
               Ground Fault, Shunt Trip, etc.

             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA ชุด
             - Digital Power Meter ชุด
             - Surge Protective Device ชนดิ........... ชุด
             - ตูຌชนดิ…….พรຌอมบสับาร์ละอปุกรณ์ครืไองวัด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.29 ผงยอยละซอร์กติบรกกอร์
             - ผง…….(ชืไอผงยอย)

                              ขนาด…...วงจร Mian Lug……A เมมีมน ชุด
                               MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA ชุด
             - ผง…….(ชืไอผงยอย)

                              ขนาด….วงจร Mian Lug…A พรຌอมมน..AT,…P IC..kA ชุด
                               MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA ชุด
             หรือ
             - ผงยอยขนาด…...วงจร Mian Lug……A เมมีมน ชุด
               MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA จ านวน…….ตัว
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             - ผงยอยขนาด….วงจร Mian Lug…A พรຌอมมน..AT,…P IC..kA ชุด
               MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA จ านวน…….ตัว
             หรือ
             - ผงยอยขนาด…...วงจร Mian Lug……A เมมีมน ชุด
             - ผงยอยขนาด…..วงจร Mian Lug…A พรຌอมมน….AT, .P IC….kA ชุด
             - MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.30 ซอร์กติบรกกอร์พรຌอมกลอง
             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA พรຌอมกลองชนดิ……… ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.31 ผงมิตอร์
             - kWH Meter ขนาด…..A,...….P ชุด
             - ตูຌชนดิ…...….พรຌอมอปุกรณ์ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.32 Busways พรຌอมอปุกรณ์
             - Feeder Busways ชนดิ…..…..ขนาด…..…A, IP……. ม.

             - Plug-In Busways ชนดิ……....ขนาด…..…A, IP……. ม.

             - Flanged End ขนาด………A ชุด
             - Elbow ขนาด………A ชุด
             - End closures ขนาด………A ชุด
             - Plug In Unit ขนาด………AT,……..P, IC…….kA ชุด
             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.33 ทอสายละรางคบิ ล
             - รางคบิ ล ชนดิ…….ขนาดความกวຌาง………มม. ม.

             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.34 สวิตช์ละตຌารับ
             - สวิตช์ดีไยว ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
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             - สวิตช์ 3 ทาง ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - สวิตช์ 4 ทาง ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - สวิตช์หรีไเฟ ขนาด……..W รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - ตຌารับดีไยว ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - ตຌารับคู ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - ตຌารับคู ขนาด……..A รงดัน……...V, พรຌอมกลองชนดิ………… ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.35 พดัลมระบายอากาศ
             - พดัลมชนดิ..............ขนาด................... ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.36 ระบบปງองกนัเฟลาม
             - ระบบปງองกนัเฟลามส าหรับชองทอเฟฟງา ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.37 คา฿ชຌจายการเฟฟງาฯ
             - คาสมทบการกอสรຌาง รวม
             - คาตอเฟฟງา รวม
             - คาตรวจเฟฟງา รวม
             - คาขยายขตเฟฟງา รวม เมรวมคาด านนิการ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.38 ระบบปງองกนัฟງาผาละการตอลงดิน
             - สาลอฟງา ชนดิ……ขนาดสຌนผานศูนย์กลาง….…มม. ยาว……..ม. ชุด
             - หลักสายดิน ชนดิ……ขนาดสຌนผานศูนย์กลาง….มม. ยาว…….ม. ชุด
             - จุดทดสอบ (Test Box) ชุด
             - บอหลักสายดิน (Concrete Earth Pit) ชุด
             - ถบตัวน าลอฟງา ชนดิ……...ขนาด…….…มม. x………..มม. ม.

             - สายทองดงตีกลียวปลือย ขนาด…………..ตร.มม. ม.

             - คลຌมประกบัรัดสายทองดงชนดิทองดงพรຌอมฐานบใกเลท์ ชุด
             - Exothermic Welding ชุด
             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.39 ระบบทรศัพท์
             - ตูຌสาขาทรศัพทอ์ตันมติัพรຌอมอปุกรณ์
                PABX ชนดิ..........ขนาด……../……….คูสาย   ประกอบดຌวย ชุด
                    จ านวน ละชนิด คูสายภายนอก (อนาลใอก หรือ ดิจิตอล)......คูสาย

                     จ านวน คูสายภาย฿นบบดิจิตอล (ถຌามี) ……….คูสาย
                     จ านวน คูสายภาย฿นบบอนาลใอก ……….คูสาย
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                     จ านวน คูสายภาย฿นบบ IP (ถຌามี) ……….คูสาย
                     จ านวนอปอรตอร์ (พนกังานสลับสายทรศัพท์) ……….ชุด
                     ระบบตอบรับอตันมติั (ถຌามี) ……….ชุด
                     ระบบบนัทกึการ฿ชຌงานทรศัพทพ์รຌอมอปุกรณ์ (ถຌามี) …….ชุด
                      อืไนโ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.40 ผงกระจายสายทรศัพท์
             - MDF ขนาด……….คูสาย ชุด
             - TC ขนาด……….คูสาย ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.41 ทอสายทรศัพท์
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.42 สายทรศัพท์
             - สาย AP ขนาด……..คูสาย ขนาดตัวน า……..มม. ม.

             - สาย TPEV ขนาด……..คูสาย ขนาดตัวน า……..มม. ม.

             - สาย TIEV ขนาด……..คูสาย ขนาดตัวน า……..มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.43 ครืไองรับละตຌารับทรศัพท์
             - ครืไองรับทรศัพท์บบ………… ชุด
             - ตຌารับทรศัพท ์ชนดิ………….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.44 ระบบครือขายสายคอมพวิตอร์ 
             - ผงกระจายครือขายสายมนคอมพวิตอร์
                               Rack 19" ชนดิ………...ขนาด……….. ชุด
                               ชุดพดัลมระบายอากาศขนาด ..........นิ ว ชุด
                               รางเฟขนาด .............พรຌอมสายยาว.........ม. ชุด
                               ผงจัดสาย ชุด
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                               Fiber Optic Distribution Unit ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
                               Fiber Optic Patch Panel ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
                               Fiber Optic Connector ชนดิ………. ตัว
                               Fiber Optic Patch Cord ชนดิ……….ยาว...........ม. สຌน
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.45 ผงกระจายครือขายสายคอมพวิตอร์ 
             - Rack 19" ชนดิ………...ขนาด……….. ชุด
             - ชุดพดัลมระบายอากาศขนาด..........นิ ว ชุด
             - รางเฟขนาด.............พรຌอมสายยาว.........ม. ชุด
             - ผงจัดสาย ชุด
             - Fiber Optic Rack Mount ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
             - Fiber Optic Patch Panel ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
             - Fiber Optic Connector ชนดิ………. ตัว
             - Fiber Optic Patch Cord ชนดิ……….ยาว...........ม. สຌน
             - UTP Patch Panel ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
             - UTP Patch Cord ชนดิ……….ยาว...........ม. สຌน
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.46 ทอสายระบบคอมพวิตอร์
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.47 สายสัญญาณคอมพวิตอร์
             - สาย฿ยกຌวน าสง ชนดิ……..ขนาด…….. ม.

             - สาย UTP ชนดิ……..ขนาด…….. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.48 ตຌารับคอมพวิตอร์
             - ตຌารับคอมพวิตอร์ ชนดิ………….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.4.49 ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ
             - ผงควบคุมละสดงผล
                               ผงควบคุมบบ……….ขนาด……… ชุด
                               ผงสดงผลชนดิ……...ขนาด………. ชุด
                               ชุดควบคุมละสดงผลบบ……….. ชุด
                               ครืไองพมิพ์หตุการณ์บบ ……….. ชุด
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.50 อปุกรณ์ตรวจจับ
             - อปุกรณ์ตรวจจับควันบบ………. ชุด
             - อปุกรณ์ตรวจจับความรຌอนบบ………. ชุด
             - มดูลบบ…….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.51 อปุกรณ์จຌงสัญญาณตือนภยั
             - อปุกรณ์จຌงสัญญาณตือนภยั บบ…. ชุด
             - อปุกรณ์จຌงสัญญาณดຌวยมอื บบ…. ชุด
             - มดูลบบ…….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.52 ทอสายจຌงสัญญานตือนภยั  ตรวจจับ ละจຌงหตุ
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.53 สายสัญญาณตือนภยั  ตรวจจับ ละจຌงหตุ
             - สาย FRC..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย THW..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VAF..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย STP..…….ขนาด……….มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.4.54 ระบบสียงประกาศ
             - ผงควบคุมละกระจายสัญญาณสียง
                               ครืไองขยายสัญญาณสียงประกาศ ขนาด………. ชุด
                               ครืไองผสมสัญญาณสียงประกาศ ขนาด………. ชุด
                               ผงมอนิตอร์ ชุด
                               ผงลือกซนประกาศขนาด……… ชุด
                               เมครฟนประกาศ ชุด
                               ครืไองลนวิทยุ AM/FM ชุด
                               ครืไองลน DVD/MP3 ชุด
                               ตูຌกใบอปุกรณ์ระบบประกาศ ชุด
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.55 ล าพงประกาศ ละอปุกรณ์ควบคุม
             - ล าพงประกาศพรຌอมหมຌอปลง ขนาด……….. ชุด
             - วลลุมขนาด………. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.56 ทอสายระบบสียงประกาศ
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.57 สายสัญญาณระบบสียงประกาศ
             - สาย THW..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VAF..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VTF..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.58 ระบบทวีีรวม
             - ชุดรับละขยายสัญญาณ
                               จานดาวทยีมชนดิ ……..ขนาด……….. ชุด
                               สาอากาศทวีีชนดิ ……..ขนาด……….. ชุด
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                               ครืไองรับสัญญาณดาวทยีมชนดิ…….. ชุด
                               ครืไองขยายสัญญาณชนดิ…….. ชุด
                               ครืไองจายก าลังเฟฟງา ชุด
                               ตูຌกใบอปุกรณ์ (Head End Rack) ขนาด……….. ชุด
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.59 ชุดยกละกระจายสัญญาณระบบทวีีรวม
             - ชุดยกสัญญาณ (Tap Off) ชนดิ………. ชุด
             - ชุดกระจายสัญญาณ (Splitter) ชนดิ………. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.60 ทอสายระบบทวีีรวม
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.61 สายสัญญาณทวีีรวม
             - สายชนดิ..……. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.62 ตຌารับทวีี
             - ตຌารับทวีี ชนดิ………….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.63 ระบบทวีีวงจรปຂด
             - ชุดบนัทกึละสดงขຌอมลูภาพ
                               ครืไองรวมละบนัทกึขຌอมลูภาพ ชนดิ ..........ขนาด............. ชุด
                               จอมอนิตอร์ชนดิ .........ขนาด........... ชุด
                               ครืไองจายก าลังเฟฟງาส ารองอยางตอนืไอง (UPS) ชุด
                               ตูຌกใบอปุกรณ์ ชนดิ .........ขนาด……….. ชุด
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.64 ชุดกลຌองทวีีวงจรปຂด
             - กลຌองวงจรปຂด บบ..........,IP………..พรຌอมลนส์ ชุด
             - ชุดขายึดละกลองครอบ (Housing) IP……… ชุด



- 63 -

ล าดบัทีไ รายการ หนวย หมายหตุ

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.65 ทอสายทวีีวงจรปຂด
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.66 สายสัญญาณทวีีวงจรปຂด
             - สายชนดิ..……. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.67 งานระบบเฟฟ้าละสืไอสารอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.5 งานระบบปรบัอากาศละระบายอากาศ
1.5.1 ครืไองปรับอากาศบบยกสวน ( SPLIT TYPE ) 

               -  CU-1/1 &FC-1/1   (13000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -  CU-1/2 &FC-1/2 TO CU-1/7 & FC-1/7 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type )

               -  CU-1/8 &FC-1/8   (30000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -   CU-1/9 &FC-1/9 TO CU-1/10 & FC-1/10 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type )

               -  CU-1/11 &FC-1/11   (13000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -  CU-1/12 &FC-1/12   (24000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -  CU-1/13 &FC-1/13   (9000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -   CU-1/14 &FC-1/14   (30000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -   CU-1/15 &FC-1/15 TO CU-1/17 & FC-1/17 SETS

                               (13000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type)

                -   CU-1/18 &FC-1/18   (24000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET
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                -   CU-2/1 &FC-2/1   (13000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

                -   CU-2/2 &FC-2/2 TO CU-2/7 & FC-2/7 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type)

                -  CU-2/8 &FC-2/8   (30000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

                -  CU-2/8 &FC-2/9   (13000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

                -   CU-2/10 &FC-2/10 TO CU-2/13 & FC-2/13 SETS

                               (36000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type)

                 -  CU-2/14 &FC-2/14 TO CU-2/18 & FC-2/18 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)

                  -  CU-2/19 &FC-2/19   (30000  BTU/Hr,Ceiling Mounted Type ) SET

                  -  CU-2/20 &FC-2/20   (19000  BTU/Hr,Ceiling Mounted Type ) SET

                  -  CU-2/21 &FC-2/21   (24000  BTU/Hr,Ceiling Mounted Type ) SET

                  -  CU-3/1 &FC-3/1 TO CU-3/17 & FC-2/17 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)

                  -  CU-3/18 &FC-3/18   (13000  BTU/Hr,Ceiling Mounted Type ) SET

                   - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.2 ครืไองปรับอากาศบบยกสวนระบายความรຌอนดຌวยลม

             - ครืไองปรับอากาศบบยกสวนชนดิขวนพดาน ตั งพื น

               (CELING , FLOOR  MOUNT TYPE)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองปรับอากาศบบยกสวน ตูຌตั งพื น

               (PACKAGE  FLOOR  STANDING  TYPE)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองปรับอากาศ บบติดหนຌาตาง (WINDOW TYPE)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองปรับอากาศบบยกสวน ติดผนงั (WALLTYPE)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองปรับอากาศบบขวน฿นฝງาติดพดาน / ตั งพื น

               ติดพดาน / ตั งพื น   (ชนดิตอทอลม)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองท าน  ายใน  ชนดิระบายความรຌอนดຌวยน  า

               (WATER  COOLED   WATER   CHILLER)

               บบ……. ขนาด…… ตัน ความยใน พรຌอมอปุกรณ์ ชุด
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             - ครืไองท าน  ายใน  ชนดิระบายความรຌอนดຌวยอากาศ

               (AIR   COOLED   WATER   CHILLER)

               บบ ……. ขนาด …… ตัน ความยใน พรຌอมอปุกรณ์ ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.3 งานพดัลมระบายอากาศ

             - บบติดกระจก ขนาด Dia. ………นิ ว ชุด

             - บบติดผนงั ขนาด Dia. ………นิ ว ชุด

             - บบติดพดาน ขนาด ปริมาณลม…….ลบ.ฟ. ตอนาที ชุด

             - บบรงงานอตุสาหกรรม ขนาด Dia. ………นิ ว ชุด

             - บบรงหวีไยง ( CENTRIFUGAL  FAN )

               ขนาด ปริมาณลม………….ลบ.ฟ. ตอนาที ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.4 หอผึไงน  า  ( COOLING  TOWER )

           บบ...ขนาดปริมาณน  า…กลลอนตอนาที(US.GPM.) ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.5 ครืไองสูบน  า ( WATER  PUMP )

           บบ………………………………………..

           ขนาดปริมาณน  า…กลลอนตอนาท ี( US. GPM.)

           ขนาดมอตอร์ ………………………รงมຌา ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.6 ครืไองสงลมขนาดลใกหรือ฿หญ ( คอยล์น  า )

               ขนาดปริมาณลม …………ลบ.ฟ.ตอนาท ี( CFM. ) ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.7 งานทอลม  ละอปุกรณ์ประกอบ

             - งานทอลม (AIR DUCT)

                               ผนหลใกอาบสังกะสี กรด….. บอร์ …………… ตร.ฟ.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.8 ฉนวนหุຌมทอลม (INSULATION)ผนฉนวน฿ยกຌว 

               ขนาดความหนานน1.5 ปอนด์/ลูกบาศกฟ์ตุหนา 1 นิ ว ตร.ฟ.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.9 หวัจายลม พรຌอม฿บปรับลม (AIR GRILLE WITH

              VOLUME DAMPER)  ขนาด NECK SIZE …… อนั

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.5.10 หวัดูดลมกลับ (RETURN AIR GRILLE )   ขนาด…… อนั

1.5.11 หวัดูดอากาศสีย(EXHAUST AIR GRILLE )   ขนาด....… อนั

1.5.12 หวัดูดอากาศภายนอก (FRGSH AIR GRILLE

               WITH INSECT SCREEN) ขนาด………. อนั

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.13 ทอน  ายาละน  าทิ ง

             - ทอทองดง ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - ทอ PVC       ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.14 ทอน  าละอปุกรณ์ประกอบ

             - ทอน  ายใน (CHILLED WATER PIPE) ชนดิ BLACK

               STEEL PIPE  SCH. # 40 (ASTM. A53 GRADE A)

               ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

               ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.15 ทอน  าหลอยใน (CONDENSER  WATER PIPE) 

             ชนดิ  BLACK  STEEL PIPE  SCH .#  40

             (ASTM.  A53  GRADE   A)

             ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.16 ฉนวนหุຌมทอน  า (PIPE  INSULATION) ชนดิ

             FLEXIBLE  ELASTOMERIC CLOSED  CELL

             INSULATION

             ขนาด Dia. ………นิ ว หนา…………..นิ ว ม.

             ขนาด Dia. ………นิ ว หนา…………..นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.17 วาล์ว ตางโ

             -  ชนดิ …………….ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - ชนดิ …………….ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.5.18 งานทอสารท าความยในของครืไองปรับอากาศ
             - Liquid Tube

                               Copper tube ( type L) Ø 3/8" M.

                               Copper tube ( type L) Ø 1/2" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.19 Suction Tube

             - Copper tube ( type L) Ø 5/8" M.

             - Copper tube ( type L) Ø 3/4" M.

             - Copper tube ( type L) Ø 7/8" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.20 Copper Tube  Insulation

             - Size Ø 5/8" Thick 3/4" M.

             - Size Ø 3/4" Thick 3/4" M.

             - Size Ø 7/8" Thick 3/4" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.21 Drain Pipe

             - ทอ PVC Ø 3/4" M.

             - ทอ PVC Ø 1" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.22 Drain Pipe Insulation

             - Size Ø 3/4" Thick 1/2" M.

             - Size Ø  1" Thick 1/2" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.23 Fitting&Accessorie LOT

1.5.24 Hanger & Support LOT

1.5.25 พดัลมระบายอากาศ พรຌอมติดตั ง
             - Propeller Fan Type

                             EF  Ø   6" (120 CFM)  ( Wall  or  Window  Mount  Type  ) SETS

                             EF  Ø   8" (220 CFM)  ( Wall  or  Window  Mount  Type  ) SETS

                             EF  Ø   10" (500 CFM)  ( Wall  or  Window  Mount  Type ) SETS

                             EF  Ø   12" (650 CFM)  ( Wall  or  Window  Mount  Type ) SETS

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.26 Ceiling  Mount  Type

             - CEF-1 ( 80 CFM @ 0.1 in.wg ) SETS

             - CEF-2 ( 200 CFM @ 0.1 in.wg ) SETS

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.5.27  Air  Cleaner

             - ACL - 1 (500  CFM) SETS

             - ACL - 2 (1000  CFM) SETS

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.28 งานทอลมละอปุกรณ์
             - Exhaust Air Grille

                               Size 6" x  6" EA.

                               Size 8" x  8" EA.

                               Size 10" x  10" EA.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.29 Duct

             - Galvanized Steel Sheet # 26 FT
2

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.30 Hanger & Support LOT

1.5.31 ระบบเฟฟງาละอปุกรณ์ส าหรับระบบปรับอากาศ รวม
1.5.32 งานอปุกรณ์เฟฟງาของระบบปรับอากาศ
             - Control Panel Board

                               AP-1 : 24 Circuit , Main 125 AT IC 25 KA SET

                               AP-2 : 30 Circuit , Main 175 AT IC 25 KA SET

                               AP-3 : 24 Circuit , Main 125 AT IC 25 KA SET

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.33 Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)

                               Branch CB 16 AT-1P EA.

                               Branch CB 20 AT-1P EA.

                               Branch CB 32 AT-1P EA.

                               Branch CB 40 AT-1P EA.

                              อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.34 Wire

             - THW 2.5 mm
2 

M.

             - THW 4 mm
2 

M.

             - THW 6 mm
2 

M.

             - THW 10 mm
2 

M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.35 Conduit 

             - EMT Size Ø  1/2" M.
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             - EMT Size Ø  3/4" M.

             - IMC Size Ø  1/2" M.

             - IMC Size Ø  3/4" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.36 Disconnecting  Switch ( Out Door )

             - Size 20 AT, 1P EA.

             -Size 30 AT, 1P EA.

             -Size 40 AT, 1P EA.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.37 Hanger & Support LOT

1.5.38 คาทดสอบระบบปรับอากาศละระบายอากาศ รวม

1.5.39 งานระบบปรับอากาศละระบายอากาศอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.6 งานระบบลิฟต์ละบันเดลืไอน
             - ลิฟต์ดยสารบบมหีຌองครืไอง ชุด
                ขนาดน  าหนกับรรทกุ เมนຌอยกวา       1000 กิลกรัม  

                จ านวนรับขนสง  3  ชั น 3 ประตู,    ความรใว 45 มตร/นาที

             - ลิฟท์ดยสาร ชุด

               ขนาดน  าหนกับรรทกุเมนຌอยกวา ………... กิลกรัม

               จ านวนชั นหยุดรับสง .. ชั น ความรใว…. มตร/นาท ี

             - ลิฟทบ์รรทกุของ ชุด

               ขนาดน  าหนกับรรทกุเมนຌอยกวา ………... กิลกรัม

               จ านวนชั นหยุดรับสง... ชั น ความรใว…. มตร/นาท ี

             - ลิฟทส์งอกสาร - อาหาร ชุด

               ขนาดน  าหนกับรรทกุเมนຌอยกวา ………... กิลกรัม

               จ านวนชั นหยุดรับสง... ชั น ความรใว…. มตร/นาท ี

             - บนัเดลืไอน ชุด

               ขนาดความกวຌาง ………..มตร  สูง ………….มตร

               ความรใว …………. มตร/นาที

             - คาทดสอบระบบ ลิฟท ์ละ บนัเดลืไอน รวม

          - งานระบบลฟิต์ละบนัเดลืไอนอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
                                 - ......................................................................

           ฯลฯ
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1.7 งานระบบครืไองกลละระบบพิศษอืไนๆ
1.7.1 งานระบบพิศษอืไนโ

             - งานดินทอกຍส

             - งานดินทออຍอกซิยน

             - งานระบบตูຌดูดสารคมี

             - งานระบบรียกพยาบาลฯ

             - งานระบบกญุจ฿ชຌรหสั

             - งานระบบพิศษอืไนโ    (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
                        .........................................................

ฯลฯ

กลุมงานทีไ 2

2.1 งานครภุณัฑ์จัดจຌางหรอืสัไงท า

2.1.1 ครุภณัฑ์สรຌางกบัทีไ (Build  in)

             - คาน์ตอร์           บบ……..…ขนาด…………….. ชุด

             - ตຍะหຌองประชุม  บบ……….ขนาด…………….. ชุด

             - ตຍะหຌองปฏบิติัการ บบ..……ขนาด…………….. ชุด

             - ตูຌกใบอกสาร        บบ.……...ขนาด…...….. ชุด

             - ตูຌกใบสื อผຌา          บบ……….ขนาด…...….. ชุด

             - ชั นวางของ           บบ……….ขนาด…...….. ชุด

             - ตูຌ SINK ลຌางภาชนะบบ….….ขนาด…...….. ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
2.2 งานตกตงภาย฿นอาคาร

             - งานท าผนงับากั นหຌองท างาน ตร.ม.

             - งานท าฉากกั นหຌองบบ….…ขนาด….. ตร.ม.

             - งานบวุอลปปอร์ผนงัละพดาน ตร.ม.

             - งานตกตงฝງาพดาน ตร.ม.

             - งานตกตงผนงั ตร.ม.

             - งานตกตงพื น ตร.ม.

             - งานท าวทีละฉาก ตร.ม.

             - งานท าลวดบวัประดับสวนตางโ ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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กลุมงานทีไ 3
3.1 งานภมูทิัศน์

3.1.1 งานขุดสระ, ถมดิน,จัดสวน,ปลูกหญຌา
             - งานขุดสระ ลบ.ม.

             - งานถมดิน ตร.ม.

             - งานจัดสวน ตร.ม.

             - งานปลูกหญຌา ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.1.2 งานปลูกตຌนเมຌ
             - ตຌน..............ขนาดล าตຌน..........ซม.  สูง............มตร ตຌน
             - ตຌน..............ขนาดล าตຌน..........ซม.  สูง............มตร ตຌน
             - ตຌน..............ขนาดล าตຌน..........ซม.  สูง............มตร ตຌน
             - ตຌน..............ขนาดล าตຌน..........ซม.  สูง............มตร ตຌน
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.1.3  งานภมูทิศันอ์ืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
                        .........................................................

ฯลฯ

3.2 งานผังบริวณละสิไงกอสรຌางประกอบอืไนๆ
3.2.1  งานระบบสุขาภบิาลภายนอกอาคาร
             - ทอรวบรวมน  าสีย (ชนดิทอละมาตรฐาน) ความลึกฉลีไย..........มตร ม. ฿ตຌดินทัไวเปละทางทຌา

             - ทอรวบรวมน  าสีย (ชนดิทอละมาตรฐาน) ความลึกฉลีไย..........มตร ม. ฿ตຌผิวจราจร

             - รางระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง...............มตร (ฝาปຂด ค.ส.ล.) ม.

               ความลึกฉลีไย ...............มตร
             - รางระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง...............มตร (ฝาปຂด ตะกรงหลใก) ม.

               ความลึกฉลีไย ...............มตร
             - บอพกัทอรวบรวมน  าสีย ค.ส.ล. ความลึกฉลีไย...............มตร บอ ฿ตຌดินทัไวเปละทางทຌา

             - บอพกัทอรวบรวมน  าสีย ค.ส.ล. ความลึกฉลีไย...............มตร บอ ฿ตຌผิวจราจร

             - บอบ าบดัน  าสีย ค.ส.ล. ขนาดความจุ............... ลบ.ม. บอ
             - ถังกใบบ าบดัน  าสียส ารใจรูป ชนดิ.................................................. ชุด
               ขนาดความจุรวมเมนຌอยกวา ............... ลบ.ม.

             - ถังกใบน  า฿ตຌดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ............... ลบ.ม. บอ
             - ถังกใบน  า฿ตຌดินส ารใจรูป ชนดิ.................................................. ชุด
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               ขนาดความจุเมนຌอยกวา ............... ลบ.ม.

             - ถังกใบน  าส ารใจรูป ชนดิ.................................................. ชุด
               ขนาดความจุเมนຌอยกวา ............... ลบ.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.2  งานระบบสุขาภบิาลผังบริวณ
             - งานทอระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด...............มตร (มาตรฐาน) ม. ฿ตຌดินทัไวเปละทางทຌา

               ความลึกฉลีไย ...............มตร
             - งานทอระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด...............มตร (มาตรฐาน) ม. ฿ตຌผิวจราจร

               ความลึกฉลีไย ...............มตร
             - งานบอพกัทอระบายน  า ค.ส.ล. ส าหรับทอขนาด...............มตร บอ
               (ฝาปຂด ค.ส.ล.) ความลึกฉลีไย...............มตร
             - งานบอพกัทอระบายน  า ค.ส.ล. ส าหรับทอขนาด...............มตร บอ
               (ฝาปຂด ตะกรงหลใก) ความลึกฉลีไย...............มตร
             - งานอืไน โ ชน ระบบประปาผังบริวณ, ระบบสุขาภบิาลปງอมยาม ฯลฯ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.3  งานระบบสุขาภบิาลบริวณ
             - รางระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง…..ยาว……(ฝา ค.ส.ล.) ม.

             - รางระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง…..ยาว……(ฝาหลใก) ม.

             - ทอระบายน  า ค.ส.ล.ขนาด  Dia……...(มอก.ชั น 3) ม.

             - บอพกัทอระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง…..ยาว…(ฝา ค.ส.ล.) บอ
             - บอพกัทอระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง…..ยาว…(ฝาหลใก) บอ
             - ทอระบายน  าสีย HDPE PN - 6.3 ขนาด Dia…….นิ ว ม.

             - บอพกัทอระบายน  าสีย  กวຌาง…..ยาว…(ฝา ค.ส.ล.) บอ
             - บอพกัทอระบายน  าสีย  กวຌาง…..ยาว…(ฝาหลใก) บอ
             - ถังกใบน  า฿ตຌดิน  กวຌาง…..ยาว…จุ…….ลบ.ม. บอ
             - บอปรับสภาพน  า PH   กวຌาง…..ยาว…บบลขทีไ…. บอ
             - บอบ าบดัน  าสียขนาด …….ลบ.ม./วันบบลขทีไ…. บอ
             - ทอ PB SDR CLASS 13.5 ขนาด Dia…….นิ ว ม.

             - ขຌองอ   45 องศา  ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - ขຌองอ   90 องศา  ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - สามทาง   T          ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด               ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียว฿น 1 ดຌาน ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - หวัอดุ ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - หวั SPRINKLER บบ SPRAY ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
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             - หวั SPRINKLER บบ GEAR   ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
             - หวั SPRINKLER บบ QUICK ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
             - หวั SPRINKLER บบ BIGGUN ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
             - SOLENOID VALVE ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
             - GATE VALVE ขนาด Dia…..นิ ว ตัว
             - VALVE BOX  ขนาด Dia…..นิ ว ตัว
             - TIMER CONTROLLER SPRINKLER ขนาด…. ตัว
             - Y - STAINER ขนาด Dia…..นิ ว ตัว
             - FLEXIBLE  CONNECTION ขนาด Dia…..นิ ว ตัว
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

3.2.4  งานระบบรดน  าตຌนเมຌ
             - ทอระบบรดน  าตຌมเมຌ (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - หวัรดน  าตຌนเมຌ SPIRNKLER ขนาด...............นิ ว ชนดิ............... ชุด
             - ประตูน  า (GATE VALVE) ขนาด.................นิ ว รงดัน...............PSI ครืไอง
             - ประตูน  ากนักลับ (CHECK VALVE) ขนาด......นิ ว  รงดัน.........PSI ครืไอง
             - ถังกรองน  า (FILTER SET) ชุด
             - ครืไองสูบน  า (PUMP SET) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา……..ลิตร / นาท ีทีไความสูง……...มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุมบบอตันมติั
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.5  งานระบบเฟฟງาละสืไอสารบริวณ
             - คมเฟถนน/ชุด
                               คมเฟหรือหลอด  บบ……ขนาด……. ชุด
                               กลองหรือครอบ     บบ……ขนาด……. ชุด
                               บาลาสต์                  บบ ……ขนาด……. ชุด
                               สตาร์ทตอร์            บบ ……ขนาด……. ชุด
                               สาเฟบบ              บบ ……ขนาด……. ตຌน
                               สวิทส์เฟบบ         บบ……ขนาด……. ชุด
             - สายเฟ   ขนาด ...…… s.q mm. ม.

             - ทอรຌอยสายเฟ   ขนาด Dia. ………นิ ว ม.
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ล าดบัทีไ รายการ หนวย หมายหตุ

             - อปุกรณ์ยึดทอละยึดสายเฟ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.6  งานรั ว,ปງอมยาม,ถนน,ทางทຌา
             - งานท ารั วบบ…………………… ม.

             - งานท าประตูรั วบบ……………… บาน
             - งานท าปງอมยามขนาด…..บบ….… หลัง
             - งานท าถนน ค.ส.ล.    หนา….… ตร.ม.

             - งานท าถนน อสฟลัส์ติกคอนกรีต   หนา….… ตร.ม.

             - งานท าถนนลูกรังหรือหนิคลุก   หนา….… ตร.ม.

             - งานท าคันหนิรางตื น  ค.ส.ล.  ขนาด…….. ม.

             - งานทางดินทຌา ชนดิ………...บบ………... ตร.ม.

             - งานคันหนิ ค.ส.ล. ส ารใจรูป ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.7  งานอืไนโ
             - ตูຌ SINK ลຌางภาชนะบบ….….ขนาด…...….. ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
                        .........................................................

ฯลฯ
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1   งานจดัซืๅอครุภัณฑ์ลอยตวั (ทุกชนิดละประภท)

-  ตຍะท างาน       บบ……….…ขนาด…………….. ชดุ
-  ตຍะท างาน       บบ.…………ขนาด…………….. ชดุ
-  กຌาอี ท างาน      บบ.………....ขนาด…………… ชดุ
-  กຌาอี ประชมุ     บบ.………....ขนาด…………… ชดุ
-  ตูຌหนังสือ         บบ…………..ขนาด………… ชดุ
-  ตูຌกใบอกสาร    บบ..…..….....ขนาด…...….. ชดุ
-  ชั นวางของ       บบ….………ขนาด…...….. ชดุ
-  ชดุรับขก        บบ………..…ขนาด……….. ชดุ

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
2  งานจดัซืๅออุปกรณ์ระบบสต

-  ล าพง                              บบ …….. ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองขยายสียง              บบ …….. ขนาด ………  ชดุ
-  EQUALIZING CROSS-OVER     บบ ….. ขนาด… ชดุ
-  DIGITAL MULTI EQUALIZER  บบ……ขนาด … ชดุ
-  ครืไองปรับตกตงสียง     บบ …….. ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองผสมสัญญาณสียง  บบ …….. ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองลนละบันทึกตลับทป บบ …… ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองลนคอมพใคดิสก ์         บบ …… ขนาด ……… ชดุ
-  เมครฟนเรຌสายบบหนีบ   บบ …….ขนาด …… ชดุ
-   ตูຌส าหรับ฿สครืไองสียง    บบ ……ขนาด …ความสูง ชดุ
-  ตຍะคอนซลส าหรับวางครืไองผสมสัญญาณ บบ … ชดุ
-  คาสายเมครฟนละสายล าพง รวม

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
3 งานจดัซืๅออุปกรณ์ระบบสตทัศน์

-  ครืไองฉายวีดีอปรจคตอร์ บบ …… ขนาด …… ชดุ
-  จอฉาย บบ ………………………….. ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองลนละบันทึกวีดีอ บบ …….. ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองฉายสเลด์พรຌอมลนส์ บบ …… ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองฉายวีดีอปรจคตอร์ บบ ……ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองควบคุม DISSOLVE บบ …….. ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองทปซิงครเนท์  บบ ……….... ขนาด ……… ชดุ

หนวย หมายหตุ

สวนทีไ 2 : ครภุัณฑ์จัดซืๅอหรอืสัไงซืๅอ

ล าดบัทีไ รายการ

 (ค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือผูຌจ าหนายดยเมรวมคาตดิตัๅงละคา฿ชຌจาย฿ดๆ)
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หนวย หมายหตุล าดบัทีไ รายการ

-  ครืไองลือกสัญญาณภาพ บบ ……… ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองชี บอกต าหนง บบ ………...... ขนาด ……… ชดุ
-  คาสายสัญญาณภาพ รวม

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
4 งานจดัซืๅออุปกรณ์ระบบคอมพิวตอร์

-  รางละทอรຌอยสาย บบ …….. ขนาด ……… มตร
-  สายคอมพิวตอร์ บบ …….......ขนาด ……… มตร
-  ครืไองคอมพิวตอร์ บบ ……... ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองส ารองเฟฟງา บบ …….. ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองพิมพ์ บบ …………….. ขนาด ……… ชดุ
-  จอมอร์นิตอร์ บบ ………….. ขนาด ……… ชดุ

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
5 งานจดัซืๅออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

-  ผงควบคุมหลัก บบ ………... ขนาด ……… ชดุ
-  กลຌองทีวี บบ …………….….. ขนาด ……… ครืไอง
-  สายสัญญาณ  บบ ………...….. ขนาด ……… มตร
-  ทอรຌอยสาย   บบ ……………... ขนาด ……… มตร

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
6     งานจดัซืๅอหรือสัไงซืๅออืไนๆ   (ถຌามี฿หຌระบุ)

          -  ..........................................................................

ฯลฯ



1  การก าหนดคุณสมบัติผูຌปฏิบัติงานหรือคุมการกอสรຌางพิศษฉพาะ งาน
2  การก าหนด฿หຌ฿ชຌนัไงรຌานพิศษพืไอความปลอดภัยตอคนงานกอสรຌาง งาน
3  การท า BENCH  MARK ส าหรับตรวจชใคระดับมาตรฐาน งาน
4  การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสรຌางป็นระยะโ งาน
5  การท าอาคารบางสวน฿หຌลຌวสรใจพืไอขຌาเป฿ชຌสอยกอนสรใจทั งครงการ งาน
6  การก าหนด฿หຌท ารายละอยีดผนงานกอสรຌางดຌวยระบบ C.P.M งาน
7  การจดัสรຌางส านักงานสนาม ส าหรับผูຌวาจຌางหรือผูຌควบคุมงาน งาน
8  การท าระบบปງองกนัฝุຆนตามขຌอบังคับ งาน
9  การจดัท าระบบปງองกนัดินพัง งาน
10  การ฿ชຌจายส าหรับอปุกรณ์ครืไองจกัรกลพิศษ฿นการกอสรຌาง  ชน งาน

TOWER CRANE   ครืไองสงคอนกรีตขณะท   ป็นตຌน
11  การ฿ชຌจายกรณีเมอนุญาต฿หຌคนงานพัก฿นบริวณทีไกอสรຌาง งาน

(ฉพาะคาพาหนะเป-กลับของคนงาน)

12  คา฿ชຌจาย฿นกรรมวิธีปງองกนัชวีิตละทรัพยสิ์นของบุคคลทีไ 3 งาน
13  คา฿ชຌจาย฿นการน าวัสดุกอสรຌางเป฿ชຌ฿นสถานทีไ ทีไมีขຌอจ ากดั฿นการล าลียง งาน

วัสดุซึไงเมป็นเปดยปกติของงานกอสรຌางดยทัไวโเป
14  คาขนสงวัสดุละหรืออปุกรณ์กอสรຌาง฿นกรณีทีไจ าป็นตຌองค านวณคาขนสง งาน
15  อืไนโ  (ถຌามี฿หຌระบุ)  

………………………………………..................…………………………  

…………………………………………………………………  

ฯลฯ

หมายหตุ

สวนทีไ 3 : คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ

ล าดบัทีไ รายการ หนวย
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มาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน 

ในงานกอสรຌางอาคาร 
 

 

฿นการวัดหาปริมาณงาน ส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  มีขຌอก าหนดทีไป็น
มาตรฐาน เวຌดังนีๅ 

 

1. การวัดจ านวนปริมาณงาน 

   1.1  ฿หຌ฿ชຌตัวลขอารบิค 

   1.2  ก าหนดทศนิยมจ านวนสองหลัก (ยกวຌนจ านวนนับ) 
   1.3  ฿หຌปัดศษทศนิยม 

 

2. หนวยของปริมาณงาน  ฿หຌก าหนดตาม 

   2.1  มาตรฐานสากล 

   2.2  มาตรฐานงานชาง  หรือ 

   2.3  มาตรฐานของผูຌผลิตสินคຌา 
 

  3. การวัดหาปริมาณในงานกอสรຌางอาคาร  ด านินการเดຌ ดังนีๅ 
   3.1  จากการส ารวจ :  การวัดหาปริมาณงานดย฿ชຌครืไองมือส ารวจ 

   3.2  จากสถานที่จริง :  การวัดหาปริมาณงาน฿นสถานทีไกอสรຌางจริง  หรือ 

   3.3  จากบบกอสรຌาง :  การวัดหาปริมาณงานจากรูปบบรายการ (บบกอสรຌาง) ทีไจะ
฿ชຌกอสรຌาง 
 

  4.  วิธีการวัด  ฿หຌ฿ชຌหลักการ  ดังนีๅ 
           หลักการ  : ฿ชຌตัวลขทีไก ากับเวຌ฿นรูปบบรายการกอสรຌาง  (บบกอสรຌาง) 

 : การวัดดย฿ชຌสกลจากรูปบบ ควรระมัดระวังความคลาดคลืไอน 

    :  วัดปริมาณงานทีไเดຌจริง  ลຌวผืไอป็น % ตามหลักกณฑ์การผืไอทีไก าหนดเวຌ 
    :  วัดปริมาณงานทีไเดຌจริง ลຌวผืไอปริมาณวัสดุ฿นคาวัสดุมวลรวมตอหนวย 
(กรณีค านวณปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย) 
    :  นับจ านวนปริมาณงานทีไเดຌจริงจากรูปบบรายการกอสรຌาง (บบกอสรຌาง) 
หรือจากรายการหรือรายละอียดประกอบทีไก าหนดเวຌ 
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หมายหตุ 
- กรณีอาคารสูงหรืออาคารขนาด฿หญ ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางหรือผูຌประมาณการราคา 

ตຌองพิจารณาถึงขนาดหนຌาตัดของครงสรຌาง  ชน  ขนาดสา หรือขนาดคาน  พราะปริมาณวัสดุอาจคลาดคลืไอน
จากความป็นจริงเดຌ  ดังนัๅน การวัดอาจตຌอง฿ชຌระยะจากขอบถึงขอบ พืไอ฿หຌการค านวณหานืๅอทีไหรือปริมาณนัๅน  
ถูกตຌองละปน็จริงทีไสุด 

- ปริมาณงาน  หมายถึง  จ านวนหรือปริมาณของงาน  วัสดุ  ละหรือรงงาน  ส าหรับรายการ 

งานกอสรຌางนัๅน 
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หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงาน 

งานกอสรຌางอาคาร 
 

 

 ฿นการวัดหาปริมาณงานดยทัไวเป ตຌองป็นเปตามมาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน 

฿นงานกอสรຌางอาคารดังกลาวลຌว฿นสวนของมาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน฿นงานกอสรຌาง
อาคาร ตอยางเรกใตาม฿นบางรายการงานกอสรຌาง จ าป็นตຌองมีหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการวัดละ
ค านวณหาปริมาณงาน วัสดุ ละหรือรงงานทีไชัดจนยิไงขึๅน ดยฉพาะอยางยิไง รายการงานกอสรຌาง
฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ละงานระบบตางโ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางงานกอสรຌางสามารถวัดละค านวณปริมาณงานเดຌอยางถูกตຌอง ครบถຌวน ดังนัๅน 
รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไเดຌก าหนดหลักกณฑ์การวัดละค านวณปริมาณงานเวຌ฿นสวนนีๅ ฿หຌ฿ชຌตาม         

ทีไก าหนด฿นสวนนีๅ 
 

 หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานทีไก าหนดเวຌ฿นสวนนีๅ ประกอบดຌวย รายการงานกอสรຌาง  

บางรายการ฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล ดับพลิง  
ละป้องกันอัคคภีัย งานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร ละงานระบบปรับอากาศละครืไองกล ดังตอเปนีๅ 
 

 

 

1.  งานครงสรຌางวิศวกรรม 
 

      1.  งานขุดดินละถมดิน 

- งานขุดดินละถมคืน ฿หຌค านวณหาปริมาณงานดินทีไตຌองขุด ตามนืๅอทีไของฐานราก 

ตละขนาดคูณดຌวยความลึกจากระดับดินถึง฿ตຌฐานราก  ลຌวคูณดຌวยจ านวนของฐานรากตละขนาด
จะเดຌผลลัพธ์  มีหนวยป็น........ม.3 มืไอเดຌปริมาณงานดินขุดของฐานรากทัๅงหมดลຌว ฿หຌน าเปรวมกับ
ปอร์ซในต์การผืไองานขุดดิน  (ตามหลักกณฑ์ผืไอดินพังละพืไอท างานสะดวก)  กใจะเดຌปริมาณงาน
ดินขุดทัๅงหมดป็นจ านวน.......ม.3 
 - การถมคืน คือ การน าดินทีไขุดขึๅนจากฐานราก ลຌวถมคืนลงเป฿นหลุมฐานรากหลังจาก 

ท าการหลอคอนกรีตฐานรากละสาตอมอลຌวสรใจ 
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       2.  งานตอกข็ม 

            - งานตอกสาขใม  ฿หຌการค านวณหาปริมาณของสาขใมทีไจะตอก  ตามชนิด  ขนาด  ละ
ความยาวของสาขใม  ดยคิดปริมาณของสาขใมทีไก าหนด฿หຌตอก  กับฐานรากตละขนาด  ลຌวรวม
ยอดเดຌจ านวนทา฿ด  ป็นปริมาณของสาขใมทีไจะ฿ชຌทัๅงหมดป็นจ านวน..........ตຌน 

หมายหตุ    กรณีมีคาจาะส ารวจดิน  ทดสอบการรับนๅ าหนักของสาขใม ละหรือทดสอบ
ความสมบูรณ์ของสาขใม  ฿หຌค านวณป็นคางานตຌนทุนเวຌ฿นสวนของคางานตຌนทุน 

 

       3. งานครงสรຌางคอนกรีตสริมหล็ก 

         3.1 งานวัสดุรอง฿ตຌฐานราก การค านวณหาปริมาณงานวัสดุรอง฿ตຌฐานราก ฿หຌค านวณวัสดุ 
รองฐานรากตามขนาดนืๅอทีไ฿ตຌฐานรากตละขนาดคูณดຌวยความหนาของวัสดุรอง฿ตຌฐานราก ลຌวคูณดຌวย
จ านวนของฐานรากตละขนาด จะเดຌผลลัพธ์ป็น......ม.3  มืไอรวมปริมาณงานวัสดุรอง฿ตຌฐานราก
ทัๅงหมดลຌว ฿หຌน าเปรวมกับปอร์ซในต์การผืไองานถมทราย (ตามหลักกณฑ์ผืไอการยุบตัวของงานถม
ทราย)  กใจะเดຌปริมาณงานวัสดุรอง฿ตຌฐานรากทัๅงหมดป็นจ านวน.......ม.3 
        3.2 งานคอนกรีตรอง฿ตຌฐานราก (คอนกรีต 1:3:5)  การค านวณหาปริมาณงานคอนกรีตรอง฿ตຌ
ฐานราก ฿หຌค านวณคอนกรีตของฐานรากตามขนาดนืๅอทีไ฿ตຌฐานรากตละขนาดคูณดຌวยความหนาของ
งานคอนกรีต฿ตຌฐานราก ลຌวคูณดຌวยจ านวนของฐานรากตละขนาด จะเดຌผลลัพธ์ป็น.......ม.3   
มืไอรวมปริมาณงานคอนกรีตรอง฿ตຌฐานรากทุกขนาดลຌว กใจะเดຌปริมาณคอนกรีต฿ตຌฐานรากทัๅงหมด 
ป็นจ านวน........ม.3 
         3.3 งานคอนกรีตครงสรຌาง ฿หຌค านวณหาปริมาณนืๅองานคอนกรีตครงสรຌางของอาคาร
ทัๅงหมดตัๅงตฐานราก สาตอมอ คานคอดิน  สา คาน พืๅนละบันเดทุกชัๅน จนถึงครงหลังคา 

ตามบบปลนลຌวรวมจ านวนทัๅงหมดป็น..........ม.3 
- คอนกรีตฐานราก  การค านวณปริมาณคอนกรีตฐานราก ฿หຌค านวณคอนกรีต 

ตามขนาดของฐานรากตละขนาด คือ ความกวຌางคูณความยาว ลຌวคูณดຌวยความหนาของฐานราก  
จะเดຌผลลัพธ์ป็น.......ม.3  มืไอรวมปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดลຌว กใจะเดຌปริมาณคอนกรีตฐาน
รวมทัๅงหมดป็นจ านวน........ม.3 
  -  คอนกรีตสาตอมอ การค านวณปริมาณคอนกรีตสาตอมอ ฿หຌค านวณพืๅนทีไหนຌาตัด
ตามขนาดของสาตอมอตละขนาด ลຌวน าพืๅนทีไหนຌาตัดของสาตอมอนัๅนคูณดຌวยความสูง 
ของสาตอมอ จะเดຌผลลัพธ์ป็น........ม.3  มืไอรวมปริมาณคอนกรีตสาตอมอทุกขนาดลຌว กใจะเดຌ
ปริมาณคอนกรีตสาตอมอทัๅงหมดป็นจ านวน.........ม.3 
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-  คอนกรีตสา  การค านวณปริมาณคอนกรีตสา  ฿หຌค านวณพืๅนทีไหนຌาตัดตามขนาด
ของสาตละขนาด  ลຌวน าพืๅนทีไหนຌาตัดของสาคูณดຌวยความสูงของสา  จะเดຌผลลัพธ์ป็น........ม.3   
มืไอรวมปริมาณคอนกรีตสาทุกขนาดลຌว  กใจะเดຌปริมาณคอนกรีตสาทัๅงหมดป็นจ านวน........ม.3 
  -  คอนกรีตคาน  การค านวณปริมาณคอนกรีตคาน  ฿หຌค านวณพืๅนทีไหนาตัดตามขนาด
ของคานตละขนาด  ลຌวน าพืๅนทีไหนຌาตัดของคานคูณดຌวยความยาวของคาน  จะเดຌผลลัพธ์ป็น.......ม.3  
มืไอรวมปริมาณคอนกรีตคานทุกขนาดลຌว กใจะเดຌปริมาณคอนกรีตคานทัๅงหมดป็นจ านวน........ม.3 
  -  คอนกรีตพืๅน  การค านวณปริมาณคอนกรีตพืๅน  ฿หຌค านวณนืๅอทีไของพืๅนตาม
ขนาดของพืๅนตละขนาด  ลຌวน านืๅอทีไของพืๅนคูณดຌวยความหนาของพืๅนจะเดຌผลลัพธ์ป็น..........ม.3   
มืไอรวมปริมาณคอนกรีตพืๅนทุกขนาดลຌว กใจะเดຌปริมาณคอนกรีตพืๅนทัๅงหมดป็นจ านวน........ม.3 
 

      4.  งานไมຌบบหลอคอนกรีต   การค านวณหาปริมาณนืๅอทีไเมຌบบ  หมายถึง การค านวณหานืๅอทีไ
เมຌบบทีไรองรับหรือหอหุຌมคอนกรีตทีไ จะหลอป็นงานครงสรຌาง  ค.ส.ล. ทัๅงหมด ตัๅงตฐานราก   
ตอมอ  สา  คาน  พืๅน  ฯลฯ  ป็นตຌน  ซึไงมืไอรวมปริมาณนืๅอทีไเมຌบบทัๅงหมดลຌว  จะเดຌปริมาณงานเมຌ
บบป็นจ านวน.....ม.2 
  -  การค านวณหาปริมาณเมຌคราวส าหรับยึดเมຌบบ ฿หຌค านวณดยฉลีไยประมาณ 30% 
ของนืๅอทีไเมຌบบซึไงปรับลดปริมาณลຌว จะเดຌผลลัพธ์ปริมาณเมຌคราวส าหรับยึดเมຌบบป็น..........ฟ.3 
  -  การค านวณหาปริมาณเมຌคๅ ายันเมຌบบ  ฿หຌค านวณดย฿ชຌอัตรา เมຌคๅ ายันทຌองคาน 1 
ตຌน ตอความยาวของทຌองคาน 1 มตร  ละเมຌคๅ ายันทຌองพืๅน 1 ตຌน  ตอนืๅอทีไพืๅน 1 ตารางมตร มืไอ
รวมปริมาณงานเมຌคๅ ายันทัๅงหมดลຌว จะเดຌป็นจ านวน............ตຌน 

    กรณีของบบหลอคอนกรีตบบหลใกหรือลหะอืไนโ  ฿หຌค านวณปริมาณดย฿ชຌหลักกณฑ์
การค านวณปริมาณเมຌบบหลอคอนกรีต  มีหนวยป็นตารางมตร ดยเมคิดผืไอปริมาณ  (ส าหรับการ
ค านวณราคา฿นขัๅนตอนการค านวณราคา ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถสืบราคาคาชาตอ
ตารางมตร มาค านวณ) 
 

       5.  งานหล็กสริมคอนกรีต  การค านวณหาปริมาณหลใกสริมคอนกรีต  ฿หຌค านวณตามทีไ
ก าหนด฿นบบปลนตามชนิดขนาดละความยาวของหลใกสริม ดยคิดตามความกวຌางหรือความ
ยาวของครงสรຌางนัๅนโ ฿นนวสຌนตรง ดยเมตຌองหักผิวคอนกรีตทีไหอหุຌม ละเมตຌองผืไอความยาว฿น
การทาบตอ  งอปลาย  หรือดัดคอมຌา ชน กรณีของหลใกสริมของฐานราก ฿หຌค านวณหลใกสริมตาม
ขนาดละ ตามความกวຌาง  ยาว  ของฐานราก คูณดຌวยจ านวนสຌนตามบบปลน  ลຌวรวมดຌวยความ 

 



-83- 

 

 

ยาวทัๅงหมดป็น.......มตร   ป็นตຌน 

  -  หลใกสริมของสา ฿หຌค านวณหลใกสริมทีไป็นหลใกยืนตละขนาดตามความสูง
ของสา ละจ านวนตามบบปลน ลຌวรวมความยาวป็น.......มตร สวนหลใกปลอก฿หຌค านวณ 

ความยาวตามสຌนรอบรูปของสา ละจ านวนของหลใกปลอกตามบบปลน ลຌวรวมความยาวป็น
.......มตร 
  -  หลใกสริมคาน   ฿หຌค านวณหลใกสริมทีไป็นหลใกนอน  ทัๅงทีไวาง฿นนวราบละ
ดัดป็นคอมຌาตละขนาดตามความยาวของคานจากศูนย์กลางสาถึงศูนย์กลางสา  ละจ านวน              

ตามบบปลน  ลຌวรวมความยาวป็น.....มตร สวนหลใกปลอก฿หຌค านวณความยาวตามสຌนรูปของคาน 
ละจ านวนของหลใกปลอกตามบบปลน  ลຌวรวมความยาวป็น.......มตร 

  -  หลใกสริมของพืๅน   ฿หຌค านวณหลใกสริมทีไป็นหลใกนอนทีไวาง฿นนวราบละ
ดัดป็นคอมຌาตละขนาดตามความกวຌางละความยาวของผนพืๅน ละจ านวนตามบบปลน    
ลຌวรวมความยาวป็น......มตร สวนหลใกพิศษ ฿หຌค านวณตามขนาดละความยาวของหลใกตละสຌน  
ละจ านวนตามบบปลน  ลຌวรวมความยาวป็น........มตร 

  -  หลใกสริมบันเด ฿หຌค านวณหลใกสริมทีไป็นหลใกนอน ตามความกวຌางละความยาว
ของบันเด สวนหลใกลูกซ฿หຌค านวณความยาวตามความกวຌางของลูกนอนบวกดຌวยความสูงของลูกตัๅง  
ลຌวคูณจ านวนหลใกตามบบปลน  ลຌวรวมความยาวทัๅงหมด เดຌป็นจ านวน........มตร 

  -  การค านวณหาปริมาณลวดผูกหลใก ฿หຌ ค านวณดย฿ชຌค าฉลีไ ยประมาณ  
30 กิลกรัมตอนๅ าหนักหลใกสริม 1 มตริกตัน 
 

     ทัๅงนีๅ มืไอค านวณเดຌปริมาณหลใกสริมทุกขนาดของงานครงสรຌางทัๅงหมด (ซึไงมีความยาว
ป็นมตร) ลຌว ฿หຌผืไอการทาบตอ  งอปลาย  ดัดคอมຌา  ละการสียศษ ตามปอร์ซในต์การผืไอ
หลใกตละขนาด จากนัๅน฿หຌค านวณหานๅ าหนักของหลใกสริมป็น......กก.  หรือมตริกตัน 

 

 6.  น  ายากันซึมผสมคอนกรีต  (ถຌามี)  ฿หຌค านวณจ านวนตามนืๅองานคอนกรีตทีไผสม   
รวมป็น.....ม.3 

 

7.  งานครงหลังคา 

7.1 งานครงหลังคาเมຌ  การค านวณหาปริมาณเมຌทีไ฿ชຌท าครงหลังคา  มีหนวยป็น….ฟ3  
เดຌก เมຌขืไอ เมຌดัๅง เมຌคๅ ายัน  เมຌจันทันอก  เมຌจันทันพราง  เมຌอกเก  เมຌสะพานรับจันทัน   เมຌปหรือ
เมຌระนง  เมຌชิงชายละเมຌปั้นลมขนาดหนຌาตัดป็นนิๅว  ความยาวป็นมตร   ลຌวคิดรวมป็น…..ฟ3 

 



-84- 

 

 

  - ฿นการค านวณความยาวของเมຌตละอยางนัๅน  ตຌองผืไอความยาวเมຌ฿หຌพอกับการ
กอสรຌางจริง ดยความยาวของเมຌปรรูป฿นทຌองตลาด เมຌขนาดหนຌาตัดลใกจะมีความยาวตัๅงต 1.00 ม. 
1.50 ม.  2.00 ม. ละเมกิน 6.00 ม.  ชน  เมຌขนาด 1-1/2" x 3"  ฯลฯ  ป็นตຌน สวนเมຌหนຌาตัด฿หญ  
ชน 2" x 8"  จะมีขนาดความยาวตัๅงต 2.00 ม. ถึง 8.00 ม. ดຌวยหตุนีๅ  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
จึงตຌองระมัดระวัง฿นรืไองความยาวของเมຌ  พราะถຌาความยาวตละขนาดเมลงตัวหรือเมพอดีกับการ
฿ชຌงานกอสรຌางจะตຌองพิไมความยาวขึๅนอีก 50 ซนติมตร 

  -  ประมาณการหาอุปกรณ์ยึดครงหลังคา  เดຌก   ผนหลใกปะกับรอยตอเมຌ            
นຍอตสกรูยึดรอยตอขนาดตางโ ฿หຌค านวณหาจ านวนหรือปริมาณจากบบปลนหรือบบขยาย 

  -  การค านวณหานืๅอทีไ ครงหลังคา  ฿หຌค านวณตามนวราบกวຌางคูณยาว               
เดຌนืๅอทีไป็น.......ม.2    พืไอน าเปค านวณคารงงาน฿นการประกอบละตดิตัๅงครงหลังคา 
 

7.2 งานครงหลังคาหลใกรูปพรรณ  ฿หຌค านวณหาปริมาณหลใกรูปพรรณทีไ฿ชຌท าครงหลังคา
ดยยกตามชนิดของหลใก  ขนาดหนຌาตัด  ละความหนา  ดยหลใกชนิดดียวกันทีไ฿ชຌ฿นหนຌาทีไ
ดียวกัน หรือขนาดดียวกันทีไ ฿ชຌป็นจ านวนมาก  ฿หຌหาความยาวดยรวมลຌวผืไอปอร์ซใน ต์ 

ความสียหายจากการ฿ชຌงาน 3% ส าหรับหลังคาทรงจัไว,ทรงพิง,ครง Truss ละ 5% ส าหรับ 

ทรงปั้นหยา มืไอเดຌความยาวสุทธิลຌว ฿หຌหารดຌวย 6.00 ม. (ความยาวตามมาตรฐานหลใกรูปพรรณทัไวเป) 
ผลลัพธ์ทีไเดຌถຌามีศษ฿หຌปัดศษป็นจ านวนตใมทอน  จากนัๅน฿หຌค านวณหานๅ าหนักของหลใกตละชนิด  
มีหนวยป็น........กิลกรัม 

  -  นๅ าหนักของหลใกรูปพรรณตามทีไค านวณเดຌ  จะมีหนวยป็น.....กิ ลกรัม    
พืไอน าเปค านวณคารงงาน฿นการประกอบละติดตัๅงครงหลังคาหลใกรูปพรรณตอเป 

 7.3  งานทาสีนๅ ามันกันสนิม  ฿หຌค านวณหาพืๅนทีไผิวดยรอบของหลใกรูปพรรณตละชนิด  
ลຌวคูณดຌวยจ านวนทอน   มืไอรวมพืๅนทีไทีไจะทาสีของหลใกรูปพรรณทุกชนิด กใจะเดຌพืๅนทีไทาสีนๅ ามัน
กันสนิมทัๅงหมด  มีหนวยป็น........ตร.ม. 
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2.  งานสถาปัตยกรรม 
 

 1   งานมุงหลังคา 

 1.1  วัสดุมุงหลังคา 
  -  กระบืๅองเฟบอร์ซีมนต์ชนิดลอนคูขนาด 0.54 x 1.20 ม.  หรือทีไมีขนาด ชนิด  
ละหรือคุณลักษณะทียบทาหรือ฿กลຌคียง การค านวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกลาวตຌองค านวณ
หักความกวຌางของผนวัสดุทีไตຌองซຌอนทับทัๅ งดຌานกวຌางละดຌานยาว ตามทีไก าหนดเวຌ฿นคูมือ 

ของกระบืๅองตละชนิดหรือตามบบรูปรายการ มืไอเดຌจ านวนกระบืๅองทีไตຌอง฿ชຌมุงหลังคา 

ทัๅงหมดลຌว ฿หຌผืไอปอร์ซในต์ทีไอาจจะตกหักจากการกอง กใบ หรือจากการท างาน 3% ส าหรับ
หลังคาทรงจัไว,ทรงพิง   ละ 5% ส าหรับทรงปั้นหยา ผลลัพธ์ทีไเดຌจะป็นกระบืๅองทีไตຌอง฿ชຌทัๅงหมด  
มีหนวยป็น...........ผน 

  -  กระบืๅองคอนกรีตขนาด  0.32 x 0.42 ม. หรือทีไมีขนาด ชนิด ละหรือ
คุณลักษณะทียบทาหรือ฿กลຌคียง การค านวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกลาว ฿หຌค านวณหาพืๅนทีไ
ตามนวลาดอียงของหลังคา มืไอเดຌพืๅนทีไดยรวมทัๅงหมดลຌว ฿หຌคูณดຌวยจ านวนผนกระบืๅองตอ  
1 ตารางมตร ตามทีไก าหนดเวຌ฿นคูมือของกระบืๅองตละชนิด หรือตามบบรูปรายการ มืไอเดຌจ านวน
กระบืๅองทีไตຌอง฿ชຌมุงหลังคาทัๅงหมดลຌว ฿หຌผืไอปอร์ซในต์ทีไอาจจะตกหักจากการกอง กใบ หรือจาก
การท างาน 3% ส าหรับหลังคาทรงจัไว,ทรงพิง  ละ 5% ส าหรับทรงปั้นหยา ผลลัพธ์ทีไเดຌจะป็น
กระบืๅองทีไตຌอง฿ชຌทัๅงหมด  มีหนวยป็น...........ผน 

 1.2   การค านวณหาปริมาณวัสดุมุงครอบสันชนิดตางโ ชน ครอบสันองศา,ครอบสัน  

ปรับมุมกระบืๅองลอนคู,ลอนหลใก หรือครอบสันคຌง ครอบสันตะขຌ ครอบขຌางหนຌาจัไว ครอบขຌางชนผนัง ฯลฯ  
ป็นตຌน ฿หຌค านวณหาความยาวรวมลຌวหักระยะซຌอนทับของกระบืๅองตละชนิดตามทีไก าหนด 

เวຌ฿นคูมือของกระบืๅองตละชนิด หรือตามบบรูปรายการ พืไอจะหาจ านวนครอบมุมทีไตຌอง฿ชຌ
ทัๅงหมด ลຌวผืไอจ านวนทีไอาจจะตกหักพราะการกอง กใบ หรือจากการท างาน 3% ผลลัพธ์ทีไเดຌ 
จะป็นจ านวนทีไจะตຌอง฿ชຌทัๅงหมด  มีหนวยป็น.......ผน 

 1.3   การค านวณหาปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุมุงหลังคาละหรือยึดครอบมุม ฿หຌค านวณตาม
ชนิด ขนาด ละความยาวของวัสดุยึดวัสดุมุงหลังคาละหรือยึดครอบมุม ลຌวรวมยอดตละชนิด  
เดຌป็นปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุมุงหลังคาละหรือยึดครอบมุมทัๅงหมด ดย฿หຌพิจารณารายละอียดจาก
บบปลน (บบกอสรຌาง) ละหรือรายการประกอบบบฯ 

 1.4   การค านวณหาพืๅนทีไมุงหลังคา  ฿หຌค านวณพืๅนทีไมุงหลังคาตามนวลาดอียงของหลังคา  
จะเดຌพืๅนทีไป็น........ม.2  พืไอน าเปค านวณคารงงานตามวัสดุมุงหลังคาตละชนิดตอเป 
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 2.  งานฝ้าพดาน 

 2.1  การค านวณปริมาณงานฝງาพดาน ฿หຌค านวณดยการหาพืๅนทีไตามระยะความกวຌางคูณ
ความยาว  ทีไก าหนด฿นบบปลน (บบกอสรຌาง)  ดยยกรายการตามชนิดของฝງาพดานชนิดตางโ  
ชน  ฝງายิปซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยตอรียบ ครงคราที-บาร์ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. , ฝງายิปซัไม
บอร์ดหนา  9  มม. ฉาบรอยตอรียบ ครงคราหลใกชุบสังกะสี , ฝງาอลูมินียมอบสีรูปตัวซี ยึดวຌน 

รองครงครา (ตามมาตรฐานผูຌผลิต) ป็นตຌน มืไอรวมพืๅนทีไฝງาพดานทุกชนิด จะเดຌป็นปริมาณฝງา
พดานทัๅงหมด ป็นจ านวน........ตร.ม. 
 

 3.  งานผนังละตกตงผิวผนัง  
 3.1   งานผนัง การค านวณปริมาณงานผนัง  หมายถึงการค านวณหาพืๅนทีไผนัง  วัสดุกอสรຌาง
ละหรือวัสดุชนิดผนตียึดครงคราวชนิดตางโ  ชน ผนังเมຌอัดซีมนต์ , ผนังเฟบอร์ซีมนต์ , 
ผนังยิปซัไมบอร์ด , ผนังเมຌทียมส ารใจรูป , ผนังกออิฐ , ผนังกระบืๅองผนรียบ , ผนังเมຌอัด  ป็นตຌน    
฿หຌค านวณดยการค านวณหาพืๅนทีไตามระยะทีไก าหนด฿นบบปลน (บบกอสรຌาง) ละหรือระยะ 

ทีไวัดเดຌจริง ลຌวรวมกันป็นงานผนังทัๅงหมด  จ านวน......... ตร.ม. 
3.2  งานฉาบปูน การค านวณหาปริมาณงานฉาบปูนมีหนวยป็นตารางมตร ดย฿หຌ

ค านวณหาพืๅนทีไของงานฉาบปูนตละประภท ตละงาน หรือตละสวน ตามระยะทีไก าหนด฿นบบปลน
หรือระยะทีไวัดเดຌจริง ชน งานผนังฉาบปูนรียบ , งานฉาบปูนพดาน  ละงานฉาบปูนครงสรຌาง   
ป็นตຌน  ลຌวรวมกันป็น……….ตร.ม 

 3.3   งานวัสดุผิวผนัง การค านวณหาปริมาณงานมีหนวยป็นตารางมตร ดยค านวณยก
ป็นปริมาณของวัสดุบุผนังตละชนิดหรือตละบบ ตามขนาด ชนิด บบ ละหรือคุณลักษณะทีไ
ตางกัน  ตามทีไก าหนด฿นบบปลนหรือรายการประกอบบบฯ ชน ผนังบุกระบืๅองดินผาคลือบ
ซรามิคขนาด 8” x 8” , 8” x 10”  ผนังบุหินออนขนาด 0.30 x 0.60 ม. ผนังหินทรายลຌาง  
ผนังท าหินลຌาง ป็นตຌน มืไอค านวณหาพืๅนทีไของวัสดุตละชนิดหรือตละบบลຌว ฿หຌรวมกันเดຌ
ป็น…….ตร.ม 

 

4.  งานท าพืๅน 

 4.1   งานท าพืๅนเมຌ  ป็นการค านวณหาปริมาณเมຌทีไ฿ชຌท าคาน , ตง ละพืๅน  มีหนวยป็น......ฟ.3 
  -  การค านวณความยาวของเมຌตละอยางนัๅน  ตຌองผืไอความยาวเมຌ฿หຌพอกับการ
กอสรຌางจริง ดยความยาวของเมຌปรรูป฿นทຌองตลาด กรณีเมຌขนาดหนຌาตัดลใกจะมีความยาวตัๅงต  
1.00 ม.1.50 ม. 2.00 ม. ละเมกิน  6.00 ม. ชน เมຌขนาด  1-1/2” x 3”  ป็นตຌน สวนเมຌหนຌาตัด 
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฿หญหรือกวຌาง ชน  2” x 8” ป็นตຌน จะมีความยาวตัๅงต 2.00 ม. ถึง 8.00 ม. ทัๅงนีๅ ฿นการค านวณ
ปริมาณ฿หຌพิไมความยาวขึๅนหนวยละ  50  ซนติมตร 
           ดຌวยหตุนีๅ  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณจึงตຌองระมัดระวัง฿นรืไองความยาวของเมຌ  
พราะถຌาความยาวเมຌตละขนาดเมลงตัวหรือเมพอดีกับการ฿ชຌงานกอสรຌาง จะตຌองพิไมความยาวขึๅนอีก  
50  ซนติมตร  ดังกลาว 

  -  การค านวณปริมาณอุปกรณ์ยึดคาน ตง ซึไงเดຌก ผนหลใกประกับ นຍอตสกรู
ส าหรับยึดขนาดตางโ ป็นตຌน ฿หຌค านวณหาจ านวนจากบบปลน รายการประกอบบบฯ ละหรือ
บบขยาย 

  -  การค านวณหาปริมาณงานท าพืๅนเมຌ ฿หຌค านวณตามนวราบ ดย฿ชຌความกวຌาง 
คูณความยาว  กใจะเดຌงาน าพืๅนเมຌ  มีหนวยป็น......ม.2 พืไอน าเปค านวณคารงงาน฿นการประกอบ
ละติดตัๅงงานท าพืๅนเมຌ 
 4.2   งานวัสดุผิวพืๅน  การค านวณหาปริมาณงานวัสดุผิวพืๅน มีหนวยป็นตารางมตร  
ดย฿หຌค านวณยกป็นปริมาณวัสดุผิวพืๅนตละประภทหรือชนิด ชน พืๅนปูกระบืๅองดินผาคลือบ
ซรามิค ขนาด  12” x 12” , พืๅนปูหินออน ขนาด 0.30 x 0.60  ม. , พืๅนท าหินลຌาง , พืๅนท าทรายลຌาง  
ป็นตຌน  ลຌวค านวณพืๅนทีไกวຌาง x ยาว  ตามระยะทีไก าหนดเวຌ฿นบบปลน มืไอรวมพืๅนทีไวัสดุผิวพืๅน
ทุกประภทหรือชนิด  จะเดຌปริมาณงานวัสดุผิวพืๅนทัๅงหมด  ป็น.........ตร.ม. 
 4.3   งานบัวชิงผนัง การค านวณหาปริมาณงานบัวชิงผนังมีหนวยป็นมตร ดย฿หຌค านวณ
ยกป็นปริมาณของวัสดุท าบัวชิงผนังตละประภทหรืองาน ชน บัวชิงผนังเมຌ , บัวชิงผนังหินขัด , 
บัวชิงผนังหินลຌาง ป็นตຌน ลຌวค านวณหาความยาวของวัสดุทีไ฿ชຌท าบัวชิงผนังของตละประภทหรืองาน   
ดยวัดระยะตามบบปลน มืไอรวมปริมาณของวัสดุท าบัวชิงผนังตละประภทหรืองาน   
จะเดຌปริมาณงานบัวชิงผนังทัๅงหมด ......... มตร 

 

 5.  งานประตู–หนຌาตาง 
 5.1  ประตู–หนຌาตาง ปริมาณหรือจ านวนของประตู–หนຌาตางมีหนวยป็นชุด ฿นการค านวณ
ปริมาณ ฿หຌค านวณหรือนับยกป็นปริมาณของประตู–หนຌาตางตละชนิดหรือตละบบ           
ตามสัญลักษณ์ทีไก าหนด฿นบบปลน (บบกอสรຌาง) ละหรือบบขยายงานประตู–หนຌาตาง ชน  
ป1 , ป2 , ป3 , ป4 , น1 , น2 , น3 , น4 , น5 ป็นตຌน มืไอรวมจ านวนทีไค านวณหรือนับเดຌ              
ของทุกชนิดหรือทุกบบ จะเดຌปริมาณงานหรือจ านวนของประตู–หนຌาตาง ทัๅงหมดป็น จ านวน ..... ชุด 

 5.2  ส าหรับรายละอียดประกอบการถอดบบพืไอค านวณปริมาณละราคาส าหรับวัสดุ
อุปกรณ์ละหรือสวนประกอบของงานประตู-หนຌาตาง  มีดังนีๅ 
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  -  วงกบประตู-หนຌาตาง ฿หຌค านวณปริมาณป็นจ านวนชุด ละสามารถยกรายการ
วัสดุทีไ ฿ชຌท าวงกบประตู-หนຌาตางเดຌตามรูปบบทีไตຌองการ หรือจะ฿ชຌวิธีสืบจากผูຌผลิตหรือสืบ           
฿นทຌองตลาดตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามขຌอทใจจริง 

-  บานประตู-หนຌาตาง ฿หຌค านวณปริมาณป็นจ านวนบาน ละสามารถยกรายการ
วัสดุ฿ชຌท าบานประตู- หนຌาตาง เดຌตามรูปบบทีไตຌองการ หรือจะ฿ชຌวิธีสืบจากผูຌผลิตหรือสืบ             
฿นทຌองตลาดตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามขຌอทใจจริง 
  -  อุปกรณ์ประตู–หนຌาตาง ฿หຌค านวณปริมาณป็นจ านวนชุดหรืออัน ลຌวตวัสดุ
อุปกรณ์ ทีไ ฿ชຌ  ดยค านวณยกอุปกรณ์ ประตู–หนຌาตางตามทีไ ก าหนดตามรูปบบรายการ                      
(บบกอสรຌาง) มืไอรวมกันทัๅงหมดลຌว เดຌป็นจ านวน......ชุดหรืออัน 

-  กระจกประตู–หนຌาตาง การค านวณปริมาณงานกระจกประตู–หนຌาตาง มีหนวย
ป็นตารางฟุต ดย฿หຌค านวณยกปริมาณงานตามชนิดละความหนา ชน การะจก฿สหนา 2 หุน ,  
กระจกฝງาหนา 1-1/2  หุน ป็นตຌน มืไอรวมกันทัๅงหมดลຌว เดຌป็นจ านวน......ตร.ฟ. 

-  อุปกรณ์พิศษอืไน โ ชน  ระบบปิด–ปิดอัตนมัติ , ระบบคีย์การ์ด ละหรืออืไนโ  
฿หຌค านวณยกปริมาณงานตามอุปกรณ์ ตามทีไก าหนดตามรูปบบรายการฯ ซึไงมืไอรวมกันลຌว  
เดຌป็นจ านวน......ชุดหรืออัน 

 

หมายหตุ 
(1)  ชุด  หมายถึง  รวมวงกบ–กรอบบานประตู-หนຌาตาง ละอุปกรณ์ประกอบทุกอยาง

เวຌดຌวยลຌว 

(2)  ราคาตอชุด รวมทัๅงราคาอุปกรณ์ตางโ  ฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนดกีไยวกับราคา
ละหลงวัสดุกอสรຌาง 
 

 6.   งานครืไองสุขภัณฑ์ละอุปกรณ์ประกอบหຌองนๅ า-หຌองสຌวม 

 6.1   ครืไองสุขภัณฑ์ การค านวณปริมาณหรือจ านวนมีหนวยป็นชุด ดย฿หຌค านวณยก
ปริมาณหรือจ านวนตามสัญลักษณ์ละชนิดของครืไองสุขภัณฑ์ตละชนิดหรือตละบบ  
ตามทีไก าหนดตามบบปลนละหรือบบขยายงานหຌองนๅ า–หຌองสຌวม ชน ถสຌวมชักครกชนิดนัไงราบ , 
ถสຌวมนัไงยอง , ถปัสสาวะชาย , อางลຌางมือชนิดขวนผนัง ป็นตຌน มืไอรวมทัๅงหมดจะเดຌปริมาณหรือ
จ านวน ..... ชุด 

 6.2   อุปกรณ์ประกอบหຌองนๅ า–หຌองสຌวม การค านวณปริมาณหรือจ านวนมีหนวยป็นชุดหรืออัน
ลຌวตอุปกรณ์ทีไจะ฿ชຌ ดย฿หຌค านวณยกอุปกรณ์ตามทีไก าหนดตามรูปบบฯ ละหรือรายการ 
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ประกอบบบฯ ชน ทีไ฿สสบู , ราวขวนผຌา , กระจกงา , ราวจับคนพิการ ป็นตຌน มืไอรวมทัๅงหมด   
จะเดຌปริมาณหรือจ านวน .....ชุดหรืออัน 

 6.3   คาน์ตอร์อางลຌางมือ การค านวณปริมาณงานมีหนวยป็นมตร ดย฿หຌค านวณยก
ปริมาณงานตามวัสดุทีไ฿ชຌตามทีไก าหนดตามรูปบบฯ ละหรือรายการประกอบบบ มืไอรวมทัๅงหมด
จะเดຌปริมาณหรือจ านวน.....มตร 

 6.4  ชุดหຌองนๅ าส ารใจรูป การค านวณปริมาณหรือจ านวนมีหนวยป็นชุดหรือหຌอง ดย฿หຌนับ
จ านวนป็นหຌองหรือชุด ทัๅงบบตใมหຌอง ละครึไงหຌอง (ดຌานหนຌา+ประตู) ซึไงรวมอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับหຌองนๅ าจากผูຌผลิตเวຌลຌว มืไอรวมทัๅงหมดจะเดຌปริมาณหรือจ านวน........ชุดหรือหຌอง 
 

 7.  งานบันไดละสวนประกอบบันได 

 7.1  บันเดเมຌ 
  -  ลูกตัๅง ลูกนอนเมຌ  ขนาดหนຌาตัด  ความยาว ละชนิดของเมຌ ฿หຌค านวณรวมกัน  
เดຌป็นจ านวน......ทอน 

  -  ราวบันเดเมຌพรຌอมลูกกรงเมຌ ขนาดหนຌาตัด ละชนิดของเมຌ ฿หຌค านวณหาความยาว
ดยรวม  เดຌป็นจ านวน.....มตร 
  -  มบันเดเมຌพรຌอมพุกรับขัๅนบันเด ขนาดหนຌาตัด ละชนิดของเมຌ ฿หຌค านวณ 

หาความยาวรวม  เดຌป็นจ านวน......มตร 

  -  พืๅนชานพัก , คานละตงเมຌ  ขนาดหนຌาตัด ละชนิดของเมຌ  ฿หຌค านวณหาพืๅนทีไรวม 
เดຌป็นจ านวน ...... ตร.ม. 
        หมายหตุ  สวนประกอบของงานบันเดเมຌทัๅงหมดดังกลาว อาจค านวณดยพิจารณา
จากขนาดหนຌาตัดของเมຌตละประภททีไ฿ชຌป็นสวนประกอบของงานบันเดเมຌ ดยมีหนวยป็น ลบ.ฟ.  
ทอน  มตร  หรือ ตร.ม.  กใสามารถทีไจะกระท าเดຌ ส าหรับราคา฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนดกีไยวกับราคา
ละหลงวัสดุกอสรຌาง 
 7.2   บันเด  ค.ส.ล. 
  -  บันเด ค.ส.ล. ซึไงตกตงผิวดຌวยวัสดุตางโ ชน บันเดลูกตัๅง–ลูกนอน  ท าผิวหินขัด  
ท าผิวทรายลຌาง ปูกระบืๅองดินผาสลับทรายลຌาง ปูกระบืๅองดินผาคลือบซรามิค ปูหินกรนิต 

ผิวปຆาหยาบ  ป็นตຌน ฿หຌค านวณหาความยาวดยรวมลูกตัๅง + ลูกนอน ละหรือวัสดุตกตงผิวตางโ   
ปริมาณทีไเดຌ รวมป็น......มตร 
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  -  อุปกรณ์ละสวนประกอบงานบันเด ค.ส.ล. ชน บัวชิงผนัง จมูกบันเดซาะรอง 
จมูกบันเดลหะชนิดตางโ ป็นตຌน ฿หຌค านวณหาความยาวรวมของอุปกรณ์ละสวนประกอบตางโ  
ปริมาณทีไเดຌ  รวมป็น......มตร 

  -  ราวกันตกประภทตางโ ชน ราวบันเดทอหลใกขนาด 2” ราวบันเดทอสตนลส 
ขนาด 3” ป็นตຌน  ฿หຌค านวณหาความยาวรวมของราวกันตกประภทตางโ ปริมาณทีไเดຌ รวมป็น......มตร 
 

 8.   งานทาสี 
  -  ป็นการค านวณหาปริมาณพืๅนทีไทาสี  มีหนวยป็นตารางมตร ดย฿หຌค านวณยก
ปริมาณงานตามวัสดุทีไ฿ชຌ ชน ทาสีนๅ ามัน ทาสีเมຌ  ทาสีนๅ ามันกันสนิมหลใก ทาสีนๅ าอะคริลิค 100%  
ชนิดทาภายนอก ละทาภาย฿น  สียຌอมนืๅอเมຌ (ชลຍคหรือลคกอร์) งานพนสีระบิด  ป็นตຌน     
มืไอรวมพืๅนทีไทาสีทัๅงหมดของทุกวัสดุทีไ฿ชຌ  จะเดຌพืๅนทีไทาสีทัๅงหมดป็น จ านวน........ตร.ม. 
  -  ฿นรืไองของชนิดละคุณลักษณะของสี ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจะตຌองศึกษา
รายละอียดกีไยวกับสีของตละบริษัทผูຌผลิตสี รวมทัๅงรายการประกอบบบฯ ฿หຌละอียดละขຌา฿จวา 
ผูຌออกบบตຌองการ฿หຌ฿ชຌสีประภทเหน  ส าหรับงานอะเร  ภาย฿นหรือภายนอก  พราะอาจกิด
ขຌอผิดพลาด฿นรืไองขอบขต คุณสมบัติ ละชนิดของสีทีไจะทาเดຌ   หรืออาจมีวัสดุบางรายการทีไเดຌมี
การท าสีมาจากรงงานลຌว  ชน  ประตูส ารใจรูป  ประตูหลใกกันเฟ  เมຌชิงชายส ารใจรูป  หรือเมຌฝา
ส ารใจรูป  ป็นตຌน 
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3.  งานระบบสุขาภิบาล ละระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย 

 

฿นการค านวณปริมาณงาน฿นสวนของงานระบบสุขาภิบาลละระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย ฿หຌ
ด านินการตามนวทางดังตอเปนีๅ 
 

1.  ศึกษาท าความขຌา฿จละวิคราะห์บบรูปรายการฯ  รวมทัๅงรายละอียดของวัสดุอุปกรณ์ทีไตຌอง฿ชຌ
รวมทัๅงการติดตัๅง 

1.1  งานระบบสุขาภิบาล  ดับพลิง ละป้องกันอัคคีภัย  ประกอบดຌวย 

-  ระบบทอระบายนๅ าสครก 

-  ระบบทอระบายนๅ าทิๅง 
-  ระบบทอระบายอากาศ 

-  ระบบทอนๅ าประปา 

-  ระบบทอนๅ ารຌอน 

-  ระบบทอระบายนๅ าฝน 

-  ระบบทอดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย 

-  ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร 

-  ระบบบ าบัดนๅ าสีย 

-  ระบบระบายนๅ าผังบริวณ 

-  ระบบรดนๅ าตຌนเมຌ 
 

1.2  รายละอียดของบบรูปรายการฯ ละรายการประกอบบบฯ   ฿นสวนของงานระบบสุขาภิบาลละ
ระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย  จะประกอบดຌวยระบบตางโ  ซึไงดยทัไวเปลຌวผูຌออกบบจะจ านกบบฯ  
ออกป็น ดังนีๅ 

-  บบปลนผังบริวณ 

-  บบปลนการดินทอพืๅนชัๅนตาง โ 

-  บบขยายหຌองนๅ าชัๅนตาง โ 

-  บบขยายเอซมตริกหຌองนๅ าชัๅนตาง โ 

-  บบขยายเดอะกรมทอระบบสุขาภิบาลนวดิไง 
-  บบมาตรฐานการติดตัๅงทอละอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 

-  บบปลนการดินทอดับพลิงชัๅนตาง โ 

-  บบขยายเดอะกรมทอดับพลิง฿นนวดิไง 
-  บบมาตรฐานการติดตัๅงทอดับพลิงชัๅนตาง โ 

-  บบมาตรฐานบอพักนๅ าสียละทอรับนๅ าสีย 



-92- 

 

 

-  บบมาตรฐานบอดักขยะละดักเขมัน 

-  บบมาตรฐานบอบ าบัดนๅ าสียชนิดหลอกับทีไหรือชนิดส ารใจรูป 

 

2.  การถอดบบส ารวจละค านวณหาปริมาณของวัสดุละอุปกรณ์฿นสวนของงานระบบสุขาภิบาล
ละระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย  สามารถด านินการเดຌ ดยบงออกป็น 2 สวน ดังนีๅ 

2.1  วัสดุอุปกรณ์ทีไนับเดຌ 
-  ป็นการส ารวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลทีไถอดป็นจ านวนนับเดຌ ชน จุกปຂดลຌางทอ

ทีไพืๅน (FCO) จุกปຂดลຌางทอ฿ตຌพืๅน (CO) รูระบายนๅ าทิๅงทีไพืๅน (FD)  รูระบายนๅ าฝนรูปดม (RD) รูระบายนๅ าฝน 

บบรียบ (RFD) ฝาปຂดทอระบายอากาศ (AVC)  ถังกใบนๅ าส ารใจรูป ครืไองสูบนๅ า มาตรวัดนๅ า ประตูนๅ าลิๅนกต  
ประตูนๅ าลิๅนปกผีสืๅอ ประตูนๅ ากันกลับ ประตูนๅ าระบายอากาศ กຍอกนๅ า ถังบ าบัดนๅ าสีย ถังดักเขมัน บอพัก ป็นตຌน 

-  ป็นการการส ารวจหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัยทีไถอด 

ป็นจ านวนนับเดຌ ชน ตูຌดับพลิงพรຌอมอุปกรณ์ประกอบ (FHC) ถังดับพลิงคมี หัวกระจายนๅ าดับพลิงอัตนมัติ 
(Automatic Sprinklers) ครืไองสูบนๅ า ประตูนๅ าชนิดตางโ หัวรับนๅ าดับพลิง (RMF) หัวจายนๅ าดับพลิง (SMC)   
ป็นตຌน 

2.2  วัสดุอุปกรณ์ทีไตຌองวัดความยาว 

 -  ป็นการส ารวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ทีไตຌองวัดความยาว เดຌก งานดินทอทอระบายนๅ า
สครก ทอระบายนๅ าทิๅง ทอระบายอากาศ ทอนๅ าประปา ทอนๅ ารຌอน ทอระบายนๅ าฝน ทอดับพลิง ทอรวบรวมนๅ าสีย  
ทอระบายนๅ า ทอรดนๅ าตຌนเมຌ  ป็นตຌน จะถอดป็นมตร ดยจะริไมส ารวจปริมาณจากบบเดอะกรมทอละปลน
การดินทอพืๅนชัๅนตางโ ดยยกป็นทอของตละระบบ ทัๅงนีๅ พืไอความสะดวก฿นการจัดท าขຌอมูลลงบบ ปร. 4 

-  ผูຌถอดบบส ารวจหาปริมาณวัสดุละอุปกรณ์ จ าป็นตຌองศึกษาบบรูปรายการฯ รายการ
ประกอบบบฯ ละ ขຌอก าหนดตางโ ฿นงานทีไจะท าการกอสรຌาง ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌมีความถูกตຌองละมีรายการครบถຌวน
ตรงตามวัตถุประสงค์ทีไหนวยงานภาครัฐตຌองการจัดจຌางฯ 
 

3.  ชนิดของทอทีไ฿ชຌ฿นงานระบบสุขาภิบาลละระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย 

3.1  ทอระบายนๅ าสครก  ฿ชຌหลใกหลอหรือทอ PVC ความลาดตามนวนอนเมนຌอยกวา  1: 75 

3.2  ทอระบายนๅ าทิๅง  ฿ชຌหลใกกลຌาอาบสังกะสีหรือทอ PVC ความลาดนวนอนเมนຌอยกวา  1:75 

3.3  ทอระบายอากาศ  ฿ชຌทอหลใกอาบสังกะสีหรือทอ PVC 

3.4  ทอประปาสวนทีไตอกับครืไองสูบนๅ า,ถังนๅ า,ทอมนนวดิไง฿นชองทอ   ฿ชຌทอหลใกกลຌาอาบ
สังกะสี ส าหรับทอสวนทีไฝังดินละทอหຌองนๅ าตางโ  ทีไยกยอยมาจากทอมน  ฿ชຌทอ PB  หรือทอ PVC 

3.5  ทอระบายนๅ าฝน   ฿ชຌทอหลใกกลຌาอาบสังกะสีหรือทอ PVC 

3.6  ทอดับพลิง   ฿ชຌทอหลใกด ามาตรฐาน ASTM หรือทอหลใกกลຌาอาบสังกะสี 
3.7  ทอรับนๅ าสีย   ฿ชຌทอ HDPE  
3.8  ทอระบายนๅ าบริวณ   ฿ชຌทอคอนกรีตสริมหลใก 
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4.  หลักกณฑ์ละวิธีการค านวณทอละอุปกรณ์ ฿นงานระบบสุขาภิบาลละระบบดับพลิงละ
ป้องกันอัคคีภัย 

4.1  การค านวณทอ฿นนวนอนละนวดิไง ฿หຌค านวณความยาวรวมป็นมตรของทอตละชนิดละขนาด
ของทอตางโ  ดยผืไอความยาวทอ 10%  นืไองจากการสียวัสดุจากการตัดตอทอ 

- คารงงานดินทอ฿หຌค านวณ 30% ของราคาวัสดุ ตตຌองเมตไ ากวา 20 บาทตอมตร อัน หรือ
ขຌอตอ นืไองจากทอละอุปกรณข์ຌอตอ,ขຌองอ บางขนาด  ตຌองฝัง฿นพืๅนละผนังท า฿หຌคารงงานสูงขึๅน 

4.2 ขຌอตอ,ขຌองอตางโ  ค านวณตามชนิดของทอ  ดังนีๅ 
- ทอหลใกกลຌาอาบสังกะสี (GSP), ทอหลใกด า (BSP), ทอหลใกเรຌสนิม (SSP), ทอทองดง (CU) 

คาวัสดุ 30% ของราคาทอ      คารงงาน 30% ของราคาวัสดุ 
- ทอพีวีซี (PVC), ทอพีบี (PB), ทอพีพี (PP), ทออชดีพีอี (HDPE) 

คาวัสดุ 40% ของราคาทอ    คารงงาน 30% ของราคาวัสดุ 
- ทอหลใกหลอคลือบยางมะตอย (CI) 

คาวัสดุ 50% ของราคาทอ    คารงงาน 30% ของราคาวัสดุ 
- ปลอกรัดสตนลส 

คาวัสดุ 50% ของราคาทอ     คารงงาน 5% ของราคาวัสดุ 
- ทอทนสารคมีหຌองทดลอง ทอกຌว ทอชนิดอืไนโ ละงานทีไมีบบขยายสดงการดินทอ  อาจตຌอง

ส ารวจปริมาณละค านวณราคาขຌอตอ, ขຌองอตางโ  ตามทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ  
4.3 คาอุปกรณ์ยึดละรองรับทอ 

-  คาวัสดุ 10% ของราคาทอ    คารงงาน 30%ของราคาวัสดุ 
4.4 คาทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี ท าสัญลักษณ์ทอ   

-  คาวัสดุ   5% ของราคาทอ    คารงงาน 30%ของราคาวัสดุ 
4.5 อุปกรณร์ะบบระบายนๅ า FCO, SCO, CO, FD, SD, RD, RFD, PD, AVC 

- ค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการฯ ละรายการประกอบบบฯ 

4.6 อุปกรณ์ระบบประปา มาตรวัดนๅ า ประตูนๅ าชนิดตางโ 

- ค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

4.7 อุปกรณ์ระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย  
- ค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

-  หัวกระจายนๅ าดับพลิงอัตนมัติ (Automatic Sprinklers)  ฿หຌผืไอ 3% จากทีไก าหนดตามบบ
รูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

4.8 อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล, ระบบบ าบัดนๅ าสีย ละระบบระบายนๅ า 

-  ถังกใบนๅ าส ารใจรูป ฿หຌค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

-  ถังกใบนๅ าคอนกรีตสริมหลใก ถอดปริมาณจากบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ  ละ 
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ค านวณราคาคาวัสดุละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม 

-  รงสูบละถังกใบนๅ าคอนกรีตสริมหลใก ถอดปริมาณจากบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ  
ดยค านวณราคาคาวัสดุละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม  

-  บอบ าบัดนๅ าสียส ารใจรูป, บอดักเขมันส ารใจรูป, บอพักส ารใจรูป ค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ
฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

-  อาคารปรับปรุงคุณภาพนๅ า, บอบ าบัดนๅ าสียคอนกรีตสริมหลใก ถอดปริมาณจากบบรูป
รายการละรายการประกอบบบฯ ละค านวณราคาคาวัสดุละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรม
ละงานสถาปัตยกรรม  

-  รางระบายนๅ า, ทอระบายนๅ า, ทอรวบรวมนๅ าสีย ค านวณราคาป็นมตร ดยค านวณราคา 

คาวัสดุละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม 

-  บอพักทอระบายนๅ า, บอพักทอรวบรวมนๅ าสีย ค านวณราคาป็นบอ ดยค านวณราคาคาวัสดุ
ละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม 

 

5. หลักกณฑ์การผืไอความยาวทอนวดิไง (พิจารณาตามความสูงของอาคาร) 
 

5.1  ทอระบายนๅ าสครก   ดินทอรับถสຌวม   ผืไอเวຌ 0.50 - 1.00 มตร 

     ดินทอรับถปัสสาวะ  ผืไอเวຌ 0.70 - 1.00 มตร 

     ดินทอรับ FCO   ผืไอเวຌ 0.50 - 1.00 มตร 

 

 5.2  ทอระบายนๅ าทิๅง   ดินทอรับอางลຌางหนຌา  ผืไอเวຌ 0.70 - 1.00 มตร 

      ดินทอรับ FD   ผืไอเวຌ 0.50 - 1.00 มตร 

      ดินทอรับ FCO   ผืไอเวຌ 0.50 - 1.00 มตร 
 

 5.3  ทอประปา    ดินทอขຌาถสຌวมชักครก  ผืไอเวຌ 1.00 มตร 

     (ทอ฿ตຌพืๅนขຌาสุขภัณฑ์)   ดินทอขຌาถปัสสาวะ  ผืไอเวຌ 1.00 มตร 

      ดินทอขຌาอางลຌางหนຌา  ผืไอเวຌ 1.00 มตร 

      ดินทอกຍอกนๅ า   ผืไอเวຌ 1.00 มตร 

      ดินทอวาล์วฝักบัว  ผืไอเวຌ 1.50 - 2.00 มตร 
 

 5.4  ทอประปา    ดินทอขຌาถสຌวมชักครก  ผืไอเวຌ 2.50 - 3.00 มตร 

      (ทอบนพืๅนขຌาสุขภัณฑ์)  ดินทอขຌาถปัสสาวะ  ผืไอเวຌ 1.50 - 2.00 มตร 

      ดินทอขຌาอางลຌางหนຌา  ผืไอเวຌ 2.00 - 2.50 มตร 

      ดินทอกຍอกนๅ า   ผืไอเวຌ 2.00 - 2.50 มตร 

ดินทอวาล์วฝักบัว  ผืไอเวຌ 3.00 - 4.00 มตร 
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 5.5  ทอระบายอากาศ   ดินทอขຌาถสຌวมชักครก  ผืไอเวຌ 3.00 - 4.00 มตร 

           ดินทอขຌาถปัสสาวะ  ผืไอเวຌ 1.50 - 2.00 มตร 

      ดินทอขຌาอางลຌางหนຌา  ผืไอเวຌ 1.50 - 2.00 มตร 

 

 5.6  ทอดับพลิง    ดินทอรับหัว SPRINKLER  ผืไอเวຌ 0.20 – 0.50 มตร 
 

 5.7  ทอระบายนๅ าฝน   ดินทอรับหัว RFD ละ RD ผืไอเวຌ 0.20 – 0.50 มตร 
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4. งานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร 
 

฿นการถอดบบละค านวณปริมาณงานระบบเฟฟງาละสืไอสาร รวมทัๅงระบบอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง มีรายละอียด
ซึไงจ าป็นตຌองศึกษา ท าความขຌา฿จทัๅง฿นสวนของรูปบบรายการ รายการประกอบบบฯ ละรายละอียดตางโ ทีไกีไยวขຌอง  
ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการถอดบบค านวณปริมาณงานละราคา สามารถด านินการเดຌอยางถูกตຌองตรงตามความป็นจริง 

฿นการถอดบบค านวณปริมาณงาน฿นสวนของงานระบบเฟฟງาละสืไอสารรวมทัๅงระบบอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง  
฿หຌด านินการตามหลักกณฑ์ละนวทางดังตอเปนีๅ 
 

1. การตรวจสอบรูปบบรายการฯ (บบ) ละรายการประกอบบบฯ 

หลังจากผูຌทีไมีหนຌาทีไถอดบบค านวณราคากลางเดຌรับบบละรายการประกอบบบฯ พืไอ฿ชຌค านวณราคาลຌว  
ตຌองพิจารณาตรวจสอบบบละรายการประกอบบบฯ  ตาง โ ดังนีๅ 

1.1 ความครบถຌวนของบบละรายการประกอบบบฯ 

1.1.1 ตรวจสอบจ านวนผนของบบทีไเดຌรับ วา มีจ านวนครบถຌวนตามทีไระบุเวຌ฿นสารบัญบบ
หรือจ านวนผนรวมทีไระบุหรือเม 

1.1.2 ตรวจสอบรายละอียดจ านวนหมวดงาน จ านวนหนຌาตละหมวดงาน฿นรายการประกอบ
บบฯทีไเดຌรับวา มีจ านวนหมวดงานละจ านวนหนຌาครบถຌวนสอดคลຌองกับหมวดงาน฿นบบหรือเม 

1.2 ความสมบูรณ์ของบบละรายการประกอบบบฯ 

1.2.1 พิจารณาตรวจสอบบบทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด วา มีรายละอียดขຌอมูล ละขอบขตงาน
พียงพอส าหรับ฿ชຌค านวณราคาหรือเม 

1.2.2 พิจารณาตรวจสอบรายการประกอบบบฯ ทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด วา  มีรายละอียดขຌอมูล
พียงพอส าหรับ฿ชຌค านวณราคาหรือเม 

1.3 มาตราสวน 

1.3.1 พิจารณาตรวจสอบวัดระยะตามมาตราสวนทีไระบุ฿นบบ วา มีความถูกตຌองตรงตามตัวลขทีไ
ระบุเวຌหรือเม 

1.3.2 สามารถ฿ชຌถอดบบค านวณราคาเดຌอยางหมาะสมละถูกตຌอง 
1.4 การรับรองบบละรายการประกอบบบฯ 

1.4.1 บบตຌองมีหลงทีไมา ละมีการลงนามรับรอง฿นบบถูกตຌอง 
1.4.2 รายการประกอบบบฯ ตຌองมีหลงทีไมา ละมีการลงนามรับรองถูกตຌอง 

 



- 97 - 
 

1.5 ขຌอสังกต ปัญหาทีไพบละนวทางการกຌเข 

1.5.1 ปัญหาทีไพบสวน฿หญ คือ บบเมครบ บบเมสมบูรณ์ เมมีรายละอียดระบุชนิด  ขนาด  
ละขຌอก าหนดของอุปกรณ์    กรณีนีๅ กຌเขปัญหาเดຌ ดยจຌงขอขຌอมูลพิไมติมจากผูຌทีไกีไยวขຌอง 

1.5.2 บบละรายการประกอบบบฯ เมมีหลงทีไมา เมมีการลงนามรับรอง กຌเขปัญหาเดຌดย
จຌงผูຌทีไกีไยวขຌองพืไอด านินการกຌเขตอเป 

1.5.3 รายละอียดบบฟอร์มปริมาณงานละราคาหรือบบฟอร์มปลา (Blank From) กรณีทีไมี
นบมาพรຌอมกับบบละรายการประกอบบบฯ เมสัมพันธ์สอดคลຌองกัน ผูຌทีไท าหนຌาทีไถอดบบค านวณราคาตຌอง
กຌเขจัดท า฿หຌสอดคลຌองกัน  
 

2. การศึกษาท าความขຌา฿จรูปบบรายละอียด 

฿นบบกอสรຌางอาคารนัๅน บบกอสรຌางหรือบบรูปรายการ (Drawing) ละรายละอียดประกอบบบฯ 
(Specification)  ป็นสิไงส าคัญ฿นการสืไอสารความตຌองการระหวางผูຌออกบบกับผูຌรับจຌาง ละผูຌกีไยวขຌองอืไนโ   
ทุกฝຆายรวมถึงผูຌค านวณราคากลาง พืไอ฿หຌมีความขຌา฿จตรงกัน ทัๅง฿นสวนของงานดຌานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม
ครงสรຌางละงานระบบประกอบอาคาร ซึไงเดຌก งานระบบเฟฟງา งานระบบครืไองกล งานระบบสุขาภิบาล ละงาน
ระบบอืไนโ ดังนัๅน ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคา ตຌองศึกษาละท าความขຌา฿จ  ดังนีๅ 

2.1 ศึกษารายละอียดลักษณะละประภทของอาคารตามลักษณะการ฿ชຌงาน ชน อาคารส านักงาน อาคารชุด  
อาคารหอประชุม อาคารรียน อาคารรงพยาบาล ฯลฯ  ป็นตຌน ละประภทของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
ชน อาคารขนาด฿หญ อาคารขนาด฿หญพิศษ  อาคารสูง  อาคารชุด ฯลฯ ป็นตຌน พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลส าหรับการ
พิจารณาสิไงทีไจ าป็นตຌองมี฿นตละประภทอาคาร  รวมถึงการจัดกใบป็นฐานขຌอมูล การวิคราะห์ราคาคางาน 
การศึกษาวิคราะห์รูปบบ ละการตรวจสอบซๅ า ป็นตຌน 

2.2 ศึกษารายละอียดขอบขตงานระบบเฟฟງาละสืไอสารตามบบละรายการประกอบบบฯ พืไอป็น
ขຌอมูล฿นการวางผนถอดบบ การสืบคຌนสืบราคา การจัดกใบขຌอมูล ละการจัดท ารายการละปริมาณงาน ป็นตຌน   
ซึไงรายละอียดละขอบขตงานทีไตຌองศึกษาท าความขຌา฿จดังกลาว ประกอบดຌวย 

2.2.1 ระบบเฟฟງา  เดຌก  เฟฟງาก าลัง  เฟฟງาสงสวาง  ละเฟฟງาบริวณ 

2.2.2 ระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน 

2.2.3 ระบบทรศัพท ์

2.2.4 ระบบครือขายคอมพิวตอร์ 
2.2.5 ระบบสัญญาณจຌงหตุพลิงเหมຌ 
2.2.6 ระบบสียงประกาศ 

2.2.7 ระบบสัญญาณทวีีรวม 

2.2.8 ระบบทีวีวงจรปิด 

2.2.9 ระบบสตทัศนูปกรณ์ (ครุภัณฑ์จัดซืๅอ) 
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2.2.10 อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกันงานดຌานวิศวกรรมเฟฟງา 
2.3 ศึกษารายละอียดบบปลนงานระบบเฟฟງาละสืไอสาร ทีไสดงรายละอียด฿นบบละรายการ

ประกอบบบฯ  ทีไมีความสัมพันธ์สอดคลຌองตอนืไองกับสวนตางโ ของบบปลน รวมถึงความสมบูรณ์ครบถຌวน 

ของบบรายละอียดทีไ฿ชຌส าหรับค านวณราคา ดยทัไวเปบบงานระบบเฟฟງาละสืไอสารจะประกอบดຌวย 

2.3.1 สารบัญบบ 

2.3.2 สัญลักษณ์ รายละอียดงาน ละรายละอียดประกอบบบฯ 

2.3.3 บบเดอะกรมสຌนดียว (Single Line Diagram) รายละอียด (Detail) ผงสวิตซ์บอร์ดตางโ 

2.3.4 บบเดอะกรมนวตัๅง (Riser Diagram) ของงานทุกระบบ 

2.3.5 ตารางหลด (Load schedule) ระบบเฟฟງา 
2.3.6 รูปลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์หรือบบสดงรายละอียด (Detail) ตางโ 

2.3.7 ผังสดงระบบการจายเฟฟງาก าลัง  ผังนวทอสายมนระบบเฟฟງาละสืไอสาร ทีไสดง฿นผัง
บริวณของครงการ/งานกอสรຌาง 

2.3.8 ผังเฟฟງาก าลั ง เฟฟງาสงสวางละตຌารับ  ทีไสดง฿นบบปลน ซึไ งมีรายละอียด 

สดงต าหนงติดตัๅงละสามารถถอดบบนับจ านวนละวัดปริมาณเดຌ ฿นมาตราสวนทีไหมาะสม 

2.3.9 บบปลนระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน 

2.3.10 บบระบบทรศัพท์ ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ ระบบสัญญาณจຌงหตุพลิงเหมຌ 
ระบบสัญญาณทีวีรวม ระบบสียงประกาศ ระบบทีวีวงจรปิด ระบบสตทัศนูปกรณ์  (ครุภัณฑ์จัดซืๅอ) ละอืไน โ  
ทีไสดง฿นบบปลน ซึไงมีรายละอียดสดงต าหนงติดตัๅงละสามารถถอดบบนับจ านวนละวัดปริมาณเดຌ฿นมาตรา
สวนทีไหมาะสม 

2.3.11 บบรายละอียดอืไนโ 
 

3. หลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 
 หมายถึง การหาจ านวนหรือปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นครงการ/งานกอสรຌางทีไระบุ฿นบบละรายการ
ประกอบบบฯ 

หลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ สามารถบงตามลักษณะของวัสดุอุปกรณ์
ออกป็น 2 บบ ดังนีๅ 

3.1 วัสดุอุปกรณ์ทีไตຌองนับจ านวน 

หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ทีไปรากฏ฿นบบหรือรายการประกอบฯ ทีไ฿ชຌวิธีการถอดบบดຌวยวิธีนับจ านวน  
เดຌก หมຌอปลง ผงสวิตช์ ซอร์กิตบรกกอร์  ดวงคม สวิตซ์ ตຌารับ อุปกรณ์ระบบทรศัพท์ ระบบสืไอสาร
คอมพิวตอร์ ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ ระบบสียงประกาศ ระบบทีวีรวม ระบบทีวีวงจรปิด ละอืไนโ ทีไมีอยู฿นบบละ
รายการประกอบบบฯ 
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3.2 วัสดุอุปกรณ์ทีไตຌองวัดปริมาณ 

หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ทีไปรากฏ฿นบบ ซึไงตຌอง฿ชຌวิธีการถอดบบดຌวยวิธีวัดความยาว เดຌก ทอรຌอยสาย  
รางดินสาย รางคบิล Busways สายเฟฟງา สายทรศัพท์ สายสัญญาณตางโ มีหนวยความยาวป็นมตร ละ฿ชຌ
วิธีการถอดบบดຌวยวิธีวัดพืๅนทีไ เดຌก ระบบปງองกันเฟลาม มีหนวยป็นตารางมตร ป็นตຌน 
 

4. วิธีการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 
4.1 งานระบบเฟฟ้า 

4.1.1 งานระบบเฟฟງารงสูง 
ขอบขตงานระบบเฟฟງารงสูง ก าหนด฿หຌริไมตຌนจากจุดติดตัๅงมิตอร์ของการเฟฟງาฯ หรือจุดตอชืไอม

รับเฟฟງาจากระบบจ าหนายของการเฟฟງาฯ ดินสายเฟฟງารงสูง ระบบสายอากาศหรือระบบสาย฿ตຌดินตอนืไองขຌา
ครงการ/งานกอสรຌาง เปยังต าหนงติดตัๅงสวิตช์กียร์รงสูง ละ/หรือหมຌอปลงเฟฟງา พืไอจายกระสเฟฟງา฿หຌกับอาคาร
ตอเป 

4.1.1.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) อุปกรณ์ปງองกันระบบ ชน สวิตช์กียร์รงสูง (RMU) ฟิวส์ Dropout ลอฟງาระบุ

ขนาดพิกัดรงดัน พิกัดกระส฿ชຌงาน พิกัดกระสลัดวงจร ละอืไนโ ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ  
ชน   RMU 2 In /2 Out 24kV ป็นตຌน 

(2) สาเฟฟງารงสูง ระบุความยาวสา ระดับรงดันทีไ฿ชຌ พรຌอมอุปกรณ์ประกอบการ
ติดตัๅงตามมาตรฐานการเฟฟງาฯ 

(3) สายเฟฟງา ระบุชนิด ขนาด ละพิกัดรงดัน฿ชຌงานของสาย ตามทีไระบุ฿นบบ 

(4) Duct Bank ระบุขนาดละชนิดทอ ละจ านวนทอรຌอยสายภาย ฿น Duct Bank   
ชน  2x2 Duct Bank (HDPE 125mm) ป็นตຌน 

(5) บอดึงสาย บอพักสาย ชน Man Hole Hand Hole ระบุขนาดหรือชนิด (TYPE) ตามทีไ
ก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.1.1.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) สวิตช์กียร์รงสูง (RMU) บอดึงสาย บอพักสาย นับจ านวนป็นชุด 

(2) สาเฟฟງารงสูงละอุปกรณ์ นับจ านวนป็นชุด (รวมอุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง) 
(3) สายเฟฟງารงสูง วัดความยาวมีหนวยป็นมตร ดยวัดผืไอปลายสายนวตัๅงทัๅงดຌาน

ตຌนทางละปลายทางตามสมควร (฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของผูຌค านวณราคากลาง) 
(4) Duct Bank  วัดความยาวมีหนวยป็นมตร 

4.1.1.3 การผืไอความยาว 

(1) สายเฟฟງารงสูงสายอากาศ ผืไอความยาว 20 – 25% 

(2) สายเฟฟງารงสูง฿ตຌดิน  ผืไอความยาว 10 – 15% 
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(3) HV Duct Bank   ผืไอความยาว 10 – 15% 

4.1.1.4 การผืไอบใดตลใด 

(1) สายเฟฟງารงสูงสายอากาศ ผืไอบใดตลใด 5 – 10% 

(2) สายเฟฟງารงสูง฿ตຌดิน  ผืไอบใดตลใด 10 – 15% 

(3) HV Duct Bank   ผืไอบใดตลใด 10 – 15% 

4.1.2 หมຌอปลงเฟฟງา 
ป็นอุปกรณ์เฟฟງาซึไงท าหนຌาทีไปรับปลีไยนระดับรงดันตามมาตรฐานการเฟฟງาฯ ละจาย

กระสเฟฟງา฿หຌกับอาคาร   ประกอบดຌวย หมຌอปลงเฟฟງาชนิดนๅ ามันบบติดตัๅงบนนัไงรຌานหรือตัๅงพืๅนบนฐานคอนกรีต
ลຌอมรัๅว ละหมຌอปลงเฟฟງาชนิดหຌงพรຌอมตูຌครอบทีไมีระบบระบายอากาศละระบบควบคุมตามรายละอียดจากบบ
ละรายการประกอบบบฯ 

4.1.2.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) ระบุชนิด ขนาด พิกัดดຌานก าลังเฟฟງา  หนวยป็น ควีอ  ละขนาดพิกัดรงดัน

ตามทีไระบุ฿นบบ พรຌอมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด ตามทีไระบุ฿นบบละรายการประกอบบบฯ  
(2) กรณีป็นหมຌอปลงชนิดนๅ ามันควรระบุรายการนัไงรຌาน หรือรัๅวละฐานคอนกรีต

ยกรายการจากตัวหมຌอปลง 
4.1.2.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) หมຌอปลงชนิดนๅ ามัน หรือหมຌอปลงชนิดหຌง พรຌอมตูຌครอบละอุปกรณ์ครบชุด  
฿หຌถอดบบนับจ านวนป็นชุด 

(2) ฉพาะนัไงรຌานหมຌอปลง หรือรัๅว ละฐานคอนกรีต  ฿หຌค านวณบบหมารวม 

4.1.3 ครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง 
฿ชຌส าหรับจายก าลังเฟฟງาส ารอง กรณีเฟฟງาจากการเฟฟງาฯ ดับ  ฿หຌกับอุปกรณ์เฟฟງา฿นอาคาร  

ชน  ลิฟต์  ดับพลิง  ปั๊มนๅ า  เฟฟງาสงสวาง  ระบบอัดอากาศ  ละอืไนโ ตามทีไระบุรายละอียด฿นบบละรายการ
ประกอบบบฯ  

4.1.3.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย  ดังนีๅ 
(1) ระบุชนิด ขนาดพิกัดดຌานก าลังเฟฟງา หนวยป็น ควีอ หรือ กิลวัตต์ ละขนาด

พิกัดรงดันตามทีไระบุ฿นบบ  พรຌอมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด ตามทีไระบุ฿บบบละรายการประกอบบบฯ 

(2) กรณีติดตัๅงภายนอกอาคารควรระบุพรຌอมชุดตูຌครอบกันนๅ า ตูຌครอบกันสียงดังกิน
มาตรฐาน ละฐานคอนกรีต 

(3) ระบุรายละอียดขนาดพิกัดกระส฿ชຌงานของ  อตมติกทรานส์ฟอร์สวิตช์ (ATS) 
พรຌอมชุดควบคุม (กรณีรูปบบก าหนด฿หຌรวม฿นหมวดครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง) 

4.1.3.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง ฿ชຌวิธีการนับจ านวนป็นชุด พรຌอมอุปกรณ์ประกอบ
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มาตรฐานครบชุด  ตามทีไระบุรายละอียด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

(2) ระบบปງองกันสียง฿นหຌองครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง ถอดบบยกรายการ 

วัดปริมาณพืๅนทีไป็นตารางมตร 
(3) ระบบระบายอากาศขຌาละระบบระบายอากาศออก ถอดบบยกรายการ 

วัดปริมาณงานป็น .............(ระบุ) 
4.1.4 ผงสวิตช์กียร์รงตไ า 

ครอบคลุมถึงผงสวิตช์เฟฟງาประธาน (MDB) ผงสวิตช์เฟฟງาประธานฉุกฉิน (EMDB) ผงจาย 

เฟรอง (DB)  ละอืไนโ  ตามทีไปรากฏ฿นบบวงจรสຌนดียว (Single Line Diagram) 
4.1.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 

(1) ซอร์กิตบรกกอร์   ระบุชนิด  ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงาน (AT) ขนาดพิกัดกระส
ลัดวงจร (IC)  จ านวนขัๅว (Pole)  ตามทีไระบุ฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

(2) ระบุชุดอุปกรณ์ประกอบซอร์กิตบรกกอร์  ชน  ชุด  Trip Unit  ชุด Shunt Trip   
ชุด Ground Fault Protection ฯลฯ  ป็นตຌน 

(3) ระบุรายละอียดขนาดพิกัดกระส฿ชຌงานของ อตมติกทรานส์ฟอร์สวิตช์ (ATS) 
พรຌอมชุดควบคุม (กรณีรูปบบก าหนด฿หຌรวม฿นหมวดผงสวิตช์กียร์รงตไ า หรือผงสวิตช์เฟฟງาประธาน) 

(4) คาปาซิตอร์บຍงค์  ชุดควบคุมคาปาซิตอร์  มกนติกคอนทใคตอร์  ฟิวส์ละดีจูน
ฟิลตอร ์ระบุชนิด ขนาด ตามทีไระบุ฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

(5) ตูຌ (Cubicle) บัสบาร์ อุปกรณ์ครืไองวัด ละอุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง ระบุรายการ
ยกค านวณบบหมารวม ระบุฟอร์มตูຌละ/หรือชนิดการทดสอบ  ชน  ตูຌเฟฟງาทดสอบฉพาะบบ (Type Test 

Assemblies; TTA )  ตูຌ มอก. ป็นตຌน 

4.1.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ซอร์กิตบรกกอร์  อตมติกทรานส์ฟอร์สวิตช์ (ATS) (ถຌามี)  พรຌอมอุปกรณ์
ประกอบ ถอดบบนับจ านวนป็นชุด  

(2) คาปาซิตอร์บຍงค์ ชุดควบคุมคาปาซิตอร์ มกนติกคอนทใคตอร์ ฟิวส์ ละดีจูน
ฟิลตอร์ ถอดบบนับจ านวนป็นชุด  

(3) ตูຌ (Cubicle) บัสบาร์ อุปกรณ์ครืไองวัด ละอุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง คิดค านวณ
บบหมารวม 

4.1.5 ผงจายเฟยอย หรือผงยอย (Panel Board or Load Center) 
หมายถึง ผงจายเฟยอยระบบเฟฟງาสงสวาง  ผงจายเฟยอยตຌารับเฟฟງา ผงจายเฟยอย 

ระบบปรับอากาศ  ละผงจายเฟยอยอืไนโ ตามทีไระบุ฿นบบ 

4.1.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) ระบุจ านวนวงจร  ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงานสูงสุดของ Main Lug  ทัๅงบบมีมนละ
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เมมีมนซอร์กิตบรกกอร์ ชน ผงขนาด 12 วงจร ขนาด Main Lug 100A เมมีมนซอร์กิตบรกกอร์ ผงขนาด 24 
ขนาด Main Lug 100A  มนซอร์กิตบรกกอร์ 60AT, 3P IC 25kA ป็นตຌน 

(2) ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงาน (AT)  กระสลัดวงจร (IC) ละจ านวนขัๅว (Pole)   
ของซอร์กิตบรกกอร์มน  ชน  60AT,3P IC 18kA, 100AT, 3P IC 25kA   ป็นตຌน 

(3) ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงาน (AT) กระสลัดวงจร (IC) ละจ านวนขัๅว (Pole)   
ของซอร์กิตบรกกอร์ยอย (Miniature CB.)  ชน  16AT,1P IC 6kA, 32AT,3P IC 10kA  ป็นตຌน 

4.1.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการนับจ านวนยกรายการวัสดุอุปกรณ์฿นตละผง
ยอย ตามรายละอียดทีไสดง฿นบบละรายการประกอบบบฯ  หรือ 

(2) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการนับจ านวน ดยสรุปรวมรายการผงยอยทีไมีชนิด 
ขนาด ละจ านวนวัสดุอุปกรณ์ทากัน ชน จ านวนวงจรยอย ขนาด Main Lug ขนาดมนซอร์กิตบรกกอร์ ขนาด
ละจ านวนซอร์กิตบรกกอร์ยอยทากัน  ป็นตຌน 

4.1.6 ทอสายมน 

หมายถึง  ทอสายจากมิตอร์การเฟฟງาฯ (รงตไ า) หรือจากหมຌอปลงเฟฟງา ถึงผงสวิตช์เฟฟງา-

ประธาน (MDB) 
4.1.6.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 

(1) ชนิดทอรຌอยสายเฟฟງา  ชน  RMC, IMC, EMT, HDPE, PVC  ป็นตຌน ละขนาด
ทอรຌอยสายเฟฟງาหนวยป็นนิๅว หรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดสายเฟฟງา  ชน  THW, NYY, CV  ป็นตຌน จ านวนกน (Core) ชน 1 Core, 

2 Core, 3 Core, 4 Core  ป็นตຌน  ละขนาดสายเฟฟງา  หนวยป็นตารางมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

4.1.6.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาวทัๅงตามนวนอนละนวตัๅง
ตามความป็นจริง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอ ฿หຌค านวณผืไอความยาว 5-10%  ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) สาย  ฿หຌค านวณผืไอความยาว 5-10%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.1.7 ทอสายปງอน (Feeder) 
หมายถึง  ทอสายจากผงสวิตช์เฟฟງาประธาน (MDB) ถึงผงเฟฟງารอง (DB)  ผงยอย (LP) 

ระบบเฟฟງา ผงยอยระบบปรับอากาศ ละอืไนโ ชน ผงจายเฟส าหรับระบบสุขาภิบาล ผงจายเฟระบบลิฟต์ ปน็ตຌน 

4.1.7.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสายเฟฟງา  ชน  RMC, IMC, EMT, HDPE, PVC  ป็นตຌน ละขนาด

ทอรຌอยสายเฟฟງา หนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดสายเฟฟງา  ชน  THW, NYY, VCT  ป็นตຌน จ านวนกน (Core) ชน 1 Core, 
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2 Core, 3 Core, 4 Core ป็นตຌน ละขนาดสายเฟฟງา หนวยป็นตารางมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

4.1.7.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริงจากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอ   คิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) สาย  คิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.1.8 ทอสายวงจรยอย (Branch Circuit) 
หมายถึง ทอสายวงจรยอย วงจรดวงคม ละวงจรยอยตຌารับ หรืออืไนโ ทีไคลຌายหรือมีลักษณะ

ดียวกันกัน ดยป็นทอสายวงจรยอย จากผงยอยเปยังดวงคม หรือสวิตช์ หรือตຌารับจุดรก รียกวา Home Run   
.฿หຌถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ผูຌถอดบบค านวณราคาควรศึกษารายละอียดวิธีการ
ดินสายตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯกอนด านินการ  ทัๅงนีๅ พืไอป็นการปງองกันความคลาดคลืไอน
฿นการวัดปริมาณความยาวของทอสายเฟฟງา  นืไองจากวิธีการดินสายหากป็นการดินสายกาะผนัง ปริมาณความยาว
ละวิธีการวัดจะตกตางเมหมือนกับสายทีไดินรຌอย฿นทอรຌอยสาย 

ดยทัไวเปบบปลนจะสดงวงจรยอยเฟฟງาสงสวางละวงจรยอยตຌารับ จะเมสดงชนิด ขนาด 
จ านวนสายเฟฟງา ละชนิดละขนาดทอรຌอยสาย ฿นบบปลน ดังนัๅน กอนการวัดความยาวของทอสายวงจรยอย    
ผูຌถอดบบค านวณราคาตຌองศึกษาวิคราะห์รายละอียดจากบบละรายการประกอบบบฯ คิดค านวณจ านวน
สายเฟฟງา฿นตละทอรຌอยสาย ละลือกชนิด ขนาดทอรຌอยสายทีไเดຌตามมาตรฐาน 

4.1.8.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสายเฟฟງ า  ชน   RMC, IMC, EMT, PVC, uPVC  ป็นตຌน  ละ 

ขนาดทอรຌอยสายเฟฟງา หนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิ ดสายเฟฟງ า   ชน   THW, NYY, VCT ป็ นตຌน  จ านวนกน (Core) ชน   
1 Core, 2 Core, 3 Core, 4 Core  ป็นตຌน  ละขนาดสายเฟฟງา หนวยป็นตารางมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

4.1.8.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) วัดละค านวณความยาว ทัๅงตามนวนอนละนวตัๅง ดยค านึงถึงสภาพหนຌางาน
จริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอ   คิดค านวณผืไอความยาว 15-20%   ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) สาย   คิดค านวณผืไอความยาว 15-20%    ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.1.9 บัสวย์ (Busways) 
ตัวน าของบัสวย์ (Busways) ป็นชนิดทองดงหรืออลูมินียม ซึไงบงตามลักษณะการ฿ชຌงาน 

ป็น 2 บบ คือ บบ Feeder Busways  ละ บบ Plug-In Busways การถอดบบค านวณราคาพิจารณาเดຌจาก
รายละอียดทีไก าหนดเวຌ฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.1.9.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
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(1) ชนิดตัวน าทองดงหรืออลูมินียม 

(2) ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงาน (A)  ละขนาดพิกัดกระสลัดวงจร (IC) 
(3) ระดับการปງองกันสิไงหอหุຌม (Ingress of Protection; IP) 
(4) ชนิด Feeder Busways  หรือ Plug-In Busways 

4.1.9.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) บัสวย์ (Busways)  ถอดบบวัดปริมาณตามความยาวนวนอนละนวตัๅงตาม
ความป็นจริง ดยผูຌถอดบบค านวณราคาสามารถพิจารณาเดຌจากบบ ซึไงอาจสดงผนผังสຌนทางการติดตัๅงละ
ผนภาพเอซมตริก กรณีเมมีผนผังละผนภาพเอซมตริก฿นบบ ถอดบบค านวณราคาสามารถก าหนด 

นวสຌนทางการติดตัๅงบบปลนเดຌ ทัๅงนีๅ ผูຌถอดบบค านวณราคาตຌองมีความรูຌความขຌา฿จละวิธีการติดตัๅงอุปกรณ์
ดังกลาวดຌวย 

(2)  Plug In Unit  หรือ Tap Off Unit  หรือ Plug In CB. ฿ชຌวิธีการนับจ านวน 

(3) อุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง ชน  Elbow, Flanged End, End closures ฿ชຌวิธีการนับ
จ านวน 

(4) คิดค านวณผืไอความยาว 5-10%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.1.10 ดวงคมเฟฟງา  
ดวงคมเฟฟງาป็นอุปกรณ์เฟฟງาทีไมีรายละอียดลักษณะการ฿ชຌงานหลากหลายประภท  

ตอยางเรกใตาม สามารถบงตามลักษณะการ฿ชຌงาน  เดຌป็น 2 ประภท  เดຌก ดวงคมเฟฟງาภาย฿นอาคาร ละ 

ดวงคมเฟฟງาภายนอกอาคาร ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ดวงคมเฟฟງา ฿หຌ฿ชຌวิธีการนับจ านวนป็นชุด
ดยรวมอุปกรณ์ประกอบ 

4.1.10.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา   ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชืไอ ชนิด ละรายละอียดดวงคม ตามสมควร 
(2) ชนิดหลอดทีไ฿ชຌ  จ านวนหลอด  ขนาดพิกัดก าลังเฟฟງาหนวยป็นวัตต์ 
(3) อุปกรณ์ประกอบ  ชน  บัลลาสต์ลว์ลอส บัลลาสต์อิลใกทรอนิกส์ ฯลฯ  ป็นตຌน 

(4) กรณี฿ชຌติดตัๅงภายนอกอาคารควรระบุคา IP ตามทีไก าหนดเวຌ฿นบบ 

(5) ดวงคมเฟฉุกฉินควรระบุขนาดพิกัดกระส-ชัไวมง (Ah) ของบตตอรีไดຌวย 

4.1.10.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) นับจ านวนป็นชุด  ดยยกป็นตละชนิด ตามทีไก าหนด฿นบบ  สัญลักษณ์  ละ
รายละอียดของดวงคม 

(2) ดวงคมทีไ฿ชຌชุดควบคุมการปลีไยนสี  หรือชุด Driver  หรือชุดหมຌอปลงรวมกัน  
ชน ดวงคมทีไ฿ชຌหลอด LED  ควรถอดบบนับจ านวนยกรายการชุดควบคุม ตามทีไ฿ชຌงานจริง 

(3) ดวงคมประภทติดตัๅงบนราง (Track Light)   ฿หຌถอดบบนับจ านวนดวงคมป็น
ชุด สวนราง Track Light ระบุความยาวป็นมตร  ละถอดบบนับจ านวนป็นชุดยกตามขนาดความยาวทีไระบุ 
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(4) ด านินการถอดบบนับจ านวน฿นบบปลนดຌวยมือ หรือ฿ชຌค าสัไงถอดบบ 

นับจ านวน฿น Drawing File  ดຌวยปรกรม AutoCAD หรือปรกรมอืไนโ 

4.1.11 สวิตช์ละตຌารับเฟฟງา 
สวิตช์  หมายถึงอุปกรณ์ควบคุมการปิด-ปิดดวงคมเฟฟງา  ควบคุมการหรีไเฟ  ควบคุมพัดลม

ระบายอากาศ หรืออุปกรณ์อืไนทีไกีไยวขຌอง   มีทัๅงบบกดปิด-ปิด  บบสัมผัส  บบตรวจจับความขຌมของสง   
บบตรวจจับการคลืไอนเหว  บบดิจิตอล ฯลฯ  ป็นตຌน 

ตຌารับเฟฟງา หมายถึงอุปกรณ์ทีไมีหนຌาสัมผัส  ติดตัๅงพืไอป็นจุดจายเฟส าหรับตຌาสียบ 1 ตัว  
มีทัๅงบบ 1 ฟส ละ 3 ฟส  ตຌารับเฟฟງาทีไ฿ชຌ฿นงานอาคารสวน฿หญป็นบบ 1 ฟส  ละควรป็นชนิดมีขาดิน 

4.1.11.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิด ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงานสูงสุด  ขนาดพิกัดรงดันของสวิตช์หรือตຌารับหรือ

ระบขุนาดก าลังเฟฟງาป็นวัตต์กรณีทีไป็นสวิตช์หรีไเฟ (Dimmer Switch) 
(2) ตຌารับเฟฟງาควรระบุป็นชนิดตຌารับดีไยวหรือตຌารับคู มีขาดินหรือเมมีขาดิน  

ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

(3) ระบุชนิดฝาครอบ  ป็นบบพลาสติก อลูมินียม หรือสตนลส หรือกลองฝังพืๅน
บบ POP UP 

4.1.11.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) นับจ านวนป็นชุด ยกป็นตละชนิดตามทีไก าหนด฿นบบ สัญลักษณ์ ละ
รายละอียดสวิตช์ละตຌารับเฟฟງา 

(2) สวิตช์หรีไเฟบบดิจิตอลละชุดควบคุม ควรถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์
ยกรายการป็นชุด 

(3) ด านินการถอดบบดยนับจ านวน฿นบบปลนดຌวยมือ หรือถอดบบนับจ านวน
ดຌวยปรกรม AutoCAD  ละอืไนโ 

4.1.12 ระบบปງองกันเฟลาม 

หมายถึงวัสดุปງองกันเฟลามส าหรับงานระบบเฟฟງา จะ฿ชຌปิดปງองกันเฟละควันบริวณชองทอ
งานระบบเฟฟງา ละ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง ตามทีไระบุเวຌ฿นบบละรายการประกอบบบฯ ฿หຌ฿ชຌวิธีวัดพืๅนทีไมีหนวยป็น ตร.ม. 

4.1.13 คาธรรมนียมการเฟฟງาฯ 

ถอดบบก าหนดรายการคาธรรมนียมตางโ ดย฿ชຌวิธีสืบคຌนขຌอมูล  สอบถาม หรือจากวใบเซด์
ของการเฟฟງาฯ  (การเฟฟງานครหลวง ละหรือการเฟฟງาสวนภูมิภาค) 
 

4.2 ระบบป้องกันฟ้าผาละการตอลงดิน 

หมายถึงระบบปງองกันฟງาผาตามมาตรฐานระบบปງองกันฟງาผาส าหรับสิไงปลูกสรຌางของสมาคมวิศวกรรม
สถานหงประทศเทยฯ (วสท.) ซึไงป็นระบบปງองกันฟງาผาภายนอก มีวัตถุประสงค์พืไอลดความสีไยงตอความสียหาย
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จากการกิดฟງาผา ประกอบดຌวย ตัวน าลอฟງา ตัวน าลงดิน ละหลักสายดินทีไชืไอมยงกันป็นระบบ 

การถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์  ท าเดຌดຌวยวิธีนับจ านวน เดຌก สาลอฟງาพรຌอมฐาน หลักสายดิน 
จุดทดสอบ (Test Box) บอหลักสายดิน (Earth Pit) อุปกรณ์ส าหรับการตอชืไอม (Exothermic Welding) ส าหรับคลຌม
ประกับ นใอต สกรู หรืออาจ฿ชຌวิธีการนับจ านวนบบหมารวมตามความหมาะสม 

วัสดุอุปกรณ์ทีไถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีวัดความยาว เดຌก ถบตัวน าลอฟງา สายตัวน าลอฟງา  
สายตัวน าลงดิน รากสายดินบบวงหวน (Earth Loop)  ฿หຌคิดผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใดอีก 10-15%  
 

4.3 ระบบทรศัพท์ (Telephone System) 
4.3.1 ตูຌชุมสายทรศัพท์อัตนมัติ (PABX) 

ป็นอุปกรณ์ส าหรับตอชืไอมสลับสายทรศัพท์อัตนมัติ ฿หຌพิจารณารายละอียดจากบบละ
รายการประกอบบบฯ ดยควรมีรายละอียดตูຌชุมสายละอุปกรณ์ประกอบระบบทีไตຌองการ฿ชຌทีไสามารถถอดบบ
ค านวณราคาเดຌ ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿ชຌวิธีหมารวมป็นชุด ทัๅงนีๅ ฿นรายละอียดรายการค านวณราคา   
ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 

4.3.1.1 จ านวน ละชนิดคูสายภายนอก (อนาลใอก หรือ ดิจิตอล) 
4.3.1.2 จ านวน คูสายภาย฿นบบดิจิตอล (ถຌามี) 
4.3.1.3 จ านวน คูสายภาย฿นบบอนาลใอก 

4.3.1.4 จ านวน คูสายภาย฿นบบ IP (ถຌามี) 
4.3.1.5 จ านวนอปอรตอร์ (พนักงานสลับสายทรศัพท์) 
4.3.1.6 ระบบตอบรับอัตนมัติ (ถຌามี) 
4.3.1.7 ระบบบันทึกการ฿ชຌงานทรศัพท์พรຌอมอุปกรณ์ (ถຌามี) 

4.3.2 ครืไองรับทรศัพท์  
การถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ละควรระบุชนิดของครืไองรับทรศัพท์ 

วาป็นบบ IP หรือบบดิจิตอล หรือบบอนาลใอก  ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.3.3 ผงกระจายสายทรศัพท์  
ประกอบดຌวย ผงกระจายสายมนรวม (MDF) ละผงกระจายสายยอย (TC หรือ TB) การถอด

บบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด  ละ฿นรายละอียดรายการค านวณราคา ควรระบุชนิด (MDF, TC, 

Rack)  รวมทัๅงจ านวนคูสาย (Pairs) ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.3.4 ทอรຌอยสายละรางดินสายทรศัพท ์

4.3.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน RMC, IMC, EMT, HDPE, PVC, uPVC  ป็นตຌน ละขนาด

ทอรຌอยสายซึไงก าหนดหนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways) ขนาดรางดินสาย ละความหนาของรางดินสาย 
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4.3.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริงจากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสายมน  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 5-10% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) ทอรຌอยสายปງอน  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(4) ทอรຌอยสายยอย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(5) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.3.5 สายทรศัพท์ 
4.3.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการถอดบบค านวณราคา (รายการค านวณราคา) ควรระบุ

อยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดสายทรศัพท์ ชน AP, TPEV, TIEV จ านวนคูสาย (Pairs) 10P, 20P, 30P  

ป็นตຌน  ละขนาดสຌนผานศูนย์กลางสายทรศัพท์ซึไงหนวยป็นมิลลิมตร ตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) กรณี฿ชຌสาย Fiber Optic หรือ สาย UTP ฿หຌระบุรายละอียดตามทีไก าหนดตามบบ 

4.3.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณ ดย฿ชຌวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงนวนอนละนวตัๅง
ตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง   ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) สายมน   ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 5-10% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

(3) สายปງอน  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

(4) สายยอย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.3.6 ตຌารับทรศัพท์ 
การถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ละระบุชนิดของตຌารับทรศัพท์ ป็นชนิด 

RJ11 หรือ RJ45 ฝาครอบ฿หຌระบุป็นชนิดพลาสติก อลูมินียม หรือสตนลส  หรือติดตัๅง฿นกลองฝังพืๅนบบ POP UP  
ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.3.7 คาธรรมนียม 

กรณี฿นบบละหรือรายการประกอบบบฯ เดຌระบุ฿หຌมีคา฿ชจาย เดຌก คาธรรมนียม คาชา
ลขหมาย  คาชาครือขายสายความรใวสูง ละอืไนโ  สามารถสืบคຌนขຌอมูลเดຌจากผูຌ฿หຌบริการ  ชน  บริษัท ทศท.  
คอร์ปอรชัไน จ ากัด (มหาชน) ป็นตຌน 
 

4.4 ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ 
หมายถึง  ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ (Data Cabling System)  ละครอบคลุมถึงระบบครือขาย

สายทรศัพท์ IP Phone  ดຌวย 
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4.4.1 ผงกระจายครือขายสายคอมพิวตอร์ ประกอบดຌวย ผงกระจายครือขายสายมนคอมพิวตอร์ 
(Main Data Distribution Panel; MDP หรือ Main Data Rack; MDR)  ละผงกระจายครือขายสายคอมพิวตอร์ยอย 
(Data Panel; DP หรือ Data Rack; DR)  ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.4.1.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิด ละขนาดตูຌรใค ชนRack 19”9U (60x60cm), Rack 19”42U (80x110cm) 

หรือ Server Rack 19”42U (80x110cm)  ป็นตຌน 

(2) อุปกรณ์ชืไอมตอครือขายสายคอมพิวตอร์฿นตูຌรใค ชน  FDU, F.O. Patch Panel,  

UTP Patch Panel, Patch Cord หรือ F.O. Connector ป็นตຌน 

(3) รายละอียดอุปกรณ์ประกอบภาย฿นตูຌรใค  ชน รางเฟ พัดลมระบายอากาศ   
หรือผงจัดสาย ป็นตຌน 

4.4.1.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการนับจ านวนยกรายการป็นชุด 

(2) ผงประภท ชนิด ละขนาดดียวกัน ฿หຌนับจ านวนรวมป็นชุด 

4.4.2 ทอรຌอยสายละรางดินสายสัญญาณคอมพิวตอร์ 
4.4.2.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน  RMC, IMC, EMT, HDPE, PVC, uPVC  ป็นตຌน ละขนาด
ทอรຌอยสายซึไงมหีนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways)  ขนาดรางดินสาย  ละความหนาของรางดินสาย 

4.4.2.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.4.3 สายสัญญาณคอมพิวตอร์  
4.4.3.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) สาย Fiber Optic  ฿หຌ ระบุชนิด Single mode (SM) หรือ Multimode (MM)  
ระบุขนาดละจ านวนกน  ชน  F.O. 6 Core SM 9/125m หรือ F.O. 6 Core MM 50/125m ป็นตຌน 

(2) สาย UTP ฿หຌระบุชนิด ชน Cat.6, Cat 6A ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.4.3.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง   ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 
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(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.4.4 ตຌารับคอมพิวตอร์ 
การถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด พรຌอมทัๅงระบุชนิดของตຌารับคอมพิวตอร์ 

ป็นชนิด RJ45 หรืออืไนโ ระบุฝาครอบป็นชนิดพลาสติก อลูมินียม หรือสตนลส หรือติดตัๅง฿นกลองฝังพืๅนบบ 
POP UP ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 
 

4.5 ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ 
4.5.1 ผงควบคุมระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ (Fire Alarm Control Panel; FCP) 

ป็นอุปกรณ์ทีไท าหนຌาทีไควบคุมการท างานของอุปกรณ์  ประมวลผล  ละจຌงตือนพลิงเหมຌ  
ของระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.5.2 ผงสดงผนผังการจຌงหตุพลิงเหมຌ (Graphic Annunciator; ANN) 
ป็นผนผังสดงต าหนงจຌงตือนพลิงเหมຌ  การถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็น

ชุด ดย฿หຌระบุขนาดละชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.5.3 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์จຌงตือน ละอุปกรณ์อืไน โ 

เดຌก อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความรຌอน (Heat Detector) 
อุปกรณ์จຌงหตุดຌวยมือ (Manual Station)  อุปกรณ์จຌงตือนพลิงเหมຌดຌวยสียง (Alarm Bell , Alarm Speaker)  
อุปกรณ์ส าหรับจຌงตือนพลิงเหมຌดຌวยสง (Strobe Light)  มอนิตอร์มดูล  คอนทรลมดูล คอนทรลรีลย์มดูล 
ละอืไนโ   การถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียด 

ทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.5.4 ทอรຌอยสายละรางดินสายระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ 
4.5.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน  IMC, EMT, PVC, uPVC  ป็นตຌน  ละขนาดทอรຌอยสาย
ซึไงหนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways)  ขนาดรางดินสาย  ละความหนาของรางดินสาย 

4.5.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.5.5 สายระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ 
4.5.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ระบุชนิด ละขนาดสาย  ชน  2.5 FRC, 1.5 THW   ป็นตຌน 
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(2) สายอืไนโ   ชน   TIEV, STP ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.5.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 
 

4.6 ระบบสียงประกาศ 

หมายถึง ระบบสียงประกาศรียกพืไอการอพยพหนีภัย ประกาศจຌงขຌอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ์ หรืออืไนโ 
ทีไมีลักษณะละหรือวิธีการทีไหมือนหรือคลຌายกัน ทัๅงภาย฿นอาคารละหรือนอกอาคาร ดยมีอุปกรณ์ควบคุม  
เมครฟนประกาศ  สายสัญญาณ  ละล าพงประกาศ ชืไอมยงกันป็นระบบ 

4.6.1 ผงควบคุมละกระจายสียงสัญญาณ (Public Address Rack; PA) 
ประกอบดຌวย  ตูຌ กใบอุปกรณ์  (Sound Rack) ครืไองขยายสัญญาณสียงระบบประกาศ  

(PA Amplifier)  ครืไองรวมละควบคุมสัญญาณสียงระบบประกาศ (Mix Pre Amp. หรือ Mixer)  ครืไองลือกซน
ประกาศ (Speaker Selector) เมครฟนประกาศ ครืไองลนวิทยุ AM/FM ครืไองลน DVD/MP3 ละหรืออืไนโ    
฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ ฿ชຌวิธียกรายการละนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดของวัสดุ อุปกรณ์  
ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.6.2 สวิตช์ลือกระดับสัญญาณสียงละล าพงประกาศ 

ประกอบดຌวย สวิตช์ลือกระดับสัญญาณสียง (Volume Control) ละล าพงประกาศ ฿นการ
ถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด  ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์  ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบ
ละรายการประกอบบบฯ 

4.6.3 ทอรຌอยสายละรางดินสายระบบสียงประกาศ 

4.6.3.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน  IMC, EMT, PVC, uPVC  ป็นตຌน ละขนาดทอรຌอยสาย 

ซึไงมหีนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways)  ขนาดรางดินสาย ละความหนาของรางดินสาย 

4.6.3.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.6.4 สายระบบสียงประกาศ 

4.6.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
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(1) ระบุชนิด ละขนาดสาย  ชน  2.5 THW, 2.5 VTF  ป็นตຌน 

(2) สายอืไนโ ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.6.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 
 

4.7 ระบบทีวีรวม 

หมายถึง ระบบสาอากาศทีวีรวมละจานดาวทียม  ฿ชຌส าหรับการกระจายสัญญาณทีวีหรือทรทัศน์
ภาย฿นอาคาร  ดยมีอุปกรณ์รับสัญญาณทีวี อุปกรณ์รับละขยายสัญญาณทีวี  สายสัญญาณทีวี  ละจุดจายสัญญาณทีวี 
ชืไอมยงกันป็นระบบ 

4.7.1 สาอากาศ (Antenna) ละจานดาวทียม (Satellite Dish) 
ประกอบดຌวย  สาอากาศทีวี  จานรับสัญญาณดาวทียม  พรຌอมอุปกรณ์ครบชุด (คอจาน, สา 

ละ LNBF ป็นตຌน) ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ถบหรือ
ยานความถีไ  ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.7.2 ชุดครืไองรับละขยายสัญญาณ 

ประกอบดຌวย  ตูຌ กใบอุปกรณ์ (Head End Rack)  ครืไองรับสัญญาณดาวทียม (Satellite 

Receiver) ครืไองขยายสัญญาณ (Amplifier)  ครืไองจายก าลังเฟฟງา (Power Supply)  ละอืไนโ ฿นการถอดบบ
ส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธียกรายการละนับจ านวนป็นชุด  ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียดทีไก าหนด         
฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.7.3 ชุดยกละกระจายสัญญาณ 

ประกอบดຌวย ชุดยกสัญญาณ (Tap Off) ละชุดกระจายสัญญาณ (Splitter หรือ Distribution 

Box)  ซึไงอุปกรณ์หลานีๅมีคุณสมบัติท า฿หຌเดຌสัญญาณทีไจุดตຌารับตางโ มีความรงของสัญญาณระหวาง 60-80 dBV     
฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด  ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียดทีไก าหนด          
฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.7.4 ตຌาสียบจายสัญญาณ 

ป็นจุดตຌารับ ส าหรับจายสัญญาณทีวีทีไมีความรงของสัญญาณระหวาง 60-80 dBV ฿นการ
ถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดพรຌอมฝาครอบ ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละ
รายการประกอบบบฯ 

4.7.5 ทอรຌอยสายละรางดินสายสัญญาณทีวี 
4.7.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา   ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน  IMC, EMT, PVC, uPVC  ป็นตຌน  ละขนาดทอรຌอยสาย
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ซึไงมหีนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways)  ขนาดรางดินสาย  ละความหนาของรางดินสาย 

4.7.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.7.6 สายสัญญาณทีวี 
4.7.6.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ระบุชนิดสาย  ชน  RG6, RG11  ป็นตຌน 

(2) สายอืไนโ  ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.7.6.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 
 

4.8 ระบบทีวีวงจรปิด 

ระบบทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television System หรือ Video Surveillance System) ป็นระบบ
การบันทึ กภาพคลืไ อนเหวทีไ ถูกจับภาพดยกลຌองวงจรปิ ด (CCTV Camera) ซึไ งป็ นระบบทีไ ฿ชຌ พืไ อการรักษา 
ความปลอดภัย หรือ฿ชຌพืไอการสอดสองดูลหตุการณ์หรือสถานการณ์ตางโ นอกหนือจากการรักษาความปลอดภัยตามปกติ 

4.8.1 ครืไองรวมละบันทึกขຌอมูลภาพ 

หมายถึง ครืไองรวมละบันทึกขຌอมูลภาพบบ DVR (Digital Video Recorder) , NVR Appliance 

(Network Video Recorder) ละ PC Based NVR (NVR Software) ละอืไนโ ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการ
ประกอบบบฯ การถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดละคุณลักษณะฉพาะของวัสดุ
อุปกรณ ์ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบฯ 

4.8.2 กลຌองทีวีวงจรปิด 

ป็นกลຌองบบมาตรฐานหรือบบกลอง (Box Type) บบ Bullet หรือบบดม (Dome Type) 
พรຌอมอุปกรณ์ครบชุด ชน ลนส์ ขายึดละกลองครอบ (Housing) ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวน
ป็นชุด ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.8.3 มอนิตอร ์
฿ชຌส าหรับสดงขຌอมูลภาพ    ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุ

ชนิด ขนาด  ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 
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4.8.4 ทอรຌอยสายละรางดินสายสัญญาณทีวีวงจรปิด 

4.8.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสาย ชน IMC, EMT, HDPE, PVC, uPVC  ป็นตຌน ละขนาดทอ         

รຌอยสายซึไงมหีนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways) ขนาดรางดินสาย ละความหนาของรางดินสาย 

4.8.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.8.5 สายสัญญาณทีวีวงจรปิด 

4.8.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ระบุชนิดสาย  ชน  RG6, RG59, UTP  ป็นตຌน 

(2) สายอืไนโ ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.8.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 
 

5. การกใบรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจากการถอดบบ (Breakdown Sheet)  งานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร 

Breakdown Sheet หมายถึงผนงานส าหรับกใบบันทึกขຌอมูลดิบ ทีไเดຌจากถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 
ทัๅงวิธีการนับจ านวนละวิธีการวัดปริมาณ ป็นขัๅนตอนทีได านินการตอนืไองจากการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 
ดยกรอกขຌอมูลทีไเดຌลง฿นบบฟอร์มหรือเฟล์ Breakdown Sheet ทีไจัดตรียมเวຌส าหรับกใบขຌอมูลจ านวน (Quantity)  
หรือความยาว (length)  หรือพืๅนทีไ (Area) ของวัสดุอุปกรณ์ ดยยกป็นหมวดหมู พืไอความสะดวก฿นการตรวจสอบ 
ละการน าเป฿ชຌพืไอการค านวณราคาตอเป  ทัๅงนีๅ  ฿นสวนของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจะจัดท า Breakdown 

Sheet ดังกลาว ประกอบเวຌกับรายงานการค านวณราคากลางหรือเมกใเดຌ  ฿หຌขึๅนอยูกับดุลพินิจของผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางเป็นส าคัญ 

5.1 หลักกณฑ์ละวิธีการจัดท า Breakdown Sheet 

นวทางละวิธีการท า Breakdown Sheet ขึๅนอยูกับความตຌองการของผูຌถอดบบละค านวณราคา ซึไงอาจ
จัดท าป็นตารางขຌอมูลปลา ซึไงมืไอน าเป฿ชຌงาน ผูຌ฿ชຌสามารถก าหนดละขียนขຌอมูลทีไตຌองการบันทึกเดຌดຌวยตนอง    
การจัดท า Breakdown Sheet ฿นทางปฏิบัติอาจเมจ าป็นตຌองจัดท าพืไอกใบขຌอมูลทุกรายการ นืไองจากบางหมวดงาน ชน 
สวิตช์กียร์รงสูง หมຌอปลงเฟฟງา ครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง ครืไองส ารองเฟฟງาบบตอนืไอง (UPS) สวิตช์กียร์รงตไ า  
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ละผงยอย ป็นตຌน สามารถถอดบบนับจ านวนวัสดุอุปกรณ์พรຌอมการจัดท าละบันทึกขຌอมูล฿นรายการค านวณราคา  
ดยเมตຌองจัดกใบขຌอมูล฿น Breakdown Sheet ซๅ าอีก หรือกรณีถอดบบนับจ านวนดຌวยปรกรม AutoCAD หรืออืไนโ  
กใสามารถจัดกใบบันทึกป็นเฟล์ Breakdown Sheet  เดຌชนดียวกัน 

5.2 ประภทของ Breakdown Sheet 

สามารถบงตามลักษณะการ฿ชຌงาน เดຌป็น  2  ประภท   ดังนีๅ 
5.2.1 Breakdown Sheet ส าหรับกใบขຌอมูลทีไเดຌจากการนับจ านวน ชน  ดวงคมเฟฟງา  สวิตช์  ตຌารับ

เฟฟງา  สาลอฟງา  หลักสายดิน  ตຌารับทรศัพท์  ตຌารับคอมพิวตอร์  ตຌารับทีวี  อุปกรณ์ระบบตรวจจับละจຌงหตุ
พลิงเหมຌ  ล าพงประกาศ  กลຌองทีวีวงจรปิด ป็นตຌน การจัดกใบขຌอมูลควรยกป็นหมวดหมู  ยกประภท ยกชัๅน 
ตามประภทละชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ซึไงสามารถท าเดຌทัๅงการถอดบบนับจ านวนดຌวยมือละถอดบบนับจ านวน 

ดຌวยปรกรม AutoCAD หรืออืไนโ 

5.2.2 Breakdown Sheet ส าหรับกใบขຌอมูลทีไเดຌจากการวัดปริมาณ ชน Duct Bank ทอรຌอยสาย   
รางดินสาย สายเฟฟງา สายตัวน าลอฟງา สายตัวน าลงดิน สายทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวตอร์ สายทีวี  
ระบบปງองกันเฟลาม ป็นตຌน สามารถคิดค านวณการผืไอความยาวบันทึกป็นขຌอมูลสุดทຌายกอนน าเป฿ชຌงานเดຌ     
ซึไงสามารถท าเดຌทัๅงการถอดบบวัดปริมาณดຌวยมือละถอดบบวัดปริมาณดຌวยปรกรม AutoCAD หรืออืไน โ 

 

ตัวอยาง Breakdown Sheet  ทัๅง 2 ประภท ดังกลาว  ปรากฏ฿นหนຌาถัดเป 
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ตัวอย่าง Breakdown Sheet ส าหรับเกบ็ข้อมูลที่ได้จากการนับจ านวน 

           

ชัน้ 1 4 10 16 4 17 21 -    

ชัน้ 2 4 12 25 8 5 6 46    

ชัน้ 3 4 12 25 8 5 6 46    

ชัน้ดาดฟ้า - - - - 7 - -    

รวม 12 34 66 20 34 33 92    
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ตัวอย่าง Breakdown Sheet ส าหรับเกบ็ข้อมูลที่ได้จากการวัดความยาว 

 

อ ิ  ล ไฟฟ    อ

อ x ช N ิ ไฟ N ิ ไฟ N ิ x ช /ช ิ ว

TR->MDB 35 30 0 7 4 0 0 300 NYY 0 0 980 0 0 7 5"HDPE 210

GEN->EMDB 25 23 0 2 4 0 1 240 NYY 0 35 NYY 200 0 50 2 5"HDPE 46

GEN->EMDB 25 23 0 2 4 0 0 2.5 NYY 0 0 200 0 0 2 1 1/2"HDPE 46

MDB->DB1C 82 80 80 2 4 0 1 95 THW 0 25 THW 656 0 164 0 0 0

MDB->LP1A 11 9 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 44 0 11 1 2"EMT 9

MDB->LG 11 9 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 44 0 11 1 2"EMT 9

EMDB->DB2C 12 10 0 1 4 0 1 150 THW 0 25 THW 48 0 12 0 0 0

EMDB->E1A 55 0 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 220 0 55 1 2"EMT 0

EMDB->E2A 59 0 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 236 0 59 1 2"EMT 0

EMDB->E3 63 0 0 1 4 0 1 25 THW 0 6 THW 252 0 63 1 1 1/2"EMT 0

EMDB->E4 67 0 0 1 4 0 1 25 THW 0 6 THW 268 0 67 1 1 1/2"EMT 0

EMDB ->E5 71 0 0 1 4 0 1 25 THW 0 6 THW 284 0 71 1 1 1/2"EMT 0

EMDB->ER 75 0 36 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 300 0 75 1 2"EMT 0

EMDB->P1 16 14 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 64 0 16 1 2"EMT 14

EMDB->DB-R 75 74 0 1 4 0 1 50 FRC 0 10 FRC 300 0 75 1 2"EMT 74

ว 4096 0 729 408

อ อ ไฟฟคว ว /ช ิ ไฟฟ ว คว ว ไฟฟ ว ไฟฟ

คว ว ไฟฟ คว ว อ อ ไฟฟ
Cable L N G ว อ่ 15% Conduit ว อ่  ๆ ว อ่ 15%

300 NYY 980 0 0 980 1127 5"HDPE 256 256 294

240 NYY 200 0 0 200 230 4"HDPE 0 0 0

35 NYY 0 0 50 50 58 4"IMC 0 0 0

2.5 NYY 200 0 0 200 230 1 1/4"EMT 0 0 0

150 THW 48 0 0 48 55

120 THW 0 0 0 0 0 ว 408

95 THW 656 0 0 656 754 ล ว อ อ
50 THW 908 0 0 908 1044

25 THW 804 0 176 980 1127

10 THW 0 0 227 227 261

6 THW 0 0 201 201 231

50 FRC 300 0 0 300 345

10 FRC 0 0 75 75 86

ว 4096 0 729

ล ว อ อ อ อ
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6. สรุปการคิดค านวณปอร์ซในต์การผืไองานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร 
ตารางปอร์ซในต์การผืไองานระบบเฟฟງาละสืไอสาร 

ล าดับ รายการ 
ปอร์ซในต์การผืไอ 

ความยาว บใดตลใด 

1 ระบบเฟฟງา   

1.1 ทอรຌอยสายเฟฟງา     

  ทอรຌอยสายมน 5 - 10% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายปງอน 10 - 15% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายวงจรยอย 15 - 20% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายวงจรยอย (ขຌอตอกันนๅ าหรือบบอัดนน(  15 - 20%  30 - 35% 

1.2 รางดินสาย  10 - 15%   15 - 20%  

1.3 สายเฟฟງา     

  สายมน 5 - 10% 5 - 10% 

  สายปງอน 10 - 15% 5 - 10% 

  สายวงจรยอย 15 - 20% 5 - 10% 

1.4 บัสวย์  5 - 10%   5 - 10%  

2 ระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน  10 - 15%  10 - 15% 

3 ระบบทรศัพท์     

3.1 ทอรຌอยสาย 

 ทอรຌอยสายมน 5 - 10% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายปງอน 10 - 15% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายจากผงกระจายสายเปยังตຌารับ 15 - 20% 15 - 20% 

3.2 รางดินสาย  10 - 15%  15 - 20% 

3.3 สายทรศัพท์   

  สายมน 5 - 10% 5 - 10% 

  สายปງอน 10 - 15% 5 - 10% 

  สายจากผงกระจายสายเปยังตຌารับ 15 - 20% 5 - 10% 

4 ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์     

 ทอรຌอยสาย 15 - 20%  15 - 20%  

 รางดินสาย 10 - 15%  15 - 20%  

 สายสัญญาณ 15 - 20%  5 - 10%  
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ตารางปอร์ซในต์การผืไองานระบบระบบเฟฟງาละสืไอสาร (ตอ) 

ล าดับ รายการ 
ปอร์ซในต์การผืไอ 

ความยาว บใดตลใด 

5 ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ     

 ทอรຌอยสาย 15 - 20% 15 - 20%  

 รางดินสาย 10 - 15% 15 - 20% 

 สายสัญญาณ 15 - 20% 5 - 10%  

6 ระบบสียงประกาศ     

ทอรຌอยสาย 15 - 20% 15 - 20%   

รางดินสาย 10 - 15% 15 - 20%   

สายสัญญาณ 15 - 20% 5 - 10%   

7 ระบบทีวีรวม     

ทอรຌอยสาย 15 - 20% 15 - 20%  

รางดินสาย 10 - 15% 15 - 20%  

สายสัญญาณ 15 - 20% 5 – 10%  

8 ระบบทีวีวงจรปิด     

ทอรຌอยสาย 15 - 20% 15 - 20%  

รางดินสาย 10 - 15% 15 - 20%  

สายสัญญาณ 15 - 20% 5 – 10%  
 

หมายหตุ  1.  รายการบใดตลใด 

ก. อุปกรณ์ประกอบทอสาย (Raceway)  ชน  กลองดึงสาย  ขຌอตอ  ขຌอตอยึด  บุชชิไง  ขຌองอ  
ตัวจับยึด  ลใอกนัท  นใอต  สกรู  รางซี  การท าสีสัญลักษณ์ตามมาตรฐานทัไวเป  ป็นตຌน 

ข. อุปกรณ์ประกอบสายเฟฟງา  ชน  วายนัท  ตัวตอสาย  หางปลา  หัวสาย  ปลอกสี Cable 

Marker  ทปพันสาย  นๅ ายารຌอยสาย  กระดาษกาว   ป็นตຌน 

ค. อุปกรณ์ประกอบรางดินสาย  ชน  Hanger Support  ละ Fitting 

ง. อุปกรณ์ประกอบระบบลอฟງา  ชน  คลຌมป์ประกับ  นใอต   สกรู  ผนบຍกเลต์  ละอืไน  
ป็นตຌน 

     2.  ปอร์ซในต์การผืไอความยาว  ชน   
-  ผืไอศษทอ  ศษสาย  ความสูญสียจากการติดตัๅง  
-  ผืไอความสูญสียจากความยาวทอทีไเมสามารถ฿ชຌทอเดຌตใมความยาว ชน  ทอ 1 สຌน  

ยาว 3 มตร หรือ 6 มตร  ป็นตຌน 
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-  ผืไอความสูญสียจากความยาวสายทีไเมสามารถ฿ชຌสายเดຌตใมความยาว  ชน  สาย 1 มຌวน       
ยาว 100 มตร หรือ 500 มตร   ป็นตຌน 

-  มาตรฐานก าหนดการ฿ชຌรหัสสีของสายฟส สายนิวตรอน ละสายดิน ท า฿หຌเมสามารถ฿ชຌ
สายมຌวนดียวกันเดຌทัๅงหมด  ป็นตຌน 

 

7. นวทางการก าหนดรายการ฿นบบรายการค านวณราคา หรือ BOQ. 
฿นการก าหนดรายละอียดรายการตางโ ฿นสวนของงานระบบเฟฟງาละสืไอสารลง฿นบบรายการ

ค านวณราคา หรือ BOQ. (บบ ปร. 4) พืไอค านวณปริมาณ คาวัสดุ ละคารงงาน ตอเป นัๅน ผูຌมีหนຌาทีไค านวณ
ราคาควรพิจารณาก าหนดเวຌป็นหมวดหมู งาน หรือกลุมงาน  ตามนวทาง ดังนีๅ 

7.1 หมวดงานระบบเฟฟງาละสืไอสาร 

7.1.1 ระบบเฟฟງา 
7.1.2 ระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน 

7.1.3 ระบบทรศัพท ์

7.1.4 ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ 
7.1.5 ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ 
7.1.6 ระบบสียงประกาศ 

7.1.7 ระบบทีวีรวม 

7.1.8 ระบบทีวีวงจรปิด 

7.1.9 อืไนโ ตามบบรูปรายการ 

7.2 ระบบเฟฟງา 
7.2.1 เฟฟງารงสูง 
7.2.2 หมຌอปลงเฟฟງา 
7.2.3 ครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง 
7.2.4 ผงสวิตช์เฟฟງาประธาน ผงสวิตช์เฟฟງารอง 
7.2.5 ผงยอย ผงจายเฟอืไน โ 

7.2.6 ผงมิตอร์ (กรณีอาคารชุด) 
7.2.7 Busways 

7.2.8 ทอรຌอยสาย ละรางดินสาย 

7.2.9 สายเฟฟງา 
7.2.10 ดวงคมละอุปกรณ์ 
7.2.11 สวิตช์ ตຌารับเฟฟງา 
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7.2.12 ระบบปງองกันเฟลาม 

7.2.13 คาธรรมนียมการเฟฟງา 
7.2.14 อืไนโ ตามบบรูปรายการ 

7.3 ระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน 

7.4 ระบบทรศัพท์ 
7.4.1 ตูຌสาขาทรศัพท์อัตนมัติ (PABX) ละอุปกรณ์ 
7.4.2 ผงกระจายสายทรศัพท ์ตຌารับทรศัพท์ 
7.4.3 ทอ รางดินสาย ละสายทรศัพท์ 
7.4.4 อืไนโ ตามบบรูปรายการ 

7.5 ระบบอืไนโ   ชน  ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ ระบบสียงประกาศ
ระบบทีวีรวม ระบบทีวีวงจรปิด ระบบควบคุมการ฿ชຌพลังงาน (2 Wire Remote) ระบบควบคุม 

การขຌาออก (Access control) ป็นตຌน 
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5. งานระบบปรบัอากาศและเคร่ืองกล 
 

ในการถอดแบบค านวณปริมาณงานในส่วนของงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองกล   ให้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

 

 

1.  ศึกษาท าความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปรายการรวมทัง้รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และ
ตดิตัง้ 

 ในการประมาณราคาในส่วนของงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองกล   นอกจากต้องศึกษาแบบรูปรายการ
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว  ยงัจะต้องศึกษารายการรายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบรูปรายการอย่างถ่ีถ้วน
ด้วย   เพราะแบบรูปรายการอาจแสดงไว้เพียงสญัลกัษณ์เท่านัน้ มิได้ก าหนดรายละเอียดประกอบอื่นใดเพ่ิมเติมไว้   ซึง่
โดยทัว่ไปแล้วในแบบรูปรายการงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองกลจะแสดงให้ทราบถงึ 

  -  ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM) 
  -  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION  SYSTEM) 
  -  ระบบปรับอากาศห้องสะอาด (CLEAN ROOM) 
  -  ระบบปรับอากาศพิเศษส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ (PRECISION AIR CONDITIONING)   

  -  ระบบห้องเย็น (COLD  ROOM) 
  -  ระบบอดัลมบนัไดหนีไฟ (STAIRCASE PRESSURE SYSTEM) 
  -  ระบบไอน า้และน า้ร้อน (BOILER AND HOTWATER  SYSTEM) 
  -  ระบบก๊าซเชือ้เพลิง (LPG GAS  SYSTEM) 
  -  ระบบก๊าซทางการแพทย์ (MEDICAL GAS) 
  -  ระบบท่อในโรงงานอตุสาหกรรม (INDUSTRIAL PIPING) 
  -  ระบบก๊าซอดัแรงดนัสงู (HIGH PRESSURE GAS CO2, N2 GAS SYSTEM) 
  -  ระบบลิฟต์และบนัไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) 
  -  ระบบขนสง่โดยท่อลม (PNEUMATIC TUBE SYSTEM) 
  -  ระบบเครนขนถ่ายวสัด ุ

    เป็นต้น 
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 โดยในบางระบบอาจด าเนินการเฉพาะในส่วนของการเดินท่อในระบบสุขาภิบาล   เช่น   ระบบท่อน า้ร้อน  
ระบบท่อก๊าซLPG   เป็นต้น    และในแต่ละอาคารอาจจะมีไม่ครบทุกระบบตามท่ีกล่าวมา  แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
ระบบหลกัๆ  ท่ีโครงการ/งานก่อสร้างอาคารสว่นใหญ่มี   จะประกอยด้วย 

  -  ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM) 
  -  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION  SYSTEM) 
  -  ระบบลิฟต์และบนัไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) 
 

 ทัง้นี ้ แบบรูปรายการในสว่นของงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองกลนัน้  โดยทัว่ไปแล้ว  จะประกอบด้วย 

  -  สารบญัแบบ 

  -  สญัลกัษณ์และความหมาย 

  -  ตารางแสดงอปุกรณ์ละเคร่ืองมือตา่งๆ 

  -  แผนภาพแนวด่ิงของระบบตา่งๆ (RISER DIAGRAM) 
  -  แผนภาพแสดงการเดินท่อกบัอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร  และอื่นๆ 

  -  ผงับริเวณ 

  -  แผนผงัแสดงงานระบบปรับอากาศและหรือเคร่ืองกลชัน้ตา่งๆ ของอาคาร 

  -  แบบแสดงรูปตดัของอาคาร 

  -  แผนผงัไฟฟ้าก าลงั 

  -  แผนผงัระบบควบคมุ 

  -  แบบขยายรายละเอียดการติดตัง้อปุกรณ์ 

   เป็นต้น 

ซึง่ในแบบรูปรายการแตล่ะแผ่นอาจแสดงรายละเอียดไว้ระบบเดียวหรือหลายระบบ ขึน้อยู่กบัปริมาณงานและปริมาณ
งานและรายละเอียดท่ีต้องแสดง    หากมีรายละเอียดมากก็ควรแยกตามระบบต่างๆ ก่อน แล้วจึงแบ่งเป็นแต่ละงาน/
กลุ่มงานตอ่ไป    และเม่ือศกึษาแบบรูปรายการและรายละเอียดรวมทัง้ข้อก าหนดตา่งๆ ดีแล้ว   ก็สามารถเร่ิมการแยก
เนือ้งานและส ารวจปริมาณตอ่ไป 

 

2.  การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อก าหนดรายการและปริมาณงาน 

 เมื่อได้ศกึษาแบบรูปรายการและรายการละเอียดต่างๆ โดยภาพรวมแล้ว จึงท าการแยกงานและปริมาณวสัดุ
อปุกรณ์  ซึง่จะต้องเร่ิมต้นตัง้แตข่ัน้ตอนการเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ   ซึง่มข้ีอควรระวงั ดงันี ้

  2.1  การเลือกใช้บรรทดัมาตราส่วน (SCALE)   ต้องเป็นมาตราสว่นเดียวกนักบัในแบบรูปรายการใน
แต่ละแผ่น  โดยอาจใช้มาตราส่วนเดียวหรือหลายมาตราส่วนก็ได้  โดยสงัเกตได้จากข้อก าหนดท่ีก ากับอยู่ใต้แบบรูป
รายการ 
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  2.2  ควรมีการเผ่ือปริมาณวสัด ุซึง่เกิดจากความเสียหายหรือเศษวสัดเุหลือจากการใช้งาน  เช่น  เศษ
จากการตดัท่อ  เป็นต้น 

  2.3  ควรมีการเผ่ือวสัดเุน่ืองจากการติดตัง้  เช่น  การหลบหลีกโครงสร้างของอาคารส่วนท่ีเป็นคาน 
รวมทัง้ท่อในแนวดิ่งท่ีไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปรายการได้  โดยทัว่ไปการเผ่ือวสัดกุรณีนี ้  จะเผ่ือไว้ประมาณ 10 % 
ของปริมาณวสัดท่ีุส ารวจได้ 

  2.4  การแยกงานและปริมาณวสัดอุปุกรณ์เพ่ือค านวณราคาในงานระบบปรับอากาศ นัน้  ผู้ถอดแบบ
ค านวณราคาจะต้องเข้าใจในเร่ืองของระบบปรับอากาศก่อนวา่มีระบบ โครงสร้าง และการท างานเป็นอย่างไร   โดยได้
แบ่งระบบปรับอากาศ ได้เป็น ดงันี ้

   2.4.1  ระบบปรับอากาศแบบแยกสว่น (SPLIT  SYSTEM) 
   2.4.2  ระบบปรับอากาศแบบน า้เย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ (CHILLED  WATER  

AIR  COOLED SYSTEM)  
   2.4.3  ระบบปรับอากาศพิเศษตา่งๆ  เช่น 

-  ระบบปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ (PRECISION AIR CONDITIONING)  และ 

-  ระบบปรับอากาศห้องสะอาด (CLEEN ROOM)    เป็นต้น 

   2.4.4  ระบบห้องเย็น (COLD ROOM) 
   2.4.5  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM) 

     ส าหรับระบบปรับอากาศแบบส่วนกลาง   ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นแบบถงัน า้เย็น (CHILLED 

WATER STORAGE) และแบบถงัเก็บน า้แข็ง (ICE STORAGE)  ซึง่สองระบบ (แบบ) นีจ้ะช่วยในการประหยดัคา่ไฟฟ้า
ได้มาก  เน่ืองจากเคร่ืองท าน า้แข็งท างานในตอนกลางคืนคา่ไฟฟ้าราคาจะถกูกวา่เวลากลางวนั 

       เม่ือเข้าใจในระบบปรับอากาศแล้ว ก็สามารถแยกรายการ/งานและปริมาณวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ได้ 
โดยละเอียดตอ่ไป  

    ในส่วนของกาส ารวจและแยกรายการ/งานและปริมาณวสัดอุุปกรณ์ต่างๆ   ในระบบปรับอากาศ
แบบน า้เย็นระบายความร้อนด้วยน า้ นัน้   ปกติจะแยกวสัดอุปุกรณ์ออกเป็น  2  สว่น  ดงันี ้

   สว่นท่ี 1  อปุกรณ์ท่ีนบัจ านวนได้  เช่น 

    -  เคร่ืองท าน า้เย็น (CHILLER) มีก่ีชดุ  ขนาดก่ีตนั และเป็นเคร่ืองแบบใด 

    -  หอผึง่น า้ (COOLING TOWER) มีก่ีชดุ  ขนาดก่ีตนั และเป็นเคร่ืองแบบใด 

-  ป๊ัมน า้ มีก่ีชดุ  ขนาดก่ีลิตร/วินาที ความเร็วรอบเท่าใด และมอเตอร์ก่ีแรงม้า 

-  เคร่ืองมือสง่ลมเย็น และเคร่ืองเป่าลมเย็น 

-  ถงัเติมสารเคม ี

    -  อปุกรณ์กรองน า้ (SOFTENER) 
    -  ถงัขยายตวักรองน า้ (EXPANTION TANK) 

-  ประตนู า้ (VALVE ตา่งๆ) 
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    -  อปุกรณ์ไฟฟ้า (ELECTRICAL SWITCH GEAR) 
    -  อื่นๆ 

   สว่นท่ี 2  อปุกรณ์ท่ีวดัเป็นปริมาณ    เช่น 

    -  ท่อน า้เย็น,ท่อน า้คอนเดนเซอร์ 

    -  ข้อตอ่อปุกรณ์ 

    -  ฉนวนหุ้มท่อน า้ 

    -  ท่อลม 

    -  ฉนวนหุ้มท่อลม  

    -  หวัจ่ายลมและหวัดดูลม 

         อปุกรณ์ในสว่นท่ี 2 ซึง่วดัเป็นปริมาณดงักลา่ว  จะต้องวดัตามความยาวและต้องเผ่ือค่า
การลบมมุ  การเลีย้วโค้ง  ความสงูในแนวดิ่ง  เป็นต้น  ด้วย 

  2.5  การแยกงานและปริมาณวสัดอุุปกรณ์เพ่ือค านวณราคาของงานเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ 
จะต้องเข้าใจในระบบนัน้ๆ วา่หมายถงึอะไร และท างานอย่างไร  ซึง่โดยทัว่ไปจะหมายถงึ ระบบตา่งๆ ดงันี ้

   2.5.1  ระบบเครนและรอกในการขนถ่ายวสัด ุ(CRANE AND HOIST) 
   2.5.2  ระบบลิฟต์และบนัไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) 
   2.5.3  ระบบลิฟต์เพ่ือการก่อสร้าง (CONSTRUCTION LIFT) 
   2.5.4  ระบบสายพานล าเลียงวสัด ุ(CONVEYER) 
   2.5.5  ระบบหม้อก าเนิดน า้และหม้อน า้ร้อน 

   2.5.6  ระบบก๊าซเชือ้เพลิง LPG 

   2.5.7  ระบบก๊าซทางการแพทย์ 

   2.5.8  ระบบก๊าซอดัแรงสงู 

   2.5.9  ระบบท่อในโรงงานอตุสาหกรรม 

   2.5.10  ระบบขนสง่โดยท่อลม 

   2.5.11  ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC SYSTEM) 
   2.5.12  เคร่ืองจกัรกลหนกั 

   2.5.13  สถานีสบูน า้ระบายน า้ (PUMPING STATION) 
   2.5.14  อื่นๆ 

       เคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ  ดงักลา่ว  ปกติจะเป็นระบบทางเคร่ืองกลท่ีคอ่นข้างจะพิเศษ   จะ
พบในโครงการ/งานก่อสร้างอาคารโรงงาน โรงพยาบาล  เป็นต้น  และอาจมีระบบเดียวหรือหลายระบบ ขึน้อยู่กบัแบบ
รูปรายการและวตัถปุระสงค์ในการใช้งาน    ผู้ถอดแบบค านวณราคาจึงต้องท าความเข้าใจในหลกัการต่างๆ ของระบบ 
จงึจะสามารถด าเนินการถอดแบบค านวณราคาได้อย่างถกูต้อง     ในการส ารวจและแยกรายการ/งานและปริมาณวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  ในส่วนของเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ  ดงักล่าว    สามารถด าเนินการได้ โดยแยกการพิจารณา
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ออกเป็น  2  ส่วน  คือ วสัดอุุปกรณ์ท่ีนับจ านวนได้และวสัดุอุปกรณ์ท่ีวดัเป็นปริมาณ  โดยสามารถท าความเข้าใจได้
จากตวัอย่างการส ารวจและแยกรายการ/งานและปริมาณวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ของงานระบบเครนและรอก ในการขน
ถ่ายวสัด ุ ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1  อปุกรณ์ท่ีนบัจ านวนได้  จะประกอบด้วย 

   -  ชดุเครนพร้อมมอเตอร์และชดุมอเตอร์ขบัเคลื่อนครบชดุ  จ านวนก่ีชดุ  ขบัเคลื่อนก่ีทิศทาง 
ยกสูงก่ีเมตร  ยกน า้หนกัได้เท่าใด   การเคลื่อนไหวท่ีแนวดิ่งและแนวราบด้วยความเร็วเท่าใด  ขนาดมอเตอร์ก่ีแรงม้า 
ระบบไฟฟ้าเป็นระบบอะไร  จ านวนเท่าใด    เป็นต้น 

  สว่นท่ี 2  อปุกรณ์ท่ีวดัเป็นปริมาณ   ประกอบด้วย 

   -  เหลก็โครงสร้าง I-BEAM ขนาดเท่าไร ยาวก่ีเมตร 

   -  เหลก็โครงสร้าง C-CHANEL ขนาดเท่าไร ยาวก่ีเมตร 

   -  อปุกรณ์ถ่ายน า้หนกั 

   -  ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้าแบบไหน  เคลื่อนท่ีตามได้ก่ีเมตร 

        ทัง้นี ้ อุปกรณ์วดัเป็นปริมาณดงักล่าว  ผู้ถอดแบบค านวณราคาสามารถวดัปริมาณงานได้จาก
แบบรูปรายการ  ซึ่งจะต้องพิจารณาเผ่ือการสูญเสียจากการตดัต่อ  การป้องกนัสนิม  การเก็บวสัดุ  รวมทัง้การจัดซือ้  
เข้ามามาเก่ียวข้องด้วย 

 

3.  วิธีการและแนวทางการค านวณราคา 

 3.1  ในการส ารวจเพ่ือก าหนดปริมาณจะต้องแยกเนือ้งานออกเป็นระบบๆ ท่ีเป็นอิสระจากกนั   ทัง้นีเ้พ่ือความ
สะดวกในการรวบรวมราคา  

  ในระบบเคร่ืองกลจะแยกออกเป็นระบบต่างๆ (ตามข้อ 2.5)   โดยวสัดุอุปกรณ์ในแต่ละระบบจะมี
สว่นประกอบ  2  สว่น   ได้แก่ 
   -  วสัดอุปุกรณ์นบัท่ีจ านวนได้   เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  พดัลมระบายอากาศ  ป๊ัมน า้  วาล์ว  
ถงักรองเคมี หอผึง่น า้หรือคลูลิ่งทาวเวอร์  ฯลฯ   เป็นต้น 

   -  วสัดุท่ีนับจ านวนไม่ได้ต้องใช้วิธีการวัดปริมาณเนือ้งาน   เช่น   งานเดินท่อน า้ยาระบบ
ปรับอากาศ  การเดินสายไฟก าลงัในระบบปรับอากาศ   การเดินท่อน า้เย็น  ท่อน า้ร้อน   ท่อไอน า้  การเดินท่อลม  ราง
เลื่อนตา่งๆ    ฯลฯ  เป็นต้น   ซึง่จะต้องใช้วิธีการวดัปริมาณและจะต้องมีการเผ่ือปริมาณงานดงัท่ีได้กลา่วข้างต้นด้วย 

 3.2  การจัดท ารายการปริมาณวสัดุอปุกรณ์เพ่ือการประมาณหรือค านวณราคา ควรจะมีตารางประกอบการ
ด าเนินการ  ซึง่อาจจดัท าเป็นตารางแยกปริมาณวสัดอุุปกรณ์แบบนับจ านวนได้  และตารางแยกปริมาณวสัดแุบบวดั
เป็นปริมาณงาน เพ่ือประกอบการด าเนินการ ด้วย    เม่ือได้ปริมาณวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ แล้ว  ก็น าไปค านวณหาค่าวสัดุ
และคา่แรงตอ่ไป 

 3.3  ในการถอดแบบควรมีการเก็บรวบรวมเป็นสถิติไว้   เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการถอดแบบ
ค านวณราคาในครัง้ตอ่ไป  หรือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ( CHECKED FIGURE )  และชีแ้จงข้อเท็จจริง  เช่น  การติดตัง้



- 126 - 

 

ระบบอากาศแบบแยกส่วน  จะมีค่าคงท่ีในการด าเนินการติดตัง้ของระบบท่อเป็นอตัราประมาณ  2,000  บาท/ตัน 
ความเย็นซึง่เป็นตวัเลขท่ีเกิดจากการเดินท่อน า้ยายาว  4  เมตร   เป็นต้น 

 3.4  การค านวณราคาในงานระบบเคร่ืองกลพิเศษอื่นๆ  จะต้องด าเนินการในลกัษณะและวิธีการเช่นเดียวกนั
กบัการถอดแบบค านวณราคางานระบบปรับอากาศ รวมทัง้ควรท าการตรวจสอบรายการที่ค านวณราคาซ า้ด้วย 

 3.5  ค่าแรงงาน  เป็นตวัเลขท่ียุ่งยากต่อการค านวณราคา   เพราะค่าแรงงานช่างจะขึน้อยู่กับอายุงาน ฝีมือ
และประสบการณ์ อีกทัง้ระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน   ช่างแต่ละคนท างานชิน้เดียวกันใช้เวลาไม่เท่ากัน  ในการ
ค านวณค่าแรงงานไม่ควรจะค านึงถึงเฉพาะเนือ้งานท่ีต้องท าเท่านัน้   ควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย  เช่น  การ
ประสานงาน  การสัง่วสัด ุ การส่งของ และค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากการหยุดงานของคนงาน   รวมทัง้ปัญหาอปุสรรค
ตา่งๆ ขณะท างาน  เพราะฉะนัน้ในการค านวณราคาท่ีดี  จะต้องใช้เวลาท่ีเป็นเวลาเฉลี่ยในการท างาน  เพราะถ้าไม่ใช้
ค่าเฉลี่ยแล้ว ตวัแปรค่าแรงงานจะควบคมุราคากลางไม่ได้    โดยทัว่ไปเรามกัจะน าค่าแรงงานจากตวัเลขอตัรา  MAN 

HOUR, MAN DAY, MAN MONTH   และในบางส่วนก็จะใช้ตัวเลขจากค่าเฉลี่ยเป็น บาท/เมตร , บาท/ตารางเมตร 
หรือบาท/ชดุ  และอาจท าเป็นลกัษณะงานเหมาเลยก็คือ บาท/ชิน้งาน   ในปัจจุบนันิยมใช้ค่าแรงงานในลกัษณะ บาท/
ชิน้งาน เพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากสามารถควบคมุราคางานได้ดีกวา่ เพราะถ้าเป็นงานเหมาคนงานมกัจะด าเนินการในสว่น
ของตนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจะได้ท าชิน้งานอื่นเพ่ิมต่อไป   แตอ่ย่างไรก็ตาม  ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ก าหนดให้ใช้คา่แรงงานตามบญัชีคา่แรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 

4.  การจัดท ารายการปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อการค านวณราคา 

 เม่ือได้รายละเอียดปริมาณวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ แล้ว  ในขัน้ตอนต่อมาก็คือ  การน ารายการรวมทัง้ปริมาณวสัดุ
อปุกรณ์   มาก าหนดไว้แบบหรือตารางการค านวณราคา (แบบ ปร. 4)   เพ่ือค านวณราคาตอ่ไป 

 ในการค านวณราคาส าหรับแต่ละรายการนัน้   ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างมีข้อมูลรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้อง  คือ  ค่าวสัดุ และหรือค่าแรงงาน  โดยในส่วนของค่าวสัด ุ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่ง
วสัดุก่อสร้าง   ส่วนค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
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กณฑ์การผืไอ 

ละการค านวณผืไอปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย 
 

 ฿นหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร นอกจากตຌองค านวณหาปริมาณงานละหรือวัสดุ
ของตละรายการงานกอสรຌางตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด฿นสวนของมาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน  
ละ฿นสวนของหลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานกอสรຌางอาคาร ลຌว ฿นบางรายการงานกอสรຌางจ าป็น 

ตຌองคิดค านวณผืไอปริมาณงานละหรือวัสดุดຌวย ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการด านินการกอสรຌางทีไป็นจริง    
นอกจากนีๅ ฿นการค านวณปริมาณงาน ละหรือคิดค านวณผืไอปริมาณงานละหรือวัสดุ ของบางรายการ 

งานกอสรຌาง ดยฉพาะอยางยิไง฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรมละสถาปัตยกรรม  กใยังมีความจ าป็นตຌอง
ค านวณ฿นลักษณะของปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวยดຌวย 

 ฿นการคิดค านวณผืไอปริมาณงานละหรือวัสดุ ฿นงานกอสรຌางอาคาร นัๅน บางรายการงานกอสรຌาง 
เดຌก าหนดรายละอียดเวຌลຌว฿นสวนของหลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานกอสรຌางอาคาร สวนรายการ 

งานกอสรຌางอืไนทีไจ าป็นตຌองคิดค านวณผืไอปริมาณงานละหรือวัสดุ ละหรือตຌองค านวณปริมาณงาน฿นลักษณะ
ของปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย ซึไงมิเดຌก าหนดเวຌ฿นสวนของหลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานกอสรຌางอาคาร  
ดยฉพาะอยางยิไง฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรมละสถาปัตยกรรม กใ฿หຌ฿ชຌตามรายการละหลักกณฑ์ 
ทีไก าหนด ดังตอเปนีๅ 
 

กณฑ์การผืไอ 
 

1.  งานขุดดินฐานรากละถมคืน  ฿หຌคิดค านวณผืไอกันดินพังละท างานสะดวก  30% 

2.  งานวัสดุรองพืๅนหรือปรับระดับละงานถมบริวณ  ฿หຌคิดค านวณผืไอปริมาณงาน  ดังนีๅ 
  2.1  งานวัสดุรองพืๅนหรือปรับระดับ  ฿หຌคิดค านวณผืไอการยุบตัวนืไองจากการบดอัดดຌวยรงคน 

   2.1.1 งานถมทรายรองพืๅนหรือปรับระดับ  ผืไอ 25% 

   2.1.2  งานดินรองพืๅนหรือปรับระดับ  ผืไอ 30% 

   2.1.3  งานดินลูกรังรองพืๅนหรือปรับระดับ  ผืไอ 35% 

   2.1.4  งานอิฐหักรองพืๅนหรือปรับระดับ  ผืไอ 25% 

  2.2  งานถมบริวณ  คิดค านวณผืไอการยุบตัวนืไองจากการบดอัดดຌวยครืไองจักร 
   2.2.1  งานถมทราย    ผืไอ 40% 

   2.2.2  งานถมดิน     ผืไอ 60% 

   2.2.3  งานถมดินลูกรัง    ผืไอ 60% 

   2.2.4  งานถมอิฐหัก    ผืไอ 50% 
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3.  งานบบหลอคอนกรีต ฿หຌคิดค านวณผืไอปริมาณงาน ดังนีๅ 
  3.1  งานบบหลอคอนกรีตหลใก 

   3.1.1  งานบบหลอคอนกรีตหลใก ฿หຌค านวณปริมาณป็นจ านวนตารางมตร  
ดยเมตຌองคิดผืไอปริมาณ 

  3.2  งานไมຌบบหลอคอนกรีต 

   3.2.1  เมຌบบหนา 1  นืๅอทีไ 1 ตารางมตร  ฿ชຌเมຌปริมาตรประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต 

   3.2.2  เมຌคราวยึดเมຌบบ  ฿หຌคิดค านวณ 30%  ของปริมาณเมຌบบ 

   3.2.3  เมຌคๅ ายันเมຌบบ 

    3.2.3.1  เมຌคๅ ายันทຌองคานละงานประภทคาน ฿หຌคิดค านวณ 1 ตຌน/ความยาว 
1 มตร 
    3.2.3.2  เมຌคๅ ายันทຌองพืๅนละงานประภทพืๅน ฿หຌคิดค านวณ 1 ตຌน/ตารางมตร 
   3.2.4  ตะปูยึดเมຌบบ ฿หຌคิดค านวณ 0.25 กิลกรัม/เมຌบบ 1 ตารางมตร 

3.3  การลดปริมาณไมຌบบหลอคอนกรีต  นืไองจาก฿ชຌงานเดຌหลายครัๅง 
   3.3.1  อาคารชัๅนดียว ลด 20%  ฿ชຌ 80% 

   3.3.2  อาคาร 2 ชัๅน ลด 30%  ฿ชຌ 70% 

   3.3.3  อาคาร 3 ชัๅน ลด 40%  ฿ชຌ 60% 

   3.3.4  อาคาร 4 ชัๅนขึๅนเป ลด 50%  ฿ชຌ 50% 

       การลดปริมาณเมຌบบหลอคอนกรีต ฿หຌลดลงฉพาะปริมาณวัสดุเมຌบบ เมຌคราวยึดเมຌบบ ละเมຌคๅ ายัน  
ทานัๅน สวนคารงงาน฿หຌคิดค านวณตใมตามปริมาณพืๅนทีไเมຌบบหลอคอนกรีตทัๅงหมด 
 

4.  การผืไอของหลใกสริม   นืไองจากการ฿ชຌหลใกสริมตละขนาดทัๅงหลใกสຌนกลมผิวรียบละ
หลใกสຌนกลมผิวขຌออຌอย ตຌองมีการทาบตอ งอปลาย ดัดคอมຌา ละสียศษ฿ชຌงานเมเดຌ จึงก าหนด฿หຌคิดค านวณ
ผืไอปริมาณตามกณฑ์  ดังนีๅ. 
  -  หลใกสริมสຌนกลมผิวรียบ  ขนาด 

   Dia 6 มม.  ผืไอ 5% 

   Dia 9 มม.  ผืไอ 7% 

  -  หลใกสริมสຌนกลมผิวรียบ    ขนาด  
   Dia 12 มม.  ผืไอ 9% 

   Dia 15 มม.  ผืไอ 11% 

   Dia 19 มม.  ผืไอ 13% 

   Dia 25 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 28 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 32 มม.  ผืไอ 15% 
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  -  หลใกสริมสຌนกลมผิวขຌออຌอย  ขนาด 

   Dia 10 มม.  ผืไอ 7% 

   Dia 12 มม.  ผืไอ 9% 

   Dia 16 มม.  ผืไอ 11% 

   Dia 20 มม.  ผืไอ 13% 

   Dia 22 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 25 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 28 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 32 มม.  ผืไอ 15% 

 

5.  ลวดผูกหลใกสริม ฿หຌคิดค านวณ  30  กก./ นๅ าหนักหลใกสริม  1  มตริกตัน 

 

6.  ปริมาณตะปูส าหรับงานประภทตางโ 

  6.1  งานวางคาน  ตง  ละปูพืๅนเมຌ  ฿ชຌ 0.20 กก./ตร.ม. 
  6.2  งานติดตัๅงครงหลังคาเมຌ 
   6.2.1  ทรงพิงหงน  ฿ชຌ 0.20 กก./ตร.ม. 
   6.2.2  ทรงจัไว   ฿ชຌ 0.20 กก./ตร.ม. 
   6.2.3  ทรงปั้นหยา  ฿ชຌ 0.25 กก./ตร.ม. 
   6.2.4  ทรงเทย   ฿ชຌ 0.30 กก./ตร.ม. 
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          ป็นขຌอมูลประกอบ฿นการถอดบบค านวณปริมาณงาน  ฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรม 
งานสถาปัตยกรรม  ละ฿นสวนอืไนโ ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   
          1.  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
                                                         1.1   หลใกสຌนกลมผิวรียบ คุณภาพ       SR  -  24

                                                                -  ขนาด  Dia    6   มม. หนัก   0.222   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia    9   มม. หนัก   0.499   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  12   มม. หนัก   0.888   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  15   มม. หนัก   1.390   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  19   มม. หนัก   2.230   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  25   มม. หนัก   3.850   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  28   มม. หนัก   4.830   กก./ม.

                                                         1.2   หลใกสຌนกลมผิวขຌออຌอย คุณภาพ   SD  -  30  ละ SD - 40

                                                                -  ขนาด  Dia  12   มม. หนัก   0.888   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  16   มม. หนัก   1.580   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  20   มม. หนัก   2.470   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  25   มม. หนัก   3.850   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  28   มม. หนัก   4.830   กก./ม.

                                                         1.3   ลวดผูกหลใกสริม฿ชຌ  30  กก./นน.หลใกสริม  1  มตริกตัน

          2.  เหล็กรูปพรรณ
                                                         2.1   หลใก  เอบีม (I - BEAM)

                                                                 -  ขนาด  100 x  75 x 5 x 8           มม.    หนัก  12.90    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  125 x  75 x 5.5 x 9.5     มม.    หนัก  16.10    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  150 x  75 x 5.5 x 9.5     มม.    หนัก  17.10    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  150 x  125 x 8.5 x 14     มม.    หนัก  36.20    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  180 x  100 x 6 x 10        มม.    หนัก  23.60    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  200 x  100 x 7 x 10        มม.    หนัก  26.00    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  200 x  150 x 9 x 10        มม.    หนัก  50.40    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  250 x  125 x 7.5 x 12.5  มม.   หนัก  38.30    กก./ม.

มาตรฐานขนาดละน ้าหนักหล็กสริมคอนกรีตละหล็กรูปพรรณ
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                                                                 -  ขนาด  250 x  125 x 10 x 19      มม.    หนัก  55.50    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  300 x  150 x  8 x 13       มม.    หนัก  48.30    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  300 x  150 x  9 x 15       มม.    หนัก  58.50    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  300 x  150 x 12 x 24      มม.    หนัก  87.20    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  400 x  150 x 10 x 18      มม.    หนัก  72.00    กก./ม.

                                                       2.2   หลใกรางตัวย ู(CHANNELS)

                                                               -  ขนาด   75 x  40 x 5 x 7              มม.    หนัก   6.92    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x  50 x 5 x 7.5          มม.    หนัก    9.36    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  125 x  65 x 6 x 8           มม.   หนัก   18.60    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x  75 x 6.5 x 10       มม.   หนัก   18.60    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x  75 x 9 x 12.50     มม.   หนัก   24.00    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  200 x  80 x 7.5 x 11       มม.   หนัก    24.60   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  200 x  90 x 8 x 13.50     มม.   หนัก    30.30   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  250 x  90 x 9 x 13          มม.   หนัก    34.60   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  250 x  90 x 11 x 14.50    มม.   หนัก    40.20   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  300 x  90 x  9  x 13        มม.   หนัก    38.10   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  300 x  90 x 10 x 15.50    มม.   หนัก    43.80   กก./ม.

                                                       2.3   หลใกฉาก (EQUAL ANGLES)

                                                               -  ขนาด   25 x  25 x 3                    มม.   หนัก     1.12   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   30 x  30 x 3                    มม.   หนัก     1.36   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   40 x  40 x 3                    มม.   หนัก     1.83   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   40 x  40 x 5                    มม.   หนัก     2.95   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   50 x  50 x 4                    มม.   หนัก     3.06   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   50 x  50 x 6                    มม.   หนัก     4.43   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   40 x  40 x 3                    มม.   หนัก     1.83   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   40 x  40 x 5                    มม.   หนัก     2.95   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   65 x  65 x 6                    มม.   หนัก     5.91   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   75 x  75 x 6                     มม.   หนัก     6.85   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   90 x  90 x 7                     มม.   หนัก     9.59   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x 100 x  7                  มม.   หนัก    10.70   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x 100 x 10                 มม.   หนัก    14.90   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  130 x 130 x 12                 มม.   หนัก    23.40   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  130 x 130 x 15                 มม.   หนัก    28.80   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x 150 x 12                 มม.   หนัก    27.30   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x 150 x 15                 มม.   หนัก    33.60   กก./ม.
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                                                       2.4   หลใกรางตัวซี  (LIGHT LIP CHANNELS)

                                                               -  ขนาด   75 x  45 x 15 x  2.3          มม.   หนัก     3.25   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x  50 x 20 x 1.6          มม.   หนัก     2.88   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x 50 x 20 x 2.3           มม.   หนัก      4.06   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      5.50   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  125 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      6.13   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      6.76   กก./ม.
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          ป็นขຌอมูลประกอบ฿นการถอดบบค านวณปริมาณงาน  ฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรม 
งานสถาปัตยกรรม  ละ฿นสวนอืไนโ   ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   

     ขนาดหน้าตดั ปริมาตรเม้ ขนาดหน้าตดั ปริมาตรเม้

น้ิว ฟ3
/ 1 ม. น้ิว ฟ3

/1 ม.

1/2 x 1 0.0114 1 x 1 0.0228

1/2 x 1-1/2 0.0171 1 x 1-1/2 0.0342

1/2 x 2 0.0228 1 x 2 0.0456

1/2 x 3 0.0342 1 x 2 -1/2 0.0570

1/2 x 4 0.0456 1 x 3 0.0684

1/2 x 5 0.0570 1 x 4 0.0912

1/2 x 6 0.0684 1 x 5 0.1140

1/2 x 8 0.0912 1 x 6 0.1368

3/4 x 1 0.0171 1 x 7 0.1595

3/4 x 1-1/2 0.0256 1 x 8 0.1824

3/4 x 2 0.0342 1 x 10 0.2280

3/4 x 3 0.0513 1 x 12 0.2736

3/4 x 4 0.0684 1-1/4 x 3 0.0855

3/4 x 5 0.0855 1-1/4 x 4 0.1139

3/4 x 6 0.1026 1-1/4 x 5 0.1425

3/4 x 8 0.1368 1-1/4 x 6 0.1709

1-1/2 x 1-1/2 0.0513 2 -1/2 x 4 0.2280

1-1/2 x 3 0.1026 2 -1/2 x 5 0.2850

1-1/2 x 4 0.1386 2 -1/2 x 6 0.3420

1-1/2 x 5 0.1710 2 -1/2 x 8 0.4560

1-1/2 x 6 0.2052  2 -1/2 x 10 0.5700

1-1/2 x 8 0.2736 3 x 3 0.2052

1-1/2 x 10 0.3420 3 x 4 0.2736

1-1/2 x 12 0.4104 3 x 5 0.3420

2 x 2 0.0912 3 x 6 0.4104

2 x 3 0.1368 3 x 8 0.5472

2 x 4 0.1824 4 x  4 0.3648

2 x 5 0.2280 5 x 5 0.5700

ตารางส าเร็จ฿นการคิดปริมาตรเม้
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     ขนาดหน้าตดั ปริมาตรเม้ ขนาดหน้าตดั ปริมาตรเม้

น้ิว ฟ3
/ 1 ม. น้ิว ฟ3

/1 ม.

2 x 6 0.2736 6 x 6 0.8208

2 x  8 0.3648 8 x 8 1.4592

2 x  10 0.4560 10 x 10 2.2800

2 x  12 0.5472 12 x 12 3.2832
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ขຌอก ำหนดกี่ยวกบั 
รำคำละหลงวสัดุกอสรຌำง 

 

 

ราคาวัสดุกอสรຌาง  ป็นรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารรายการหนึไง   
ซึไงถือป็นขຌอมูลส าคัญทีไมีผลตอราคากลางทีไค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   
ดย฿นกรณีทีไ ฿นรายละอียดของการค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  
มิเดຌมีขຌอก าหนดเวຌป็นอยางอืไน  ฿หຌ฿ชຌราคาละหลงวัสดุกอสรຌางตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด฿นสวนของนวทาง
ละวิธีปฏิบัติกีไยวกับหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง (฿นอกสารลมนวทาง วิธีปฏิบัติ  ละ
รายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง) ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง   
ซึไงเดຌก าหนดเวຌดังตอเปนีๅ 

฿นกรณีทีไ฿นรายละอียดของการค านวณ มิเดຌมีขຌอก าหนดเวຌป็นอยางอืไน ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง 
฿ชຌราคาละหลงวัสดุกอสรຌางตามงืไอนเขละขຌอก าหนด ดังนีๅ 
   1. ราคาวัสดุกอสรຌาง฿หຌ฿ชຌราคาปัจจุบัน  ฿นขณะทีไค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅน 

   2. การกอสรຌาง฿นสวนกลาง ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง฿ชຌราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง
ตามล าดับ ดังนีๅ 
    2.1 ราคาวัสดุกอสรຌางตามทีไส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา กระทรวงพาณิชย์ ผยพร 
    2.2 วัสดุกอสรຌางรายการ฿ดทีไส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา กระทรวงพาณิชย์  
เมมีขຌอมูลราคาผยพรเวຌ  ฿หຌ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงผยพร  
หากวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนมีส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงผยพรราคาเวຌมากกวาหนึไงจังหวัด ฿หຌ฿ชຌราคา
ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุด ดยพิจารณาจากทีไตัๅงของศาลากลาง
จังหวัดถึงสถานทีไกอสรຌางป็นกณฑ์พิจารณา 
    2.3 กรณีวัสดุกอสรຌางรายการ฿ดทีไส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา กระทรวงพาณิชย์ 
ละส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียง เมมีขຌอมูลราคาผยพรเวຌ  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสืบ  

ละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางรายการนัๅน฿นทຌองทีไของสวนกลาง  หรือ฿นทຌองทีไของจังหวัด฿กลຌคียง ทีไมีระยะทาง฿กลຌ
สถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเปตามล าดับ ดย฿ชຌราคาฉลีไยซึไงเมรวมคาขนสง ทัๅงนีๅ ฿นการสืบละก าหนดราคา
วัสดุกอสรຌางดังกลาว฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจัดท าบันทึกสดงรายละอียดของการสืบละการก าหนด
ราคาประกอบเวຌกับอกสารการค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

   3. การกอสรຌาง฿นสวนภูมิภาค ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง฿ชຌราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง
ตามล าดับ ดังนีๅ 
    3.1 ราคาวัสดุกอสรຌางตามทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู  ผยพร 
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    3.2 วัสดุกอสรຌางรายการ฿ดทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅ งอยูเมมีขຌอมูล
ราคาผยพรเวຌ ฿หຌ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงผยพร หากวัสดุ
กอสรຌางรายการนัๅนมีส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงผยพรราคาเวຌมากกวาหนึไ งจังหวัด ฿หຌ฿ชຌราคา 

ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุด ดยพิจารณาจากทีไตัๅงของศาลากลาง
จังหวัดถึงสถานทีไกอสรຌางป็นกณฑ์พิจารณา 
    3.3 กรณีวัสดุกอสรຌางรายการ฿ดทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู   
ละส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงเมมีขຌอมูลราคาผยพรเวຌ ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสืบละ฿ชຌราคา
วัสดุกอสรຌางรายการนัๅน฿นทຌองทีไของจังหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยูหรือ฿นทຌองทีไของจังหวัด฿กลຌคียง  

ทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเปตามล าดับ ดย฿ชຌราคาฉลีไยซึไงเมรวมคาขนสง ทัๅงนีๅ฿นการสืบ
ละก าหนดราคาวัสดุกอสรຌางดังกลาว ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจัดท าบันทึกสดงรายละอียดของการสืบ
ละการก าหนดราคาประกอบเวຌกับอกสารการค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

    3.4 ฿นกรณีทีไสถานทีไกอสรຌางอยูหางจากศาลากลางจั งหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู กิน  
80 กิลมตร ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌาง฿นทຌองทีไของจังหวัด  

ทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู หรือ฿นทຌองทีไของจังหวัด฿กลຌคียงทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเป
ตามล าดับ ดย฿ชຌราคาฉลีไยซึไงเมรวมคาขนสง ดยเมตຌองถือปฏิบัติตามขຌอ 2.1.9 (3) (3.1) ขຌอ 2.1.9 (3) (3.2) 
ละขຌอ 2.1.9 (3) (3.3) กใสามารถกระท าเดຌ ทัๅงนีๅ ฿นการสืบละก าหนดราคาวัสดุกอสรຌางดังกลาว ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกสดงรายละอียดของการสืบละการก าหนดราคาประกอบเวຌกับอกสาร 

การค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

   4. กรณีทีไมีความจ าป็นพืไอประยชน์ของทางราชการหรือครงการงานกอสรຌางนัๅนจ าป็นตຌอง
฿ชຌวัสดุกอสรຌางบางรายการป็นจ านวนมาก  ละหรือป็นวัสดุกอสรຌางทีไก าหนดคุณลักษณะป็นการฉพาะ  
ละหรือตຌอง฿ชຌจากหลายหลงรวมกัน ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถสืบละ฿ชຌราคาวั สดุกอสรຌาง 
จากหลงผลิตดยตรง ละหรือจากหลงอืไนนอกหนือจากทีไก าหนดตามขຌอ 2.1.9 (2) ส าหรับกรณี 
การกอสรຌาง฿นสวนกลาง ละตามขຌอ 2.1.9 (3) ส าหรับกรณีการกอสรຌาง฿นสวนภูมิภาค กใสามารถกระท าเดຌ  
ดย฿หຌสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเปตามล าดับ หรือตาม 

คุณลักษณะฉพาะของวัสดุกอสรຌางตามทีไก าหนด฿นบบกอสรຌาง ฿นราคาฉลีไยซึไงเมรวมคาขนสง ส าหรับกรณี 
ทีไตຌอง฿ชຌวัสดุกอสรຌางจากหลายหลงรวมกัน ฿หຌ฿ชຌราคาละระยะทางฉลีไยของวัสดุกอสรຌางทีไเดຌก าหนดราคา
ละหลงเวຌลຌวป็นกณฑ์฿นการค านวณ  ทัๅงนีๅ ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจัดท าบันทึกสดงรายละอียด
ของการสืบละก าหนดราคา รวมทัๅงหตุผลความจ าป็นประกอบเวຌกับอกสารการค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

   5. กรณีการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง 

งานกอสรຌางอาคาร฿ด มีหตุผลละความจ าป็นตຌองค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌางบางรายการหรือหลายรายการ    
฿หຌค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนป็นคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ตามหลักกณฑ์การค านวณ         
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ราคากลางงานกอสรຌางอาคาร฿นสวนของการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไ
จ าป็นตຌองมี ดยผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถ฿ชຌอัตราคาขนสงตามตารางละหลักกณฑ์การค านวณ  

คาขนสงวัสดุกอสรຌาง หรือสืบราคาคาขนสง ละหรือประมินราคาคาขนสงตามความป็นจริงป็นกณฑ์การค านวณ 

   6. หนวยงานของรัฐอาจตัๅงคณะกรรมการหรือด านินการอืไน฿ด พืไอรวบรวมขຌอมูลละก าหนด
ราคาละหลงวัสดุกอสรຌางทีไตຌองด านินการตามขຌอ 2.1.9 (2) (2.3) ส าหรับการกอสรຌาง฿นสวนกลาง ละตาม
ขຌอ 2.1.9 (3) (3.3) ละขຌอ 2.1.9 (3) (3.4) ส าหรับการกอสรຌาง฿นสวนภูมิภาค รวมทัๅงทีไตຌองด านินการ 

ตามขຌอ 2.1.9 (4) เวຌ ป็นบัญชีราคาละหลงวัสดุก อสรຌางของหนวยงาน พืไอลดภาระ ฿ชຌอຌางอิง  
ละอ านวยความสะดวก฿นการสืบละก าหนดราคาละหลงวัสดุกอสรຌางของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง  

ของหนวยงาน  ดยผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถน าราคาละหล งวัสดุกอสรຌางตามบัญชีดังกลาว  
มา฿ชຌค านวณราคากลางตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางเดຌตามความหมาะสม รวมทัๅงตຌองมี
การปรับปรุงบัญชีราคาละหลงวัสดุกอสรຌางดังกลาว฿หຌมีความป็นปัจจุบันอยูสมอดຌวย 

   7. การก าหนดราคาละหลงวัสดุกอสรຌางนอกหนือจากทีไก าหนดเวຌนีๅ ฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนด
กีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง ซึไงเดຌก าหนดเวຌ฿นรายละอียดการค านวณของตละหลักกณฑ ์

การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ละตามทีไคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการก าหนด 

   8. ตามงืไอนเขละขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌางดังกลาวขຌางตຌน 

    8.1 ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุกอสรຌาง฿นชวงระยะวลาทีไค านวณราคากลาง  

งานกอสรຌางนัๅน 

    8.2 สวนกลางหรือทຌองทีไของสวนกลาง หมายถึง พืๅนทีไ฿นขตกรุงทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  
ละสมุทรปราการ 
    8.3 สวนภูมิภาค หมายถึง พืๅนทีไจั งหวัดอืไนทีไ เม ฿ชกรุ ง ทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี   
ละสมุทรปราการ 
    8.4 ทຌองทีไหรือจังหวัด฿กลຌคียง หมายถึง ทຌองทีไหรือจังหวัดทีไมีพืๅนทีไอยูติดกับทຌองทีไ  
หรือจังหวัด หรือทຌองทีไของสวนกลาง ทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู 
    8.5 วัสดุกอสรຌาง  ฿หຌหมายความรวมถึงครุภัณฑ์ทีไป็นสวนประกอบหรือป็นสวนหนึไง  

ของงานกอสรຌางทีไตຌองจัดหาละค านวณรวม฿นราคากลางงานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

    8.6 การสืบราคา หมายถึง การด านินการ฿ดโ พืไอ฿หຌทราบราคาละหรือหลงวัสดุกอสรຌาง
ทีไมีความป็นปัจจุบันละสอดคลຌองกับราคาวัสดุกอสรຌางทีไป็นจริง 
    8.7 ฿นการสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌาง ฿หຌสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางทีไถูกตຌองตรงตาม 

คุณลักษณะฉพาะตามทีไก าหนด฿นบบกอสรຌาง฿นราคาตຌนทุน ฿นกรณีทีไเมสามารถสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌาง
ทีไถูกตຌองตรงตามคุณลักษณะฉพาะตามทีไก าหนด฿นบบกอสรຌางเดຌ  ฿หຌสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางทีไผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางเดຌพิจารณาลຌวหในวามีคุณลักษณะฉพาะ฿กลຌคีย งกับทีไก าหนด฿นบบกอสรຌาง  
หรือสามารถ฿ชຌทดทนกันเดຌ 
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    8.8 ระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเปตามล าดับ หมายถึง ฿หຌสืบละ฿ชຌราคา
วัสดุกอสรຌาง ดยริไมตຌนสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางจากหลงทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌพิจารณาลຌว           
หในวา  มีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดกอน จากนัๅนจึงคอยสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางจากหลงอืไนโ  
ทีไมีระยะทางหางเกลออกเปตามล าดับ 

    8.9 ราคาฉลีไย หมายถึง การน าราคาวัสดุกอสรຌางจากหลายหลงมาค านวณตามวิธีการ 

ทางคณิตศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการหาคาฉลีไย 

    8.10 ฿นกรณีทีไมีละหรือสืบราคาละหลงวัสดุกอสรຌางเดຌจากหลงดียว ราคาทีไมีหรือสืบนัๅน 
฿หຌถือป็นคาฉลีไยเดຌ 
    8.11 การค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌาง ฿หຌค านวณหรือประมินจากหลงวัสดุกอสรຌาง       
ถึงสถานทีไกอสรຌาง หากสิไงกอสรຌางหรือครงการกอสรຌางป็นทางยาว฿หຌค านวณหรือประมินจากหลงวัสดุ
กอสรຌางถึงกึไงกลางของสิไงกอสรຌางหรือครงการกอสรຌางนัๅน 

    8.12 บบฟอร์มบันทึกสดงรายละอียดของการสืบละก าหนดราคาละหลงวัสดุ
กอสรຌาง รวมทัๅงบันทึกหตุผลความจ าป็น ละบบฟอร์มอืไนโ ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางก าหนดละ
บันทึกองตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามขຌอมูลละขຌอทใจจริง 

 ทัๅงนีๅ ฿หຌกระทรวงพาณิชย์ (ส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌาละส านักงานพาณิชย์จังหวัด) 
พิจารณาผยพรราคาวัสดุกอสรຌาง฿หຌครอบคลุมประภทละรายการทีไจ าป็นส าหรับการค านวณราคากลาง
งานกอสรຌาง รวมทัๅงการปรับปรุงราคา฿หຌมีความป็นปัจจุบัน ละประกาศป็นการทัไวเปอยางตอนืไอง 
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บัญชีคำรงงำน/ด ำนินกำร 
ส ำหรับกำรถอดบบค ำนวณรำคำกลำงงำนกอสรຌำง 

 

คารงงานป็นรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ซึไงถือป็นขຌอมูลส าคัญ 

อีกรายการหนึไง ทีไมีผลตอราคากลางทีไค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   
ดย฿นกรณีทีไ ฿นรายละอียดของการค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  
มิเดຌมีขຌอก าหนดเวຌป็นอยางอืไน ฿หຌ฿ชຌอัตราคารงงานตามทีไก าหนด฿นบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับ 

การถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
 

บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ประกอบดຌวยอัตรา
คารงงานตอหนวยส าหรับรายการงานกอสรຌางตางโ ทีไจ าป็นส าหรับการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
ตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ทัๅง 3 หลักกณฑ์ (หลักกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคาร หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง  สะพาน  ละทอหลีไยม  ละหลักกณฑ์
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางชลประทาน) 

 

฿นกรณีทีไอัตราคารงงาน/ด านินการส าหรับรายการงานกอสรຌาง฿ดเมมีก าหนดเวຌ฿นบัญชีคารงงาน/
ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางด านินการ ดังนีๅ 

(1)  หากรายการงานกอสรຌางนัๅนมีทัๅงคาวัสดุละคารงงาน ตตามบัญชีคารงงาน/
ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง มิเดຌก าหนดอัตราคารงงานส าหรับรายการ 

งานกอสรຌางนัๅนเวຌ ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางค านวณจากยอดคาวัสดุรຌอยละ 30 -37 มาป็นคารงงาน  
สวนจะค านวณจากยอดคาวัสดุรຌอยละทา฿ด ระหวางรຌอยละ 30 -37 นัๅน ฿หຌขึๅนอยูกับการพิจารณา 

ของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางทีไจะพิจารณาก าหนดเดຌตามความหมาะสมละหรือสอดคลຌองตามระดับฝีมือ
ละหรือความขาดคลนของรงงานส าหรับรายการงานกอสรຌางนัๅนโ 

(2)  ส าหรับคารงงานของบางรายการงานกอสรຌางทีไเมมีก าหนดเวຌ฿นบัญชีคารงงาน/
ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง  ละมิ฿ชป็นกรณีตามขຌอ (1) ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางก าหนดองตามความหมาะสมละสอดคลຌองกับลักษณะงานละราคาคารงงาน฿นทຌองถิไนนัๅน 

  (3)  คารงงานนอกหนือจากทีไก าหนดเวຌนีๅ  ฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนดกีไยวคารงงาน   
ซึไงเดຌก าหนดเวຌ฿นรายละอียดการค านวณของตละหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ละตามทีไ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไกีไยวขຌองกับการก าหนดหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
หรือหนวยงานทีไคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไกีไยวขຌองกับการก าหนดหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางมอบหมาย ก าหนด 
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ทัๅงนีๅ   บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางดังกลาว  
จ าป็นตຌองเดຌรับการปรับปรุงตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามสภาวการณ์ทางศรษฐกิจทีไป็นปัจจุบัน   
ดยมีขຌอก าหนด฿หຌกรมบัญชีกลาง มีอ านาจหนຌาทีไปรับปรุงบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบ
ค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ละจຌงวียน฿หຌหนวยงานของรัฐทราบละถือปฏิบัติตามความหมาะสม ละ
สอดคลຌองตามประกาศคารงขัๅนตไ า ละ/หรือตามสภาวการณ์ทางศรษฐกิจทีไปลีไยนปลงเป 
 

 บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง มีรายละอียด
ปรากฏ฿นอกสารลมนวทาง  วิธีปฏิบัติ  ละรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌาง  ฿นสวนของบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
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หลักกณฑ์ละตำรำงค ำนวณ 

คำวัสดุมวลรวมตอหนวยในงำนกอสรຌำงอำคำร 
 

 

 ฿นการค านวณคางานตຌนทุน ตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  ดยฉพาะอยาง
ยิไง฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม   มีบางรายการงานกอสรຌางจ าป็นตຌองค านวณคางาน 

฿นลักษณะคาวัสดุมวลรวมผสมตอหนวย   ชน   งานคอนกรีตสวนผสม   งานกอผนัง  งานบุผนังดຌวยวัสดุส ารใจรูป  
งานปูพืๅนดຌวยวัสดุส ารใจรูป  งานท าฝ้าพดาน  ละงานทาสี   ป็นตຌน 
 

การค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยส าหรับบางรายการงานกอสรຌางทีไตຌองค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย  
฿หຌค านวณดย฿ชຌหลักกณฑ์หรือสูตรการค านวณหาคาวัสดุมวลรวมตอหนวยส าหรับรายการงานกอสรຌางนัๅนโ   
ดยผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถดาวน์หลด หลักกณฑ์ละตำรำงค ำนวณคำวัสดุมวลรวมตอหนวย 
เดຌจาก www.gprocurement.go.th 

 

หลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยดังกลาว ประกอบดຌวยหลักกณฑ์หรือสูตร 

การค านวณหาคาวัสดุมวลรวมตอหนวยของรายการงานกอสรຌางตางโ ซึไงเดຌรวบรวมเวຌป็นกลุมงาน จ านวน 15 กลุม
งาน  ดังนีๅ 

 1.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตสวนผสม(ผสมอง) 
 2.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมยธาธิการละผังมือง(ผสมอง) 
 3.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมสรใจ(ขนสงดຌวยรถมปูน) 
 4.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตททับหนຌาพืๅนส ารใจรูป 

 5.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตสาอใน  คานทับหลัง  ละคาร์ตอร์ คสล. 
 6.  วัสดุมวลรวมของนๅ ายากันซึมผสมตอคอนกรีต 

 7. วัสดุมวลรวมของงานท าฝ้าพดานดຌวยวัสดุส ารใจรูปตางโ 

 8.  วัสดุมวลรวมของงานกอผนังของวัสดุชนิดตางโ 

   9. วัสดุมวลรวมของงานฉาบปูน , งานท าผิวผนัง ละงานบุผนังของวัสดุส ารใจรูปตางโ 

10. วสัดุมวลรวมงานท าผนังบาดຌวยวัสดุส ารใจรูปตางโ 

11. วสัดุมวลรวมของงานปูพืๅนดຌวยวัสดุส ารใจรูปตางโ 

12.  วัสดุมวลรวมของงานทาสี 
13. วสัดุมวลรวม งานคาตอร์หຌองนๅ า ครัว ปูหินออน หินกรนิต 

14.  วัสดุมวลรวม งานประตู หนຌาตาง วงกบเมຌ 
15.  มวลรวมงานทอระบายนๅ า คสล.  ขนาดตางโ  
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฿นการน าหลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยดังกลาวเป฿ชຌ  มีขຌอก าหนด  ดังนีๅ 
1.  กระทรวงพาณิชย์  หมายถึง ส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา กรณีการกอสรຌาง 

฿นสวนกลาง ละหมายถึง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไสิไงกอสรຌางนัๅนตัๅงอยู หากป็นกรณีการกอสรຌาง฿นสวนภูมิภาค 

2.  ขຌอมูล฿นชอง รำคำ/หนวย  ป็นขຌอมูลทีไก าหนดขึๅนพืไอป็นตัวอยาง มืไอน าเป฿ชຌงานจริง 
ตຌอง฿ชຌขຌอมูลราคาวัสดุ คารงงาน ละหรืออืไนโ ทีไกีไยวขຌอง ทีไป็นปัจจุบัน ณ วันทีไค านวณราคากลาง ทนคา
ลงเปทน 

3.  ราคาตอหนวย  หมายถึง ราคาวัสดุตามขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง  
ละหรืออัตราคารงงานตามบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
ตามทีไก าหนด฿นสวนของนวทางละวิธีปฏิบัติกีไยวกับหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ดยอาจ
ตຌองค านวณละหรือปลงหนวยวัด฿หຌสอดคลຌองกับหนวยของขຌอมูลทีไก าหนดส าหรับตละสูตร (หลักกณฑ์) 

4.  รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไสามารถค านวณเดຌทัๅงกรณีการ฿ชຌหลักกณฑ์หรือสูตรการค านวณ
คาวัสดุมวลรวมตอหนวย  ละค านวณดยวิธีการถอดบบค านวณราคากลางปกต ิ ฿หຌ฿ชຌกรณีทีไผลลัพธ์ทีไเดຌจาก 

การค านวณทีไตไ ากวา 
5.  รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไจ าป็นตຌองค านวณคางาน฿นลักษณะคาวัสดุมวลรวมผสมตอหนวย  

ตมิเดຌก าหนดสูตรหรือหลักกณฑ์เวຌ฿นสวนนีๅ  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางก าหนดองตามขຌอมูลขຌอทใจจริง
ส าหรับรายการงานกอสรຌางนัๅนหรือสืบราคาตอหนวย  พรຌอมทัๅง฿หຌจัดท าบันทึกสดงรายละอียด 

ของการด านินการตอกรณีดังกลาวประกอบเวຌดຌวย 

 

ทั้งนี้ ตัวอยางรายละอียดของหลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย ปรากฏตาม
ตาราง฿นหนຌาตอเป 
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1. วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตสวนผสมตาง(ผสมอง)
1.1 คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 260.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 3 : 5 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

1.2 คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 260.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 3 : 5 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

1.3 คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4 

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 342.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.09 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

1.4 คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4 

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 342.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2 1.09 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

วัสดุมวลรวมของงานกอสรຌางอาคาร
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1.5 คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4 (ปอร์ตลนด์ ประภท5 )

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 342.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.09 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2. วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมยธาธกิารละผังมือง(ผสมอง)
2.1 คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 210 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 304 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.43 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.99 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.2 คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 320 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.43 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.99 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.3 คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 336.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.60 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.09 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.
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2.4 คอนกรีต ค.5 (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 320 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 352.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.63 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.99 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.5 คอนกรีต ค.6 (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 350 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 368.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.66 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.92 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.6 คอนกรีต ค.7 (STRENGTH 320 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 380 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 400.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.56 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.94 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.7 คอนกรีต ค.8 (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 400 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 420.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.50 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.97 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

หมายหตุ  ปริมาณสวนผสมคอนกรีต ค2 ถงึ ค7 ฿ชຌส าหรับประมาณราคาทานั น
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3. วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมสรใจ (ขนสงดຌวยรถมปูน)

3.1 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน  รูปลูกบาศก ์180 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.2 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน   รูปลูกบาศก ์210 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.3 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน   รูปลูกบาศก ์240 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.4 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน  รูปลูกบาศก ์280 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.5 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน  รูปลูกบาศก ์320 กก./ตร.ซม. ละรุปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.6คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน  รูปลูกบาศก ์350 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. 

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.7 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน   รูปลูกบาศก ์380 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.8 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน   รูปลูกบาศก ์400 กก./ตร.ซม. ละรูปทรางกระบอก 350 กก.ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.9 คอนกรีตหยาบ
จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.
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4. วัสดมุวลรวมของงานคอนกรีตททบัหนຌาพ้ืนส ารใจรูป
4.1 คอนกรีตททับหนຌาหนา 5 ซม. (เมรวมหลใกสริมพื น)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 17.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ตร.ม.

เมຌบบละค  ายนั จ านวน 0.02 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = …………………...บาท/ตร.ม.

รวมคอนกรีตทับหนຌาหนา 5 ซม.  จ านวน  1  ตร.ม. = …………………...บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ตร.ม.

4.2 คอนกรีตททับหนຌาหนา 5 ซม. (รวมหลใกสริมพื น 6 มม.@ 0.20 ม.#)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 17.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ตร.ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 2.33 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.07 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

เมຌบบละค  ายนั จ านวน 0.02 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = …………………...บาท/ตร.ม.

รวมคอนกรีตทับหนຌาหนา 5 ซม.  จ านวน  1  ตร.ม. = …………………...บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ตร.ม.

4.3 คอนกรีตททับหนຌาหนา 5 ซม. (รวมหลใกสริมพื น 9 มม.@ 0.20 ม.#)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 17.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ตร.ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 5.34 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.16 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

เมຌบบละค  ายนั จ านวน 0.02 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = …………………...บาท/ตร.ม.

รวมคอนกรีตทับหนຌาหนา 5 ซม.  จ านวน  1  ตร.ม. = …………………...บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ตร.ม.
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5. วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตสาอใน คานทับหลัง ละคาร์ตอร์ คสล.

5.1 สาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอครึไงผน)

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 3.36 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.01 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.02 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 1.80 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 0.41 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 1.07 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.04 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

เมຌบบคิด 50% จ านวน 0.10 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = ………………...…...บาท/ม.

ตะปู  จ านวน 0.05 กก. @................ บาท/กก. ………………...…...บาท/ม.

รวมสาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอครึไงผน) ยาว 1 มตร = ………………...…...บาท/ม.

คางานตຌนทุน = ………………...…...บาท/ม.

5.2 สาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอตใมผน)

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 6.72 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.02 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 3.60 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 0.52 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 1.07 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.05 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

เมຌบบคิด 50% จ านวน 0.15 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = ………………...…...บาท/ม.

ตะปู  จ านวน 0.08 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

รวมสาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอตใมผน) ยาว 1 มตร = ………………...…...บาท/ม.

คางานตຌนทุน = ………………...…...บาท/ม.



-149-

5.3 สาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอตใมผน) ขนาด 0.20x0.10 ม.

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 8.96 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 9.60 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 0.64 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 2.14 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.08 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

เมຌบบคิด 50% จ านวน 0.20 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = ………………...…...บาท/ม.

ตะปู  จ านวน 0.08 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

รวมสาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอตใมผน ขนาด 0.20x0.10 ม.) ยาว 1 มตร = ………………...…...บาท/ม.

คางานตຌนทุน = ………………...…...บาท/ม.

5.4 คຌาตอร์ ค.ส.ล.  กวຌาง 0.60-0.80 ม.

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 30.40 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………....…...บาท/ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.10 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………....…...บาท/ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 18 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = ………………....…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 2.82 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 2.14 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

เมຌบบคิด 70% จ านวน 1.03 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = ………………....…...บาท/ม.

ตะปู  จ านวน 0.37 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

รวมคຌาตอร์ ค.ส.ล.  กวຌาง 0.60-0.80 ม. ความยาว  1  ม. = ………………....…...บาท/ม.

คางานตຌนทุน = ………………....…...บาท/ม.

6. วสัดุมวลรวมของน้ ายากันซึมผสมตอคอนกรีต
6.1 น  ายากนัซึมผสมตอคอนกรีตSIKA

น  ายากนัซึม SIKA จ านวน 5.24 ลิตร @....................บาท/ลิตร = .......................บาท/ลบ.ม.

รวมน  ายากนัซึมผสมตอคอนกรีต จ านวน 1 ลบ.ม. = .......................บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ลบ.ม.
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7. วสัดุมวลรวมของงานท าฝ้าพดานดຌวยวสัดุส ารใจรูปตางโ
7.1 ฝງาระนงเมຌนื อขใงขนาด 1/2"x 2" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. - ครงคราวเมຌยางขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร

ระนงเมຌนื อขใง ขนาด 1/2"x 2" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง฿ส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌนื อขใงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.2 ฝງาระนงเมຌนื อขใงขนาด 1/2"x 2" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. - ครงคราวเมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ระนงเมຌนื อขใง ขนาด 1/2"x 2" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌนื อขใงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.3 ฝງาระนงเมຌดง ขนาด 1/2"x 2" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. ครงคราว  เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ระนงเมຌดง ขนาด 1/2"x 2" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌดงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.4 ฝງาระนงเมຌมะคาขนาด 1/2"x 2" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ระนงเมຌมะคา ขนาด 1/2"x 2" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌมะคาตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.5 ฝງาระนงเมຌนื อขใงขนาด 1/2"x 3" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. - ครงคราวเมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ระนงเมຌนื อขใง ขนาด 1/2"x 3" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌนื อขใงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.6 ฝງาระนงเมຌดง ขนาด 1/2"x 3" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. ครงคราว  เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌดง ขนาด 1/2"x 3" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌดงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.7 ฝງาระนงเมຌมะคาขนาด 1/2"x 3" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌมะคา ขนาด 1/2"x 3" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌมะคาตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.8 ฝງาเมຌดงบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราวเมຌ นื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌดง ขนาด 1/2"x 4" (อบเสลຌว) จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌดง฿บซาะรอง V  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.9 ฝງาเมຌสักบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราวเมຌ นื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌสัก ขนาด 1/2"x 4" (อบเสลຌว) จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌสัก฿บซาะรอง V  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.10 ฝງาเมຌมะคาบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราวเมຌ นื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌมะคา ขนาด 1/2"x 4" (อบเสลຌว) จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌมะคา฿บซาะรอง V  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.11 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.12 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.13 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.14 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.15 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัสัก หนา 4 มม.  ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.16 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัสัก หนา 4 มม.  ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.17 ฝງาเมຌอดัสัก หนา 6 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 6 มม.  ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.18 ฝງาเมຌอดัสัก หนา 6 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 6 มม.  ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.19 ฝງากระบื องผนรียบเฟบอร์ซีมนต์หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระบื องผนรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส 1 ดຌาน ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງากระบื องผนรียบหนา 4 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.20 ฝງากระบื องผนรียบเฟบอร์ซีมนต์หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระบื องผนรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງากระบื องผนรียบหนา 4 มม.ครงคราเมຌนื อขใง = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.21 ฝງากระบื องผนรียบเฟบอร์ซีมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส 1 ดຌาน ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງากระบื องผนรียบหนา 6 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.22 ฝງากระบื องผนรียบเฟบอร์ซีมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງากระบื องผนรียบหนา 6 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.23 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.24 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.25 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.26 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.27 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.28 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม. อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม.= .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.29 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.30 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม.= .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.31 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.ทนชื น ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด ทนชื น จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.32 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.ทนชื น ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด ทนชื น จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา9 มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม.= .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.33 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.ทนชื น ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ทนชื น จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.34 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ 
ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม. ทนชื น จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม.= .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.35 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.36 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

mailto:โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@%200.40%20x%201.00%20ม.%20%20%20%20พื้นที่%201%20ตร.ม.
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7.37 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. อลูมินีไยมฟอยล์ = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.38 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. อลูมินีไยมฟอยล์ = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.39 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื น ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื น = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.40 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื น ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ทนชื น = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.     พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.41 ฝງายบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. (ธรรมดา) ครงคราวอลูมินียม ที บาร์
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. จ านวน 0.38 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวอลูมินียมละอปุกรณ์ จ านวน 1.10 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าฝງาผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.พรຌอมคารง     พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.42 ฝງายบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวอลูมินียม ที บาร์
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.38 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวอลูมินียมละอปุกรณ์ จ านวน 1.10 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าฝງาผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.อลูมินีไยมฟอยล์      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.43 ฝງายบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. ทนชื น ครงคราวอลูมินียม ที บาร์
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื น จ านวน 0.38 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวอลูมินียมละอปุกรณ์ จ านวน 1.10 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าฝງาผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื น      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8. วสัดุมวลรวมของงานกอผนังของวสัดุชนิดตางโ
8.1 ผนังกออฐิมอญสามัญ (กอครึไงผน)

อฐิสามัญ (อฐิมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จ านวน 138 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 16.01 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.40 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมอญสามัญ (กอครึไงผน)    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.2 ผนังกออฐิมอญสามัญ (ตใมผน)

อฐิสามัญ (อฐิมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จ านวน 276 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 34.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.80 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.12 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 20 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมอญสามัญ (ตใมผน)      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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 8.3 ผนังกออฐิกลวงเมรับน  าหนัก (กอครึไงผน)

อฐิกลวงเมรับ นน. ขนาด 11 x 25 x 6.5 ซม. จ านวน 37 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) 5.48 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.15 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิเมรับน  าหนักครึไงผน     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.4 ผนังกออฐิกลวงเมรับน  าหนัก (กอตใมผน)

อฐิกลวงเมรับ นน. ขนาด 11 x 25 x 6.5 ซม. จ านวน 74 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 10.96 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.30 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.06 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 8.36 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิกลวงเมรับน  าหนัก (กอตใมผน)      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.5 ผนังกออฐิดินผาชนิดทนเฟ (กอครึไงผน)

อฐิดินผาชนิดทนเฟ ขนาด 11 x 23 x 7 ซม. จ านวน 53 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (ชนิดพิศษ) จ านวน 5.50 กก 5.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.15 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4.15 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิชนิดทนเฟ (กอครึไงผน)    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.6 ผนังกอคอนกรีตบลใอกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.

คอนกรีตบลใอกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. จ านวน 13 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 6.75 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.18 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 5.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอซีมนต์บลຍอคหนา 7 ซม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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8.7 ผนังกอคอนกรีตบลใอกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบลใอก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. จ านวน 13 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 9.47 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.25 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 7.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอซีมนต์บลຍอคหนา 9 ซม.    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.8 ผนังกอคอนกรีตบลใอกชนิดชองลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบลใอก ชองระบายอากาศ จ านวน 13 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 9.47 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.25 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 7.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอซีมนต์บลຍอค ชนิดชองลมระบายอากาศหนา 9 ซม.    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.9 ผนังกอคอนกรีตบลใอกชนิดกนัฝนลิ นคูขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบลใอก จ านวน 13 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 9.47 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.25 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 7.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอซีมนต์บลຍอค ชนิดกนัฝนลิ นคูหนา 9 ซม.    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

 8.10 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 3.84 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 3.51 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 7.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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8.11 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 5.04 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4.67 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 10 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.12 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 6.36 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4.78 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 12.50 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.13 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 15 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 7.68 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 7.02 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 15 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.14 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 20 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 10.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 9.36 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 20 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.15 ผนังกอบลใอกกຌว ขนาด 19 x 19 x 8 ซม.

บลใอกกຌว จ านวน 25 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์สริมกอ (Expansion Strip) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 5.70 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 3.95 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอบลใอกกຌว ขนาด 19 x 19 x 8 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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8.16 ผนังกอบลใอกกຌว ขนาด 19 x 19 x 10 ซม.

บลใอกกຌว จ านวน 25 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์สริมกอ (Expansion Strip) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 7.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4.95 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอบลใอกกຌว ขนาด 19 x 19 x 10 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9. วสัดุมวลรวมของงานฉาบปูน , งานท าผิวหนัง  ละงานบุผนังของวสัดุส ารใจรูปตางโ
9.1 ปูนทรายส าหรับรองพื นบุวัสดุผนส ารใจรูป (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.50 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื น(ส าหรับปูผนผนังส ารใจรูป)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.2 ฉาบปูนผิวรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.50 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวรียบ  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.3 ฉาบปูนผิวรียบ ส าหรับอฐิมวลบา (หนา 1.25 ซม.)

ปูนฉาบส ารใจรูป จ านวน 19.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวรียบ ส าหรับอฐิมวลบา (หนา 1.25 ซม.)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.4 ฉาบปูนผิวซีมนต์ขดัมันรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.50 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนซีมนต์ขดัมันรียบ  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.5 ปูนฉาบผิวซีมนต์ขดัมันรียบผสมน  ายากนัซึม (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.50 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม SIKA จ านวน 0.08 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวซีมนต์ขดัมันรียบผสมน  ายากนัซึม  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.6 ปูนฉาบท าผิวสลัดปูนปาดดຌวยกรียง (หนา 2 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 15.67 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.75 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 5.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวสลัดปูนปาดดຌวยกรียง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.7 ผนังฉาบปูนท าผิวกรวดลຌาง (รวมปูนทรายรองพื น)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 8.43 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

กรวดน  าจดื บอร์ 5 จ านวน 28.03 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.10 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบปูนผิวกรวดลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.8 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบฉลีไย หนา 1-2 มม.(กรณีทาสี)

ปูนส ารใจรูป SKIM COAT หนา ฉลีไย 1.5 มม. 2.32 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน 0.33 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.9 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบฉลีไย หนา 1-2 มม.( (ปลือยเมทาสี) )

ปูนส ารใจรูป SKIM COAT หนา ฉลีไย 1.5 มม. 2.32 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน 0.33 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

- น  ายาคลือบ 0.21 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

- ทินนอร์ 0.05 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ (ปลือยเมทาสี)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.10 ผนังฉาบปูนท าผิวหินลຌาง (รวมปูนทรายรองพื น)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

หินกลใด (คละสี) จ านวน 22.01 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.10 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบปูนผิวหินลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.11 ผนังฉาบปูนท าผิวทรายลຌาง (รวมปูนทรายฉาบรองพื น)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายลຌาง บอร์ 4 หรือบอร์ 5 จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.10 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบปูนผิวหินลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.12 งานบุกระบื องผนัง ดินผามสคคลือบซรามิค ขนาด 1"x 1" (ผน 12" x 12")  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบมสคคลือบซรามิค 1" x 1" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.40 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผามสคคลือบซรามิค  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.13 งานงบุกระบื องผนังมสคกຌว ขนาด 1"x 1" (ผน 12" x 12")  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องมสคกຌว 1" x 1" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.40 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผามสคคลือบซรามิค  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.14 งานบุกระบื องผนัง ดินผาคลือบซรามิคสีขาว ขนาด 4"x 4"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิคสีขาว 4"x4" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกาว จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีขาว  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.15 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 4"x 4"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิคสีธรรมดา 4"x4" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.16 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีขาว ขนาด 8"x 8"   เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 8" สีขาว  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.17 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 8"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 8"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 8" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.18 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 8"   เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 8"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 8" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.19 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 10"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 10"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 10" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.20 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 10" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 10"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 10" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.21 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 12"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 12" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.22 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 12"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 12" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.23 งานบุกระบื องผนังผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 16"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 16" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.24 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 16"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 16" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.25 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 10"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 10"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 10" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.26 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 10"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 10"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 10" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.27 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 12"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 12" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.28 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 12"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 12" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.29 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 16"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 16" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.30 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 16"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 16" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.31 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 20"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 20"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 20" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.32 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 20"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 20"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 20" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.33 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 12"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 12" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.34 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 12"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 12" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.35 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 16"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 16" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.36 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 16"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 16" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.37 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 20"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 20"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 20" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.38 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 20"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 20"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 20" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.39 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 24"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 24"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 24" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.40 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 24"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 24"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 24" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.41 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 16"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 16"x 16"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 16"x 16" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.42 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 16"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 16"x 16"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 16"x 16" สีมีลวดลาย   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.43 งานบุกระบื องผนังกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด12"x12" จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.44 งานบุกระบื องผนังกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 24"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด12"x 4" จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 24"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.45 งานบุกระบื องผนังดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ) ขนาด 4"x 4" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาเมคลือบขนาด 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาเมคลือบสี ขนาด 4"x 4"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.46 งานบุกระบื องผนังดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ) ขนาด 6"x 6" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาเมคลือบขนาด 6"x 6" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาเมคลือบสี ขนาด 6"x 6"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.47 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง (สีมาตราฐาน) ขนาด 4"x 4" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาคลือบขนาด 4"x 4" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง ขนาด 4"x 4"   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.48 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง (สีมาตราฐาน) ขนาด 6"x 6" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาคลือบขนาด 6"x 6" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง ขนาด 6"x 6"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.49 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง (สีมาตราฐาน) ขนาด 8"x 8" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาคลือบขนาด 8"x 8" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง ขนาด 8"x 8"   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.50 ผนังบุผนหินออน (฿นประทศ) ขนาด 30 x 60 x 2 ซม. เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
ผนังหินออนสีทา-ขาว (ขาวทาสระบุรีฯลฯ) จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์ขอยดึผน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินออน (฿นประทศ)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.51 ผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ) ขนาด 30 x 60 x 2 ซม.

ผนังหินกรนิตตางประทศ  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์ขอยดึผน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.52 ผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม.

ผนังหินกรนิตตางประทศ   จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์ขอยดึผน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ)   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.53 ผนังบุผนหินกรนิต ฿นประทศ (ด าเทย) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม.

ผนังหินกรนิต฿นประทศ (ด าเทย)   จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์ขอยดึผน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิต฿นประทศ (ด าเทย)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.54 ผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

ผนังหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ) จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวยดึพรຌอมอปุกรณ์ (มาตราฐาน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ซิลิคลน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิต ตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ)(Dry Process)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.55 ผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ด า ดงอฟัริกาฯลฯ)ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

ผนังหินกรนิตตางประทศ (ด า ดง อฟัริกาฯลฯ) จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวยดึพรຌอมอปุกรณ์ (มาตราฐาน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ซิลิคลน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิต ตางประทศ (ด า ดงอฟัริกาฯลฯ)(Dry Process)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.56 ผนังบุผนหินกรนิต฿นประทศ (ด าเทย)ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

ผนังหินกรนิต฿นประทศ (ด าเทย) จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวยดึพรຌอมอปุกรณ์ (มาตราฐาน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ซิลิคลน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิต ตางประทศ (ด าเทย)(Dry Process)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.57 ผนังบุผนหินขดัส ารใจรูป ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 2 ซม. (สีขาว,สีทา)
กระบื องผนหินขดั 0.30x0.30 ม. หนา2ซม. จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.14 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องผนหินขดั  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.58 ผนังบุผนหินทียมส ารใจ ขนาด 1.5" x 9.5" (กนิตตຌ เทຌล์)

ผนหินทียมส ารใจ จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องผนหินทียมส ารใจ   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.59 ผนังบุผนหินทียมส ารใจ ขนาด 2.5" x 9.5" (กรนิตตຌ เทຌล์)

ผนหินทียมส ารใจ จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องผนหินทียมส ารใจ  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10. วสัดุมวลรวมงานท าผนังบาดຌวยวสัดุส ารใจรูปตางโ
10.1 ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. ครงคราว - เมຌยางวางตั ง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร

ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 15x300x0.8 ซม. จ านวน 8.80 ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌส ารใจรูปตีทับกลใดทางนอน  คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.2 ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. ครงคราว - เมຌนื อขใงวางตั ง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 15x300x0.8 ซม. จ านวน 8.80 ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌส ารใจรูปตีทับกลใดทางนอน  คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.3 ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. ครงคราว เมຌยางวางตั ง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 20x300x0.8 ซม. จ านวน 6.29 ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌยางตีทับกลใดทางตั ง คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.4 ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. ครงคราว เมຌนื อขใงวางตั ง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 20x300x0.8 ซม. จ านวน 6.29 ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌยางตีทับกลใดทางตั ง คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.5 ฝาเมຌยางตีทับกลใดทางตั ง 1/2"x6"ครงคราวเมຌนื อขใงวาง ทางนอนขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ฝาเมຌยางเสลบมุม ขนาด 1/2"x 6" จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู  จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌยางตีทับกลใดทางตั ง คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.6 ฝาผนังเมຌดงบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌดงเส บัง฿บ ซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3"จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาผนังเมຌดงซาะรอง V บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.7 ฝาผนังเมຌสักบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌสักเสบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาผนังเมຌสักซาะรอง V บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.8 ฝาผนังเมຌมะคาบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4"ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌมะคาเสบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาผนังเมຌมะคาซาะรอง V บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.9 ผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร   บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาผนังเมຌมะคาซาะรอง V บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.10 ผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40x0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง฿ส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.11 ผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม. 4'x8' ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3"ระยะหาง c/c 0.40x0.60 มตร # บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก........................ 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.12 ผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.13 ผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 10 มม.ขนาด 4"x 8"(฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง฿ส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.14 ผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 10มม.ขนาด 4"x 8"(฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส  ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.15 ผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.16 ผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.17 ผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง฿ส  ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.18 ผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.19 ผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 10 มม. ขนาด4"x 8"(฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส 2 ดຌาน ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.20 ผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 10 มม. ขนาด4"x 8"(฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.21 ผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 4 มม. ขนาด4"x 8"(฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง เส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.22 ผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.23 ผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.24 ผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.25 ผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 10 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.26 ผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 10 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.27 ผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.28 ผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.29 ผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม. 4"x8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.30 ผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.31 ผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 10 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.32 ผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 10 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.33 ผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์)

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
กระบื องผนรียบหนา 6 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.34 ผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์) 

ครงคราวเมຌนื อขใง1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
กระบื องผนรียบหนา 6 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.35 ผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์) 

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
กระบื องผนรียบหนา 8 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.36 ผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์) 

ครงคราวเมຌนื อขใง1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
กระบื องผนรียบหนา 8 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.37 ผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์)

 ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
กระบื องผนรียบหนา 6 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม.บุสองดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.38 ผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์) 

ครงคราวเมຌนื อขใง1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
กระบื องผนรียบหนา6มม. ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.39 ผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์)

 ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
กระบื องผนรียบหนา 8 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม.บุสองดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.40 ผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์)

ครงคราวเมຌนื อขใง1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
กระบื องผนรียบหนา8มม. ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.41 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน

10.42 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.43 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.44 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา12มม. ขนาด1.2x2.4 ม.จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.45 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด)

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.46 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.47 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด)

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.48 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.49 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุดຌานดียว (TG-WALL)

ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี (75x0.52 มม.) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกลียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ฉาบรอยตอ (ปูนฉาบ+ผຌา) จ านวน 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุดຌานดียว  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.50 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุดຌานดียว (TG-WALL)

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุดียวดียว (TG-WALL)

ผนยบิซัไมบอร์ดหนา12มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี (75x0.52 มม.) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกลียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ฉาบรอยตอ (ปูนฉาบ+ผຌา) จ านวน 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุดຌานดียว  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

mailto:โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@%200.60%20ม.%20บุด้านเดียว%20(TG-WALL)
mailto:โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@%200.60%20ม.%20บุเดียวเดียว%20(TG-WALL)
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10.51 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองดຌาน (TG-WALL)

ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี (75x0.52 มม.) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกลียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ฉาบรอยตอ (ปูนฉาบ+ผຌา) จ านวน 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุสองดຌาน  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.52 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองดຌาน (TG-WALL)

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองดຌาน (TG-WALL)

ผนยบิซัไมบอร์ดหนา12มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี (75x0.52 มม.) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกลียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ฉาบรอยตอ (ปูนฉาบ+ผຌา) จ านวน 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุสองดຌาน  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11. วสัดุมวลรวมของงานปูพ้ืนดຌวยวสัดุส ารใจรูปตางโ
11.1 ปูนทรายรองพื นส าหรับปูวัสดุผนพื นส ารใจรูป (หนา 3 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 20.02 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื น(ส าหรับปูผนพื นส ารใจรูป)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.2 ปูนทรายรองพื นส าหรับปูวัสดุผนพื นส ารใจรูป (หนา 4 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 26.69 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.15 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื น(ส าหรับปูผนพื นส ารใจรูป)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.3 ปูนทรายพื นผิวซีมนต์ขดัมัน (หนา 3 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื นผิวซีมนต์ขดัมัน  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.4 ปูนทรายพื นผิวซีมนต์ขดัมัน (หนา 4 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 28.68 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.15 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื นผิวซีมนต์ขดัมัน  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.5 ปูนทรายพื นผิวซีมนต์ขดัมันผสมน  ายากนัซึม (หนา 3 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 0.25 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื นผิวซีมนต์ขดัมันผสมกนัซึม  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.6 ปูนทรายพื นผิวซีมนต์ขดัมันผสมน  ายากนัซึม (หนา 4 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 28.68 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.15 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 0.33 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื นผิวซีมนต์ขดัมันผสมกนัซึม  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.7 พื นท าผิวทรายลຌาง เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายน  าจดืคละสี (บอร์ 4,บอร์ 5) จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวทรายลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.8 พื นท าผิวกรวดลຌาง  เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

กรวดน  าจดืคละสี (บอร์ 4,บอร์ 5) จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวกรวดลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.9 พื นท าผิวหินลຌาง  เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

หินน  าจดืคละสี (บอร์ 4 หรือบอร์ 5) จ านวน 22.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวหินลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.



-192-

11.10 พื นท าผิวทรายลຌางบงสຌน PVC. (บงนวสຌนตรง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 2.25 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายน  าจดืคละสี (บอร์ 4,บอร์ 5) จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวทรายลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.11 พื นท าผิวกรวดลຌางบงนวสຌน PVC. (บงนวสຌนตรง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 2.25 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

กรวดน  าจดืคละสี (บอร์ 4 หรือบอร์ 5) จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวกรวดลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.12 พื นท าผิวหินลຌาง บงนวสຌน PVC. (บงนวสຌนตรง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 2.25 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

หินน  าจดืคละสี (บอร์ 4 หรือบอร์ 5) จ านวน 22.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวหินลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.13 พื นท าผิวหินขดักบัทีไบงสຌน PVC. (บงนวสຌนตรง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 11.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 2.15 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

หินกลใดบอร์ 2.5, บอร์ 3 หรือบอร์ 4 (ทุกสี) จ านวน 25.96 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวหินขดั บงสຌน PVC. (นวสຌนตรง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.14 พื นท าผิวหินขดักบัทีไบงสຌน PVC. (บงนวขึ นรูปดัดคຌง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 11.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 3.35 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

หินกลใดบอร์ 2.5, บอร์ 3 หรือบอร์ 4 (ทุกสี) จ านวน 25.96 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวหินขดั บงสຌน PVC. (ขึ นรูปดัดคຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.15 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี(สีอฐิ) ขนาด 4"x 4"

กระบื องดินผาเมคลือบขนาด 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี  ขนาด 4"x 4"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.16 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ)ขนาด 6"x 6"

กระบื องดินผาเมคลือบสี 6"x6"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี ขนาด 6"x 6"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.17 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ) ขนาด 8"x8"

กระบื องดินผาเมคลือบสี 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี  ขนาด 8"x 8"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.18 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 4"x 4"

กระบื องดินผาเมคลือบ 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 4"x 4"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.19 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 6"x 6"

กระบื องดินผาคลือบสี (สีมาตราฐาน) 6"x6"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 6"x 6"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.20 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 8"x 8"

กระบื องดินผาคลือบสี 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 4"x 4"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.21 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค คลือบขาว ขนาด 4"x 4"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคคลือบขาว ขนาด 4"x 4" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.22 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 4"x 4"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 4"x 4" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.23 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 4"x 4"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 4"x 4" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.24 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 6"x 6"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 6"x 6" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.25 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 6"x 6"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 6"x 6" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.26 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 8"x 8"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 8" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.27 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8"x 8"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 8" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.28 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 10"x 10"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 10" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.29 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 10"x 10"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 10" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.30 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 12"x 12"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.31 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 12"x 12"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.32 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 16"x 16"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 16"x 16" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.33 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 16"x 16"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 16"x 16" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.34 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 20"x 20"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 20"x 20" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.35 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 20"x 20"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 20"x 20" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.36 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 24"x 24"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 24"x 24" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.37 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 24"x 24"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 24"x 24" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.38 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 12"x 12"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 12"x 12" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.39 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 16"x 16"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 16"x 16" จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 16"x 16" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.40 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 20"x 20"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 20"x 20" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 20"x 20" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.41 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 24"x 24"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 24"x 24" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 24"x 24" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.42 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 12"x 12" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.43 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16"

กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 16"x 16" จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.44 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20"

กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 20"x 20" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.45 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"

กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 24"x 24" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.46 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี(สีอฐิ) ขนาด 4"x 4" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาเมคลือบขนาด 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี  ขนาด 4"x 4"  (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.47 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ)ขนาด 6"x 6" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาเมคลือบสี 6"x6"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี ขนาด 6"x 6"  (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.48 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ) ขนาด 8"x8"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาเมคลือบสี 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี  ขนาด 8"x 8" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.49 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 4"x 4"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาเมคลือบ 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 4"x 4"  (ปูหຌง)พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.50 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 6"x 6"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาคลือบสี (สีมาตราฐาน) 6"x6"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 6"x 6"  (ปูหຌง)พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.51 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 8"x 8"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาคลือบสี 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 4"x 4" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.52 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค คลือบขาว ขนาด 4"x 4"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคคลือบขาว ขนาด 4"x 4" (ปูหຌง)พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.53 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 4"x 4"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 4"x 4" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.54 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 4"x 4"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 4"x 4" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.55 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 6"x 6"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 6"x 6" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.56 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 6"x 6"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 6"x 6" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.57 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 8"x 8"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 8" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.58 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8"x 8"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 8" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.59 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 10"x 10"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 10" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.60 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 10"x 10"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 10" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.61 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 12"x 12"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 12" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.62 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 12"x 12"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 12" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.63 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 16"x 16"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 16"x 16" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.64 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 16"x 16"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 16"x 16" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.65 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 20"x 20"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 20"x 20" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.66 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 20"x 20"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 20"x 20" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.67 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 24"x 24"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 24"x 24" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.68 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 24"x 24"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 24"x 24" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.69 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 12"x 12" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 12"x 12" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 12"x 12" (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.70 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 16"x 16" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 16"x 16" จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 16"x 16"  (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.71 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 20"x 20" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 20"x 20" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 20"x 20"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.72 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 24"x 24" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 24"x 24" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 24"x 24"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.73 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 12"x 12" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.74 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 16"x 16" จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.75 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 20"x 20" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.76 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 24"x 24" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.77 พื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป (สีขาว) ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม.

กระบื องผนหินขดัขนาด 30 x 30 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา(ขี ผึ งขดัพื น) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.78 พื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป (สีขาว) ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม.

กระบื องผนหินขดั 40 x 40 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา(ขี ผึ งขดัพื น) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.79 พื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป (สีขาว) ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 32 มม.

กระบื องผนหินขดั 40 x 40 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา(ขี ผึ งขดัพื น) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 32 มม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.80 พื นปูหินออน (฿นประทศ) ขนาด 30 x 60 ซม. (ขาวทาฯลฯ) หนา...........ซม.

ผนหินออนขนาด 30 x 60 ซม. (ขาวทาฯลฯ) จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินออน (฿นประทศ) หนา.......มม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.81 พื นปูหินออน (฿นประทศ ครีมเทย) ขนาด 30 x 60 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 30 x 60 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินออน (฿นประทศ) (ครีมเทย) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.82 พื นปูหินกรนิต (฿นประทศ ขาทน,ทาพนมสารคาม) ขนาด 30 x 60 ซม.หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 30 x 60 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต (฿นประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.83 พื นปูหินออน (฿นประทศ ครีมเทย) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40 x 80 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินออน (฿นประทศ) (ครีมเทย) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.84 พื นปูผนหินกรนิต (฿นประทศ ขาทน,ทาพนมสารคาม) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40 x 80 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต (฿นประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.85 พื นปูหินกรนิตสีด า (฿นประทศ) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40 x 80 ซม. (ด าเทย) จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิตสีดา (฿นประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.86 พื นปูผนหินกรนิตสีด า (฿นประทศ) ขนาด 60 x 60 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 60 x 60 ซม. (ด าเทย) จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิตสีดา (฿นประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.87 พื นปูผนหินกรนิต (ตางประทศ ขาวจนี,ชมพูจนี,นิวพิ งค์) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40 x 80 ซม. จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิตสีดา (ตางประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

 11.88 พื นปูผนหินกรนิต ด าอาฟริกา (ตางประทศ) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40x80 ซม. ด าอาฟริกา จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต ด าอาฟริกา (ตางประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.89 พื นปูผนหินกรนิต (ตางประทศ) ขนาด 60 x 60 ซม. (ด าอาฟริกา)  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 60x60 ซม. ด าอาฟริกา จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต ด าอาฟริกา (ตางประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.90 พื นปูผนหินกรนิต ด าจนี (ตางประทศ) ขนาด 60 x 60 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 60 x 60 ซม. (ด าจนี) จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต ด าจนี (ตางประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.91 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 12" x 12" หนา 1.6 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 12" x 12" หนา 1.6 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 1.6 มม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.92 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 12" x 12" หนา 2 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 12" x 12" หนา 2 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.93 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 12" x 12" หนา 2.5 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 12" x 12" หนา 2.5 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2.5 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.94 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 18" x 18" หนา 2 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 18" x 18" หนา 2 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.95 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 18" x 18" หนา 2.5 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 18" x 18" หนา 2.5 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2.5 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.96 พื นปูกระบื องยางชนิดผนขนาด 24" x 24" หนา 2 มม. (ปງองกนัเฟฟງาสถติย)์ (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 24" x 24" หนา 2 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.97 พื นปูกระบื องยางชนิดมຌวนหนา 2 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางชนิดมຌวน หนา 2 มม. จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.98 พื นปูปาร์กຌเมຌสักชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ) 1¾"x 12" หนา 19 มม.

ปาร์กຌเมຌสักขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌสักชนิดลຌนรอง หนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.99 พื นปูปาร์กຌเมຌสักชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ) ขนาด 4"x 14" หนา     19 มม.

ปาร์กຌเมຌสักขนาด 4"x 14" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌสักชนิดลຌนรอง หนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.100 พื นปูปาร์กຌเมຌดงชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ) ขนาด 1¾"x 10" หนา 19 มม.

ปาร์กຌเมຌดงขนาด 1¾"x 10" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌดงชนิดลิ นรองหนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.101 พื นปูปาร์กຌเมຌดงชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ) ขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม.

ปาร์กຌเมຌดงขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌดงชนิดลิ นรองหนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.102 พื นปูปาร์กຌเมຌมะคาชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. นาด ขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม.(เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

ปาร์กຌเมຌมะคาขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌมะคาชนิดลิ นรองหนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.103 พื นปูปาร์กຌเมຌประดูชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. ขนาด ขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม.(เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

ปาร์กຌเมຌประดูข" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌประดูชนิดลิ นรองหนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.104 พื นปูปาร์กຌมสคเมຌดง 8 ชิ น หนา 1/2" (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

ปาร์กຌมสคเมຌดง ขนาด 1/2"x 6" หนา1/2" จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌมสคเมຌดงหนา 1/2"   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.105 พื นปูปาร์กຌมสคเมຌบญจพรรณ 6 ชิ น หนา 1/2" (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

ปาร์กຌมสคเมຌบใญจพรรณขนาด1/2"x4 หนา1/2" จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌมสคเมຌบญจพรรณหนา 1/2"   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.106 พื นเมຌยางขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌยางขนาด 1"x 4"ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌยางขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.107 พื นเมຌยางขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌยางขนาด 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌยางขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.108 พื นเมຌนื อขใงขຌาลิ น1"x 4"ปูบนตงเมຌนื อขใง1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌนื อขใง 1"x 4" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌนื อขใงขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.109 พื นเมຌนื อขใงขຌาลิ น1"x 6"ปูบนตงเมຌนื อขใง1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌนื อขใง 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌนื อขใงขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.110 พื นเมຌดงขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌดง 1"x 4" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌดงขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.111 พื นเมຌดงขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌดง 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌดงขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.112 พื นเมຌสักขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌสัก 1"x 4" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌสักขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.113 พื นเมຌสักขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌสัก 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌสักขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.114 พื นเมຌมะคาขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌมะคา 1"x 4" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌมะคาขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.115 พื นเมຌมะคาขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌมะคา 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌมะคาขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.116 พื นทางทຌาปูกระบื องคอนกรีต ผิวรียบรองลาย (ลายพัดบก,ลายหมากรุก) สีทาขนาด 40 x 40 ซม.

 หนา 2.8 ซม. (รวมวัสดุรองพื น)

ผนคอนกรีตทางทຌาส ารใจรูป ขนาด 40x40ซม. จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองปรับระดับ 5 ซม.ละยารอง จ านวน 0.075 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนผสมยานวรองรอยตอ จ านวน 0.30 กก = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูผนคอนกรีต  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.117 พื นทางทຌาปูกระบื องคอนกรีต ผิวรียบรองลาย (ลายพัดบก,ลายหมากรุก) สีน  าตาล,สีดง ขนาด 40 x 40 ซม. 

หนา 2.8 ซม. (รวมวัสดุรองพื น)

ผนคอนกรีตทางทຌาส ารใจรูป ขนาด 40x40ซม. จ านวน 6.88  ผน @................ บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองปรับระดับ 3-5 ซม.ละยารอง จ านวน 0.075 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนผสมยานวรองรอยตอ จ านวน 0.30 กก = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูผนคอนกรีต  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.118 พื นทางทຌาปูคอนกรีตบลใอกรูปคดกริซหนา 6 ซม. (สีทา) (รวมวัสดุรองพื น)

คอนกรีตบลใอกรูปคดกริช หนา 6 ซม.  จ านวน 44  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองพื นปรับระดับหนา 3-5 ซม. จ านวน 0.070 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีดยานวรองรอยตอ จ านวน 0.002 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูบลใอกบบคดกริซ หนา 6 ซม.(สีทา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.119 พื นทางทຌาปูคอนกรีตบลใอกรูปคดกริซหนา 6 ซม. (สีดง,สีน  าตาล,สีหลือง,สีด า,สีสຌม) (รวมวัสดุรองพื น)

คอนกรีตบลใอกรูปคดกริช หนา 6 ซม.  จ านวน 44  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองพื นปรับระดับหนา 3-5 ซม. จ านวน 0.070 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีดยานวรองรอยตอ จ านวน 0.002 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูบลใอกบบคดกริซหนา 6 ซม.(มีสี)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.120 พื นทางทຌาปูบลใอกคอนกรีตอฐัศิลา+จตุรัส หนา 6 ซม. (สีดง,สีน  าตาล,สีหลือง,สีด า,สีสຌม) 

ขนาด 19.5 x 19.5 x 6 ซม. + 8 x 8 x 6 ซม. (รวมวัสดุรองพื น)

บลใอกรูปอฐัศิลา หนา 6 ซม.  จ านวน 27  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

บลใอกรูปสีหลีไยมจตุรัส หนา 6 ซม.  จ านวน 27  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองพื นปรับระดับหนา 3-5 ซม. จ านวน 0.070 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีดยานวรองรอยตอ จ านวน 0.002 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูบลใอกบบคดกริซหนา 6 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.121 พื นปูบลใอกคอนกรีตปลูกหญຌาหนา 8 ซม. (สีทามีผิวหนຌา) ขนาด 40 x 25 x 8 ซม.

บลใอกคอนกรีตปลูกหญຌา หนา 8 ซม.  จ านวน 11  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ดินปลูกหญຌา จ านวน 0.100 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

หญຌาซมรองคอนกรีต จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองพื นปรับระดับหนา 3-5 ซม. จ านวน 0.070 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายยานวรองรอยตอ จ านวน 0.002 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูบลใอกคอนกรีตปลูกหญຌา(สีทามีผิวหนຌา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12. วสัดุมวลรวมของงานทาสี 
12.1 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูน฿หม) กรดทีไ 1 (ประภทกึไงงา)

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นปูน฿หม จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหนຌา 2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูน฿หม)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.2 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภาย฿น (ปูน฿หม)กรดทีไ 1 (ประภทกึไงงา)

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นปูน฿หม จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภาย฿น (ปูน฿หม)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.3 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูน฿หม) กรดทีไ 2 (ประภททัไวเป.)

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นปูน฿หม จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภาย฿นทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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12.4 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภาย฿น (ปูน฿หม) กรดทีไ 2 (ประภททัไวเป)

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นปูน฿หม จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภาย฿นทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภาย฿น  (ปูน฿หม) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.5 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนกา)กรดทีไ 1 (ประภทกึไงงา)

สีทารองพื นปูนกา จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนกา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.6 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภาย฿น(ปูนกา) กรดทีไ 1 (ประภทกึไงงา) ภาย฿น
สีทารองพื นปูนกา จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภาย฿นทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภาย฿น(ปูนกา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.7 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก(ปูนกา) กรดทีไ 2 (ประภททัไวเป)

สีทารองพื นปูนกา จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนกา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.8 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภาย฿น (ปูนกา) กรดทีไ 2 (ประภททัไวเป) ภาย฿น
สีทารองพื นปูนกา จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภาย฿นทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภาย฿น (ปูนกา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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12.9 งานทาสีน  ามันกนัสนิมหลใก (รองพื นกนัสนิม 3 ทีไยว)

สีทารองพื นกนัสนิม จ านวน 0.115 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันสน หรือ น  ามันซักหຌง  จ านวน 0.023 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีหลใกกนัสนิม(รองพื นกนัสนิม 3 ทีไยว) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.10 งานทาสีน  ามันกนัสนิมหลใก (รองพื นกนัสนิม+สีน  ามัน 2 ทีไยว)

สีทารองพื นกนัสนิม จ านวน 0.038 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันสน หรือ น  ามันซักหຌง  จ านวน 0.023 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน  ามันกนัสนิมหลใก   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.11 งานทาสีน  ามันละกนัสนิมหลใก (รองพื นกนัสนิม 2 ทีไยว+สีน  ามัน 2 ทีไยว)

สีทารองพื นกนัสนิม  2 ทีไยว จ านวน 0.76 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.76 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันสน หรือ น  ามันซักหຌง  จ านวน 0.031 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน  ามันกนัสนิมหลใก   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.12 งานทาสีน  ามันทาเมຌ
กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 0.5  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นเมຌ 2 ทีไยว จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาทับหนຌา 2 ทีไยว  จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันผสม จ านวน 0.031 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน  ามันทาเมຌ   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.13 งานทาสียຌอมเมຌ WOODSTAIN (ภาย฿นละภายนอก)

กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 1  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.300 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นเมຌ    1 ทีไยว จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทายຌอมเมຌ  WOODSTAIN  2 ทีไยว จ านวน 0.06 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

ทินนอร์ผสม จ านวน 0.008 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสียຌอมเมຌ WOODSTAIN   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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12.14 งานทาสีชลลใค/ลกกอร์
กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 1  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.300 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รองพื นน  ายาคลือบยຌอมสี (2 ทีไยว) จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

ทาคลือบดຌานหรือคลือบงาทับหนຌา (2 ทีไยว) จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันผสม(ฉพาะ) จ านวน 0.031 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาชลลใค/ลกกอร์   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.15 งานทาน  ามันคลือบขใงพื นเมຌ Polyurethane (ภาย฿น)

กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 1  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รองพื นน  ามันทาคลือบยຌอมสี(1 ทีไยว) จ านวน 0.03 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันทาคลือบขใงชนิดดຌานหรืองา (2-3 ทีไยว) จ านวน 0.09 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันผสม(ฉพาะ) จ านวน 0.02 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาน  ามันคลือบขใงพื นเมຌ Polyurethane (ภาย฿น)   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.16 งานทาน  ามันคลือบขใงพื นเมຌ Polyurethane (ภายนอก)

กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 1  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รองพื นน  ามันทาคลือบยຌอมสี(1 ทีไยว) จ านวน 0.03 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันทาคลือบขใงชนิดดຌานหรืองา (2-3 ทีไยว) จ านวน 0.09 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันผสม(ฉพาะ) จ านวน 0.03 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาน  ามันคลือบขใงพื นเมຌ Polyurethane (ภายนอก)   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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13 วสัดุมวลรวม งานคຌาตอร์หຌองน้ า ครัว ปูหินออน หินกรนิต
13.1 งานคຌาตอร์หຌองน  า ครัว  หินออน กวຌาง ประมาณ 0.50-0.80 ม.(เมรวมงานครงสรຌาง)

คาหินออนพื นคาน์ตอร์ กวຌาง 0.50-0.80 ม. ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คาปูนกาวซีมต์ 5 กก./ตร.ม. ................กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท
คารงปูพื นคาน์ตอร์ ................ม. @ 220 .. บาท/ม. = .......................บาท
คารงจยีบัวพื นคาน์ตอร์ ................ม. @ 100 .. บาท/ม. = .......................บาท
คาจาะชองอางลຌางหนຌา/อืไนโ (ถຌามี) ................ชอง @ 800 .. บาท/ชอง = .......................บาท
คาจาะรูกຍอกน  า(ถຌามี) ................ชอง @ 150 .. บาท/ชอง = .......................บาท
คาหินปิดขอบคาน์ตอร์ กวຌาง 0.15-0.30 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คารงปิดขอบคาน์ตอร์ กวຌาง 0.15-0.30 ม. (ถຌามี) ยาว ................ม. @ 175.. บาท/ม. = .......................บาท
คาหินบัวชิงบน กวຌาง 0.10-15 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คารงบัวชิงบน กวຌาง 0.10-15 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @ 175.. บาท/ม. = .......................บาท
รวมงานคຌาตอร์หินออน (เมรวมงานครงสรຌาง) = .......................บาท/ชุด
ราคาคาตอร์หินออนตอชุด/ ความยาวคาตอร์........ม. = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

13.2 งานคຌาตอร์หຌองน  า ครัว  หินกรนิต กวຌาง ประมาณ 0.50-0.80 ม.(เมรวมงานครงสรຌาง)
คาหินกรนิตพื นคาน์ตอร์ กวຌาง 0.50-0.80 ม. ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คาปูนกาวซีมต์ 5 กก./ตร.ม. ................กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท
คารงปูพื นคาน์ตอร์ ................ม. @ 220 .. บาท/ม. = .......................บาท
คารงจยีบัวพื นคาน์ตอร์ ................ม. @ 100 .. บาท/ม. = .......................บาท
คาจาะชองอางลຌางหนຌา/อืไนโ (ถຌามี) ................ชอง @ 800 .. บาท/ชอง = .......................บาท
คาจาะรูกຍอกน  า(ถຌามี) ................ชอง @ 150 .. บาท/ชอง = .......................บาท
คาหินปิดขอบคาน์ตอร์ กวຌาง 0.15-0.30 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คารงปิดขอบคาน์ตอร์ กวຌาง 0.15-0.30 ม. (ถຌามี) ยาว ................ม. @ 175.. บาท/ม. = .......................บาท
คาหินบัวชิงบน กวຌาง 0.10-15 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คารงบัวชิงบน กวຌาง 0.10-15 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @ 175.. บาท/ม. = .......................บาท
รวมงานคຌาตอร์หินกรนิต (เมรวมงานครงสรຌาง) = .......................บาท/ชุด
ราคาคาตอร์หินกรนิตตอชุด/ ความยาวคาตอร์........ม. = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน (เมรวมงานครงสรຌาง) = .......................บาท/ม.



-225-

14 วสัดุมวลรวม งานประตู หนຌาตาง วงกบไมຌ
14.1 งานประตู PVC  วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด

วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูบานPVC  ขนาด.......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตู PVC ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบาน PVC วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด   จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน = .......................บาท/ชุด
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14.2 งานประตูเมຌอดัยาง(..ทัไวเป../..กนัน  า..) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌอดัยาง ชนิด............ ขนาด.......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌอดั วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.3 งานประตูเมຌนื อขใง (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌนื อขใง ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌนื อขใง วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.4 งานประตูเมຌสัก (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌสัก ขนาด............ .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌสัก วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.5 งานประตูส ารใจรูป MDF วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูประตูส ารใจรูป MDF ขนาด............ .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูส ารใจรูป MDF วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.6 งานประตูชนิดอืไนโ............. วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูชนิดอืไนโ............     ขนาด............ .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานชนิดอืไนโ............    วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.7 งานประตูเมຌนื อขใง (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌนื อขใง ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
อปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งอปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ .............ชุด @  240... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌนื อขใง วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.8 งานประตูเมຌสัก (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌสัก ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
อปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งอปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ .............ชุด @  240... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌสัก วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.9 งานประตู ชนิดอืไนโ................. วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูชนิดอืไนโ................. ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
อปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งอปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ .............ชุด @  240... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูชนิดอืไนโ................. วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.10 งานหนຌาตางเมຌนื อขใง (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌนื อขใง ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับธรรมดา ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอสับ ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางเมຌนื อขใง วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด

14.11 งานหนຌาตางเมຌสัก (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌสัก ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับธรรมดา ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอสับ ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางเมຌสัก วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.12 งานหนຌาตางอืไนโ...................... วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌสัก ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับธรรมดา ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอสับ ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางอืไนโ.................... วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด

14.13 งานหนຌาตางเมຌนื อขใง (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌนื อขใง ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอลใอก ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางเมຌนื อขใง วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.14 งานหนຌาตางเมຌสัก (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌสัก ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอลใอก ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางเมຌสัก วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด

14.15 งานหนຌาตางอืไนโ............. วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางอืไนโ......................... ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอลใอก ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางอืไนโ................ วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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15  มวลรวมงานทอระบายน้ า คสล.  ขนาดตางโ 
15.1  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.30 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา ...... ม.จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 7.60 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง   48 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @.... 6.25.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @.... 140.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

15.2  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.40 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม.จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 9.30 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  32 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 9.3.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 140.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.
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15.3  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.50 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม.จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 11.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.06 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  24 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 12.5.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 250.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.50 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

15.4  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.60 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม.จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 13.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.07 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  24 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 12.5.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 345.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.
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15.5  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.80 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม. .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 30.70 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.16 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  18 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 16.6 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 421 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.80 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

15.6  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 1.00 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม. .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 37.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.19 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  10 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 30 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 510 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 1.00 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.
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15.7  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 1.20 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม. .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 43.60 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.22 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  8 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 37.5 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 575 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 1.20 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

หมายหตุ  1. กรณีระยะทางขนสงทอ กนิ 10 กม. ฿หຌคิดคาขนสงสวนทีไกนิ 10 กม. ป็นคา฿ชຌจายพิศษทีไจ าป็นตຌองมี
2. ราคาดังกลาวเมรวมงานระบบปງองกนัดินพัง ฿นกรณีทีไตຌองขดุดินลึก ละ฿กลຌสิไงปลูกสรຌาง
3. กรณีรูปบบก าหนดป็นรูปบบฉพาะงาน ฿หຌค านวณปริมาณตามความป็นจริง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง Factor F 
งานกอสรຌางอาคาร 
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ตาราง Factor F 
งานกอสรຌางอาคาร 

 

 

คากอสรຌาง฿นงานกอสรຌางอาคาร ประกอบดຌวยคา฿ชຌจาย อยางนຌอย 2 สวน ชนดียวกันกับ 

฿นงานกอสรຌางชลประทาน ละงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม เดຌก  คางานตຌนทุนหรือคา฿ชຌจาย
ทางตรง (Direct Cost)  ละคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางหรือคา฿ชຌจายทางอຌอม ( Indirect Cost)    
นอกจากนีๅ ฿นบางครงการ/งานกอสรຌางอาจมีคา฿ชຌจายสวนทีไ 3  ซึไงเดຌก คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละ
คา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี รวมทัๅงคาครุภัณฑ์จัดซืๅอทีไตຌองจัดหาพรຌอมกับครงการ/งานกอสรຌางอาคารนัๅนดຌวย   
ดังนัๅน ฿นการค านวณคากอสรຌาง฿นงานกอสรຌางอาคาร จึงตຌองค านวณคา฿ชຌจายของตละสวนลຌวรวมกัน  

ป็นคากอสรຌางทัๅงครงการ/งานกอสรຌาง ดย฿นสวนของคางานตຌนทุนหรือคา฿ชຌจายทางตรงเดຌก าหนด฿หຌ
ค านวณดย฿ชຌวิธีการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 ส าหรับ฿นสวนของคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางหรือคา฿ชຌจายทางอຌอม ( Indirect Cost)  
ซึไงป็นคา฿ชຌจายทีไตຌองมี฿นทุกครงการ/งานกอสรຌาง จะประกอบดຌวยคา฿ชຌจาย รวม 4 หมวด฿หญ เดຌก  
หมวดคาอ านวยการ  หมวดคาดอกบีๅย  หมวดคาก าเร  ละหมวดคาภาษี ดังนัๅน ฿นการค านวณคา฿ชຌจาย  

฿นการด านินงานกอสรຌาง฿นครงการ/งานกอสรຌางอาคาร  จึงตຌองค านวณรวมคา฿ชຌจายทัๅงหมดทุกรายการ         

ของทุกหมวด฿หญดังกลาว  พืไอน าเปรวมกับคางานตຌนทุนหรือคา฿ชຌจายทางตรง (Direct Cost)  ตอเป 

ตอยางเรกใตาม  นืไองจากคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางหรือคา฿ชຌจายทางอຌอม (Indirect Cost)     
฿นครงการ/งานกอสรຌางอาคาร ทัๅง 4 หมวด฿หญดังกลาว ดยฉพาะอยางยิไง ฿นหมวดคาอ านวยการ   
ยังประกอบดຌวย 4  หมวดยอย  ละ฿นตละหมวดยอย  ยังประกอบดຌวยรายการคา฿ชຌจายตางโ หลายรายการ    
ดังนัๅน พืไอความสะดวกตอการน าเป฿ชຌ฿นทางปฏิบัติละป้องกันปัญหาขຌอผิดพลาด฿นการค านวณ จึงเดຌค านวณ
รวมคา฿ชຌจายทุกรายการ ของทัๅง  4 หมวด฿หญดังกลาว  เวຌ฿นคาโ ดียว รียกวา คา Factor F  ดยทียบกับ
คางานตຌนทุนหนึไงหนวย ฿นตละระดับของคางานตຌนทุนตามทีไก าหนด ละก าหนดเวຌ฿นรูปของตารางส ารใจรูป  
รียกวา ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 
 

 ทัๅงนีๅ  ฿นการ฿ชຌตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F  

งานกอสรຌางอาคาร 
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ครงสรຌางละองค์ประกอบ 

ของตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 
 

ครงสรຌางละองค์ประกอบของตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ประกอบดຌวยสวนตางโ  ดังนีๅ 
 

  1. งินลวงหนຌาจาย 

  2. งินประกันผลงานหัก 

  3. ดอกบีๅยงินกูຌ 
  4. ภาษีมูลคาพิไม (VAT) 
  5. ชองตางโ  ฿นตาราง Factor F  ประกอบดຌวย 

 - ชอง  คางาน (ทุน)  หมายถึง  คางานตຌนทุนหรือคา฿ชຌจายทางตรง (Direct Cost)   
ซึไงก าหนดเวຌป็นชวงโ  มีหนวยป็น ลຌานบาท 

- ชอง คา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌาง  ประกอบดຌวย  ชอง คาอ านวยการ   
คาดอกบีๅย  คาก าเร   ละชอง รวมคา฿ชຌจาย (คาอ านวยการ+คาดอกบีๅย+คาก าเร) 

- ชอง รวม฿นรูป Factor  (คา Factor F  ทีไยังเมรวมภาษีมูลคาพิไม) 
- ชอง ภาษีมูลคาพิไม (VAT) 
- ชอง Factor F  (คา Factor F  ซึไงรวมคาภาษีมูลคาพิไมเวຌดຌวยลຌว) 

  6. หมายหตุ   (ทຌายตาราง Factor F) 
 

 

รายการคา฿ชຌจายทีไประกอบป็นคา Factor F  
ตามตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 

 

คา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌาง฿นครงการ/งานกอสรຌางอาคาร  จ านกเดຌป็น 4 หมวด฿หญ  
เดຌก  หมวดคาอ านวยการ   หมวดคาดอกบีๅย  หมวดคาก าเร  ละหมวดคาภาษี   ซึไงป็นสวนประกอบของ
คา Factor F ตามตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร นัๅน   มีสาระส าคัญสรุปเดຌดังนีๅ 
 

 1.  หมวดคาอ านวยการ 
 

ป็นกลุมของคา฿ชຌจายทีไ กีไยวขຌองกับการบริหารจัดการ฿นการด านินงานกอสรຌาง  
ประกอบดຌวยคา฿ชຌจาย  รวม  4  หมวดยอย  ดังนีๅ 
  1.1  หมวดคา฿ชຌจาย฿นขัๅนตอนการประกวดราคาละท าสัญญา  ประกอบดຌวย 

   1.1.1  คาธรรมนียมหนังสือคๅ าประกันสัญญาจຌาง  (Performance Bond) 
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   1.1.2  คาธรรมนียมหนังสือคๅ าประกันผลงานกอสรຌาง (2  ป)ี 
   1.1.3  คาอากรสตมป์ติดสัญญา 

1.1.4  คาสมทบกองทุนงินทดทนละกองทุนประกันสังคม 
 

  1.2  หมวดคา฿ชຌจายส านักงาน ทีไพักคนงาน ละรงงาน  ป็นคา฿ชຌจาย฿นระหวางการ
กอสรຌาง  ทีไกีไยวขຌองกับส านักงาน  คนงาน  ละรงงาน   ประกอบดຌวยคา฿ชຌจายรายการตางโ  ดังนีๅ 

1.2.1  คา฿ชຌจาย฿นการพิมพ์บบพืไอ฿ชຌ฿นการกอสรຌางพิไมติม ละการจัดท า Shop 

Drawing ละ As Built Drawing   ป็นตຌน 

1.2.2  คา฿ชຌจาย฿นการจัดตรียมอกสารตางโ  ระหวางท าการกอสรຌาง 
1.2.3  คารักษาความสะอาด  ละขนขยะละศษวัสดุ฿นการกอสรຌาง 
1.2.4  คากอสรຌางทีไพักคนงาน  ส านักงาน  รงงาน  ละรงกใบวัสดุชัไวคราว 

 1.2.5  คาสาธารณูปภค  คานๅ า  คาเฟฟ้า  รวมทัๅงคา฿ชຌจาย฿นการสืไอสารชัไวคราว 

1.2.6  คาอุปกรณ์ความปลอดภัย ชน หมวก รองทຌาบูท ถุงมือ ละถังดับพลิง ป็นตຌน 
 

  1.3  หมวดคา฿ชຌจายบริหารครงการละบุคลากร฿นการด านินงานกอสรຌาง ป็นสวนของ
คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับบุคลากร฿นการด านินงานกอสรຌาง  เดຌก  งินดือน  คาจຌาง  ละคา฿ชຌจายอืไนทีไ
กีไยวขຌองกับการบริหารครงการ  ตัๅงตริไมการกอสรຌางจนถึงการกอสรຌางลຌวสรใจ  ดยบุคลากรทีไกีไยวขຌอง
กับการกอสรຌางดังกลาว  ตามปกติจะประกอบดຌวย 

   -  ผูຌจัดการครงการ 

   -  สถาปนิกละวิศวกรประจ าครงการ 

   -  ฟร์มน  ผูຌควบคุมงาน  หัวหนຌาชาง 
   -  สมียน พนักงานประจ าส านักงานครงการ 
   -  จຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัย 

   -  จຌาหนຌาทีไควบคุมครืไองจักร 
 

  1.4  หมวดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารความสีไยง ประกอบดຌวย อัตราบีๅยประกันภัยละคา 

ความสีไยงอืไนโ  ดยคาบีๅยประกันภัย หมายถึง คาประกันความสียหาย฿นระหวางการกอสรຌาง 
 

2.  หมวดคาดอกบีๅย 

นืไองจากการด านินงานกอสรຌางอาคารตຌอง฿ชຌงินลงทุนสูง  ผูຌกอสรຌางจึงจ าป็นตຌองเปกูຌยืม
งินจากสถาบันการงินพืไอป็นทุนหมุนวียน฿นการตรียมการกอสรຌางรวมทัๅงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตางโ ทีไจ าป็น 

มา฿ชຌกอสรຌาง  ซึไงผลของการกูຌยืมงินพืไอป็นทุนหมุนวียนดังกลาวกอ฿หຌกิดคาดอกบีๅย  ซึไงถือป็นคา฿ชຌจาย฿นการ 
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ด านินงานกอสรຌางอีกรายการหนึไง ทีไตຌองค านวณรวมเวຌ฿นคา Factor F ดຌวย 

  คาดอกบีๅยมีความสัมพันธ์กับอัตรางินลวงหนຌาจายละอัตรางินประกันผลงานหัก ทีไจะก าหนด
฿นสัญญาจຌางกอสรຌาง ดยถຌาอัตรางินลวงหนຌาจายสูงจะมีผลท า฿หຌผูຌกอสรຌางเปกูຌยืมงินจากสถาบันการงิน 

พืไอป็นทุนหมุนวียนนຌอยลง จะมีผลท า฿หຌคาดอกบีๅยนຌอยลง  ฿นทางตรงกันขຌาม หากอัตรางินลวงหนຌาจายตไ า 

จะมีผลท า฿หຌผูຌกอสรຌางเปกูຌยืมงินจากสถาบันการงินพืไอป็นทุนหมุนวียนสูง จะมีผลท า฿หຌคาดอกบีๅยสูงขึๅนดຌวย 

฿นการค านวณคาดอกบีๅย ก าหนดระยะวลา 3 ดือน หรือ 1/4 ของปี นืไองจาก฿นการ
ด านินงานกอสรຌาง ผูຌกอสรຌางจะตຌองจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตางโ ทีไตຌอง฿ชຌ฿นการกอสรຌางป็นการลวงหนຌา   
ละหลังจากการสงมอบงานตละงวดลຌว  ผูຌรับจຌางยังจะตຌองรอขัๅนตอนการบิกจายคางานอีกระยะวลาหนึไงดຌวย 

 

การค านวณคาดอกบีๅย฿นตาราง Factor F นัๅน  มีสูตรการค านวณ   ดังนีๅ 
 

I  =   i/12*[r/100+(T+D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)] 
 

ดย I  = ดอกบีๅยรวมทัๅงครงการ (%) 
    T  = ระยะวลา (ดือน) 
    D  = ชวงวลาการรับงิน (ดือน) 
    a  = อัตรางินลวงหนຌาจาย (%) 
    i  = อัตราดอกบีๅยงินกูຌตอปี (%) 
    r  = อัตรางินประกันผลงาน (%) 
 

ส าหรับอัตราดอกบีๅยทีไ฿ชຌป็นกณฑ์฿นการค านวณคาดอกบีๅยตามสูตรดังกลาว ก าหนด฿หຌ฿ชຌ
คาฉลีไยอัตราดอกบีๅยงิน฿หຌกูຌยืมประภท MLR  ของธนาคารขนาด฿หญ อยางนຌอย 3 ธนาคาร ป็นกณฑ์พิจารณา   
ดย฿หຌก าหนดป็นตัวลขกลม กรณีอัตราดอกบีๅยป็นศษ  ถຌาศษถึง 0.50  ฿หຌปัดขึๅน  ถຌาเมถึง 0.50 ฿หຌปัดลง   
ละ฿หຌกรมบัญชีกลางก าหนดละประกาศอัตราดอกบีๅยงินกูຌทีไ฿ชຌป็นกณฑ์฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
ตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง หากอัตราดอกบีๅยงินกูຌฉลีไยฯ ปลีไยนปลงถึงรຌอยละ 1   

3.  หมวดคาก าเร 
 

ก าเรถือป็นคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางรายการหนึไงทีไค านวณรวมเวຌ฿นคา Factor F  

 ดยก าหนด฿หຌ฿ชຌอัตราก าเรทางธุรกิจ (Financial Profit)  หรือก าเรชิงธุรกิจ (Excess Profit)  ซึไงหมายถึง
สวนทีไสูงกวาอัตราดอกบีๅยงินฝากประจ า  ฿นอัตรารຌอยละ  3.5 - 5.5  ของคางาน (ทุน) 
 

4.  หมวดคาภาษี 
 

ป็นคาภาษีทีไผูຌรับจຌางกอสรຌางจะตຌองจาย  คือ  ภาษีมูลคาพิไม (VAT)  ฿นอัตราปัจจุบัน (รຌอย
ละ 7)  ดยหัก  ณ  ทีไจาย 
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หลักกณฑ์การ฿ชຌ 
ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 

 

การ฿ชຌตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F  
งานกอสรຌางอาคาร  ดังตอเปนีๅ 

 

1.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับรายการงานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุม 

ของงานกอสรຌางอาคาร  ตามความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร 
 

2.  กรณีคางานตຌนทุนอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีไก าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพืไอหาคา 
Factor F   หรือ฿ชຌสูตรดังตอเปนีๅ  พืไอค านวณหาคา Factor F 

 

คา Factor F ของคางานตຌนทุน A  =  D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} 
 

ดย  คางานตຌนทุน  A หมายถึง  คางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F 

  B หมายถึง  คางานตຌนทุนขัๅนตไ าของชวงคางานตຌนทุน  ทีไคางานตຌนทุน 

 ทีไตຌองการหาคา Factor F (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 C หมายถึง  คางานตຌนทุนขัๅนสูงของชวงคางานตຌนทุน  ทีไคางานตຌนทุน 

 ทีไตຌองการหาคา Factor F (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 D หมายถึง  คา Factor F   ของคางานตຌนทุนขัๅนตไ าของชวงคางานตຌนทุน 

 ทีไคางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F  (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 E หมายถึง  คา Factor F   ของคางานตຌนทุนขัๅนสูงของชวงคางานตຌนทุน 

 ทีไคางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F  (คางานตຌนทุน A) อยู 
 

3.  ครงการ/งานกอสรຌางทีไจัดจຌางกอสรຌางป็นสัญญาดียว  ฿หຌรวมคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/
งานกอสรຌาง พืไอทียบหาคา Factor F  จากตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 

 

4.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร เมมีการคิดค านวณกรณีฝนตกชุก 
 

5.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคารนีๅ ฿ชຌเดຌกับคานๅ ามันชืๅอพลิงทุกราคา ตจะปรปลีไยน
ตามอัตราดอกบีๅยงินกูຌ อัตรางินลวงหนຌาจาย อัตรางินประกันผลงานหัก ละอัตราภาษีมูลคาพิไม 
 

6.  อัตราดอกบีๅยงินกูຌป็นคาฉลีไยของอัตราดอกบีๅยขัๅนตไ า฿นการกูຌส าหรับลูกคຌาชัๅนดี (MLR)  
ของธนาคารขนาด฿หญอยางนຌอย 3 ธนาคาร ซึไงกรมบัญชีกลางป็นผูຌก าหนดละประกาศหากอัตราดอกบีๅย
งินกูຌฉลีไยฯ ปลีไยนปลงถึงรຌอยละ 1 
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7.  กรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี ทัๅง 100% ป็นคากอสรຌาง  
฿หຌ฿ชຌคา Factor F  ฿นชอง รวม฿นรูป Factor (ทีไยังเมรวม VAT) 
 

  8.  กรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี ละมีงินงบประมาณ
สมทบ ป็นคากอสรຌางดຌวย ฿หຌ฿ชຌคา Factor F ส าหรับกรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌอง
ช าระภาษีป็นคากอสรຌาง (ชอง รวม฿นรูป Factor) ละคา Factor F ส าหรับกรณีของการ฿ชຌงินงบประมาณ 

ป็นคากอสรຌาง (ชอง Factor F)  ตามสัดสวน ดย฿หຌค านวณคา Factor F ตามตัวอยางตอเปนีๅ 
 

กรณีงานกอสรຌางอาคาร  ฿ชຌงินกูຌจาก JBIC ป็นคากอสรຌาง 60% ละมีงินงบประมาณสมทบ 40%  รวมคางาน
ตຌนทุนทัๅงครงการ  เดຌจ านวน  400  ลຌานบาท    ก าหนดงินประกันผลงานหัก 5% งินลวงหนຌาจาย 10% อัตราดอกบีๅย 6%    
ละภาษีมูลคาพิไม 7%  

กรณีทีไ฿ชຌตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ฿หຌ฿ชຌตารางฯ กรณีงินประกันผลงานหัก 5%  งินลวงหนຌาจาย 
10%  อัตราดอกบีๅย 6%  ละภาษีมูลคาพิไม 7% 

- กรณีของงินกูຌ : ค านวณทีไคางานตຌนทุน  400  ลຌานบาท 

คา Factor F  จากตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร ฿นชอง รวม฿นรูป Factor   =  1.1013  
- กรณีของงินงบประมาณ : ค านวณทีไคางานตຌนทุน  400  ลຌานบาท 

   คา Factor F  จากตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ฿นชอง  Factor F  =   1.1803  
- คา Factor F  ทีไ฿ชຌค านวณราคากลาง 

     =   (1.1013 × 60/100) + (1.1803 × 40/100) =   0.6607 + 0.4721  
        =   1.1328 

 

หมายหตุ 1. งินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี  หมายถึง งินกูຌตาม
ครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือจากตางประทศ ตามมาตรา 80/1 (4) หงประมวลรัษฎากร ละตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร กีไยวกับภาษีมูลคาพิไม (ฉบับทีไ 28) ลงวันทีไ 5 มีนาคม 2535 รืไอง ก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ
ละงืไอนเขการขายสินคຌาหรือการ฿หຌบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทຌองถิไน หรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือจากตางประทศตามมาตรา 80/1(4) หงประมวลรัษฎากร ซึไงก าหนด฿หຌ
฿ชຌอัตราภาษีรຌอยละ 0 ฿นการค านวณภาษีมูลคาพิไม 

2.  คา Factor F ก าหนด฿หຌ฿ชຌมาตรฐานทศนิยม 4 ต าหนง 
 

ทัๅงนีๅ  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร (ละตาราง Factor F อืไนๆ) จะผันปรเปตามอัตรา
งินลวงหนຌาจายละอัตรางินประกันผลงานหัก  รวมป็น 12 ตาราง   ดังนัๅน  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
จึงตຌองลือก฿ชຌตาราง Factor F  ทีไสอดคลຌองตามอัตรางินลวงหนຌาจายละหรืออัตรางินประกันผลงาน
หักทีไก าหนดส าหรับครงการ/งานกอสรຌางทีไค านวณราคากลางนัๅน 

 

ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร ทัๅง 12 ตาราง ทีไประกาศ฿ชຌพรຌอมกับหลักเกณฑ์    
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารฉบับนีๅ  มีรายละเอียดปรากฏ฿นหนຌาถัดเป 



เงินลวงหนຌาจาย 0 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 1.0000 5.5000 22.1878 1.2219 1.0700 1.3074

1 15.4672 1.0000 5.5000 21.9672 1.2197 1.0700 1.3050

2 15.3236 1.0000 5.5000 21.8236 1.2182 1.0700 1.3035

5 15.0257 1.0000 5.5000 21.5257 1.2153 1.0700 1.3003

10 14.9669 1.0000 5.0000 20.9669 1.2097 1.0700 1.2943

15 11.7015 1.0000 5.0000 17.7015 1.1770 1.0700 1.2594

20 10.9900 1.0000 5.0000 16.9900 1.1699 1.0700 1.2518

25 8.9691 1.0000 4.5000 14.4691 1.1447 1.0700 1.2248

30 8.1867 1.0000 4.5000 13.6867 1.1369 1.0700 1.2164

40 8.1502 1.0000 4.5000 13.6502 1.1365 1.0700 1.2161

50 8.1389 1.0000 4.5000 13.6389 1.1364 1.0700 1.2159

60 7.7222 1.0000 4.0000 12.7222 1.1272 1.0700 1.2061

70 7.6191 1.0000 4.0000 12.6191 1.1262 1.0700 1.2050

80 7.6191 1.0000 4.0000 12.6191 1.1262 1.0700 1.2050

90 7.6108 1.0000 4.0000 12.6108 1.1261 1.0700 1.2049

100 7.6108 1.0000 4.0000 12.6108 1.1261 1.0700 1.2049

150 7.3615 1.0000 4.0000 12.3615 1.1236 1.0700 1.2023

200 7.3632 1.0000 4.0000 12.3632 1.1236 1.0700 1.2023

250 7.2751 1.0000 4.0000 12.2751 1.1228 1.0700 1.2013

300 7.1959 1.0000 3.5000 11.6959 1.1170 1.0700 1.1951

350 6.3974 1.0000 3.5000 10.8974 1.1090 1.0700 1.1866

400 6.3220 1.0000 3.5000 10.8220 1.1082 1.0700 1.1858

500 6.2743 1.0000 3.5000 10.7743 1.1077 1.0700 1.1853

> 500 5.6692 1.0000 3.5000 10.1692 1.1017 1.0700 1.1788

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
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ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 5 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.9125 5.5000 22.1003 1.2210 1.0700 1.3065

1 15.4672 0.9000 5.5000 21.8672 1.2187 1.0700 1.3040

2 15.3236 0.8875 5.5000 21.7111 1.2171 1.0700 1.3023

5 15.0257 0.8500 5.5000 21.3757 1.2138 1.0700 1.2987

10 14.9669 0.8000 5.0000 20.7669 1.2077 1.0700 1.2922

15 11.7015 0.8000 5.0000 17.5015 1.1750 1.0700 1.2573

20 10.9900 0.7875 5.0000 16.7775 1.1678 1.0700 1.2495

25 8.9691 0.7875 4.5000 14.2566 1.1426 1.0700 1.2225

30 8.1867 0.7750 4.5000 13.4617 1.1346 1.0700 1.2140

40 8.1502 0.7750 4.5000 13.4252 1.1343 1.0700 1.2136

50 8.1389 0.7500 4.5000 13.3889 1.1339 1.0700 1.2133

60 7.7222 0.7500 4.0000 12.4722 1.1247 1.0700 1.2035

70 7.6191 0.7375 4.0000 12.3566 1.1236 1.0700 1.2022

80 7.6191 0.7375 4.0000 12.3566 1.1236 1.0700 1.2022

90 7.6108 0.7250 4.0000 12.3358 1.1234 1.0700 1.2020

100 7.6108 0.7250 4.0000 12.3358 1.1234 1.0700 1.2020

150 7.3615 0.7000 4.0000 12.0615 1.1206 1.0700 1.1991

200 7.3632 0.6750 4.0000 12.0382 1.1204 1.0700 1.1988

250 7.2751 0.6250 4.0000 11.9001 1.1190 1.0700 1.1973

300 7.1959 0.6000 3.5000 11.2959 1.1130 1.0700 1.1909

350 6.3974 0.5875 3.5000 10.4849 1.1048 1.0700 1.1822

400 6.3220 0.5375 3.5000 10.3595 1.1036 1.0700 1.1808

500 6.2743 0.5125 3.5000 10.2868 1.1029 1.0700 1.1801

> 500 5.6692 0.4875 3.5000 9.6567 1.0966 1.0700 1.1733

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"
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ลຌานบาท

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)

หมายเหต ุ



เงินลวงหนຌาจาย 10 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.8250 5.5000 22.0128 1.2201 1.0700 1.3055

1 15.4672 0.8000 5.5000 21.7672 1.2177 1.0700 1.3029

2 15.3236 0.7750 5.5000 21.5986 1.2160 1.0700 1.3011

5 15.0257 0.7000 5.5000 21.2257 1.2123 1.0700 1.2971

10 14.9669 0.6000 5.0000 20.5669 1.2057 1.0700 1.2901

15 11.7015 0.6000 5.0000 17.3015 1.1730 1.0700 1.2551

20 10.9900 0.5750 5.0000 16.5650 1.1657 1.0700 1.2472

25 8.9691 0.5750 4.5000 14.0441 1.1404 1.0700 1.2203

30 8.1867 0.5500 4.5000 13.2367 1.1324 1.0700 1.2116

40 8.1502 0.5500 4.5000 13.2002 1.1320 1.0700 1.2112

50 8.1389 0.5000 4.5000 13.1389 1.1314 1.0700 1.2106

60 7.7222 0.5000 4.0000 12.2222 1.1222 1.0700 1.2008

70 7.6191 0.4750 4.0000 12.0941 1.1209 1.0700 1.1994

80 7.6191 0.4750 4.0000 12.0941 1.1209 1.0700 1.1994

90 7.6108 0.4500 4.0000 12.0608 1.1206 1.0700 1.1991

100 7.6108 0.4500 4.0000 12.0608 1.1206 1.0700 1.1991

150 7.3615 0.4000 4.0000 11.7615 1.1176 1.0700 1.1958

200 7.3632 0.3500 4.0000 11.7132 1.1171 1.0700 1.1953

250 7.2751 0.2500 4.0000 11.5251 1.1153 1.0700 1.1933

300 7.1959 0.2000 3.5000 10.8959 1.1090 1.0700 1.1866

350 6.3974 0.1750 3.5000 10.0724 1.1007 1.0700 1.1778

400 6.3220 0.0750 3.5000 9.8970 1.0990 1.0700 1.1759

500 6.2743 0.0250 3.5000 9.7993 1.0980 1.0700 1.1749

> 500 5.6692 -0.0250 3.5000 9.1442 1.0914 1.0700 1.1678

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
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ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 15 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.7375 5.5000 21.9253 1.2193 1.0700 1.3046

1 15.4672 0.7000 5.5000 21.6672 1.2167 1.0700 1.3018

2 15.3236 0.6625 5.5000 21.4861 1.2149 1.0700 1.2999

5 15.0257 0.5500 5.5000 21.0757 1.2108 1.0700 1.2955

10 14.9669 0.4000 5.0000 20.3669 1.2037 1.0700 1.2879

15 11.7015 0.4000 5.0000 17.1015 1.1710 1.0700 1.2530

20 10.9900 0.3625 5.0000 16.3525 1.1635 1.0700 1.2450

25 8.9691 0.3625 4.5000 13.8316 1.1383 1.0700 1.2180

30 8.1867 0.3250 4.5000 13.0117 1.1301 1.0700 1.2092

40 8.1502 0.3250 4.5000 12.9752 1.1298 1.0700 1.2088

50 8.1389 0.2500 4.5000 12.8889 1.1289 1.0700 1.2079

60 7.7222 0.2500 4.0000 11.9722 1.1197 1.0700 1.1981

70 7.6191 0.2125 4.0000 11.8316 1.1183 1.0700 1.1966

80 7.6191 0.2125 4.0000 11.8316 1.1183 1.0700 1.1966

90 7.6108 0.1750 4.0000 11.7858 1.1179 1.0700 1.1961

100 7.6108 0.1750 4.0000 11.7858 1.1179 1.0700 1.1961

150 7.3615 0.1000 4.0000 11.4615 1.1146 1.0700 1.1926

200 7.3632 0.0250 4.0000 11.3882 1.1139 1.0700 1.1919

250 7.2751 -0.1250 4.0000 11.1501 1.1115 1.0700 1.1893

300 7.1959 -0.2000 3.5000 10.4959 1.1050 1.0700 1.1823

350 6.3974 -0.2375 3.5000 9.6599 1.0966 1.0700 1.1734

400 6.3220 -0.3875 3.5000 9.4345 1.0943 1.0700 1.1709

500 6.2743 -0.4625 3.5000 9.3118 1.0931 1.0700 1.1696

> 500 5.6692 -0.5375 3.5000 8.6317 1.0863 1.0700 1.1624

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
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ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 0 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 5 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 1.0375 5.5000 22.2253 1.2223 1.0700 1.3078

1 15.4672 1.0500 5.5000 22.0172 1.2202 1.0700 1.3056

2 15.3236 1.0625 5.5000 21.8861 1.2189 1.0700 1.3042

5 15.0257 1.1000 5.5000 21.6257 1.2163 1.0700 1.3014

10 14.9669 1.1500 5.0000 21.1169 1.2112 1.0700 1.2960

15 11.7015 1.1500 5.0000 17.8515 1.1785 1.0700 1.2610

20 10.9900 1.1625 5.0000 17.1525 1.1715 1.0700 1.2535

25 8.9691 1.1625 4.5000 14.6316 1.1463 1.0700 1.2266

30 8.1867 1.1750 4.5000 13.8617 1.1386 1.0700 1.2183

40 8.1502 1.1750 4.5000 13.8252 1.1383 1.0700 1.2179

50 8.1389 1.2000 4.5000 13.8389 1.1384 1.0700 1.2181

60 7.7222 1.2000 4.0000 12.9222 1.1292 1.0700 1.2083

70 7.6191 1.2125 4.0000 12.8316 1.1283 1.0700 1.2073

80 7.6191 1.2125 4.0000 12.8316 1.1283 1.0700 1.2073

90 7.6108 1.2250 4.0000 12.8358 1.1284 1.0700 1.2073

100 7.6108 1.2250 4.0000 12.8358 1.1284 1.0700 1.2073

150 7.3615 1.2500 4.0000 12.6115 1.1261 1.0700 1.2049

200 7.3632 1.2750 4.0000 12.6382 1.1264 1.0700 1.2052

250 7.2751 1.3250 4.0000 12.6001 1.1260 1.0700 1.2048

300 7.1959 1.3500 3.5000 12.0459 1.1205 1.0700 1.1989

350 6.3974 1.3625 3.5000 11.2599 1.1126 1.0700 1.1905

400 6.3220 1.4125 3.5000 11.2345 1.1123 1.0700 1.1902

500 6.2743 1.4375 3.5000 11.2118 1.1121 1.0700 1.1900

> 500 5.6692 1.4625 3.5000 10.6317 1.1063 1.0700 1.1838

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 252 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 0 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 10 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 1.0750 5.5000 22.2628 1.2226 1.0700 1.3082

1 15.4672 1.1000 5.5000 22.0672 1.2207 1.0700 1.3061

2 15.3236 1.1250 5.5000 21.9486 1.2195 1.0700 1.3049

5 15.0257 1.2000 5.5000 21.7257 1.2173 1.0700 1.3025

10 14.9669 1.3000 5.0000 21.2669 1.2127 1.0700 1.2976

15 11.7015 1.3000 5.0000 18.0015 1.1800 1.0700 1.2626

20 10.9900 1.3250 5.0000 17.3150 1.1732 1.0700 1.2553

25 8.9691 1.3250 4.5000 14.7941 1.1479 1.0700 1.2283

30 8.1867 1.3500 4.5000 14.0367 1.1404 1.0700 1.2202

40 8.1502 1.3500 4.5000 14.0002 1.1400 1.0700 1.2198

50 8.1389 1.4000 4.5000 14.0389 1.1404 1.0700 1.2202

60 7.7222 1.4000 4.0000 13.1222 1.1312 1.0700 1.2104

70 7.6191 1.4250 4.0000 13.0441 1.1304 1.0700 1.2096

80 7.6191 1.4250 4.0000 13.0441 1.1304 1.0700 1.2096

90 7.6108 1.4500 4.0000 13.0608 1.1306 1.0700 1.2098

100 7.6108 1.4500 4.0000 13.0608 1.1306 1.0700 1.2098

150 7.3615 1.5000 4.0000 12.8615 1.1286 1.0700 1.2076

200 7.3632 1.5500 4.0000 12.9132 1.1291 1.0700 1.2082

250 7.2751 1.6500 4.0000 12.9251 1.1293 1.0700 1.2083

300 7.1959 1.7000 3.5000 12.3959 1.1240 1.0700 1.2026

350 6.3974 1.7250 3.5000 11.6224 1.1162 1.0700 1.1944

400 6.3220 1.8250 3.5000 11.6470 1.1165 1.0700 1.1946

500 6.2743 1.8750 3.5000 11.6493 1.1165 1.0700 1.1946

> 500 5.6692 1.9250 3.5000 11.0942 1.1109 1.0700 1.1887

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 253 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 5 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 5 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.9500 5.5000 22.1378 1.2214 1.0700 1.3069

1 15.4672 0.9500 5.5000 21.9172 1.2192 1.0700 1.3045

2 15.3236 0.9500 5.5000 21.7736 1.2177 1.0700 1.3030

5 15.0257 0.9500 5.5000 21.4757 1.2148 1.0700 1.2998

10 14.9669 0.9500 5.0000 20.9169 1.2092 1.0700 1.2938

15 11.7015 0.9500 5.0000 17.6515 1.1765 1.0700 1.2589

20 10.9900 0.9500 5.0000 16.9400 1.1694 1.0700 1.2513

25 8.9691 0.9500 4.5000 14.4191 1.1442 1.0700 1.2243

30 8.1867 0.9500 4.5000 13.6367 1.1364 1.0700 1.2159

40 8.1502 0.9500 4.5000 13.6002 1.1360 1.0700 1.2155

50 8.1389 0.9500 4.5000 13.5889 1.1359 1.0700 1.2154

60 7.7222 0.9500 4.0000 12.6722 1.1267 1.0700 1.2056

70 7.6191 0.9500 4.0000 12.5691 1.1257 1.0700 1.2045

80 7.6191 0.9500 4.0000 12.5691 1.1257 1.0700 1.2045

90 7.6108 0.9500 4.0000 12.5608 1.1256 1.0700 1.2044

100 7.6108 0.9500 4.0000 12.5608 1.1256 1.0700 1.2044

150 7.3615 0.9500 4.0000 12.3115 1.1231 1.0700 1.2017

200 7.3632 0.9500 4.0000 12.3132 1.1231 1.0700 1.2018

250 7.2751 0.9500 4.0000 12.2251 1.1223 1.0700 1.2008

300 7.1959 0.9500 3.5000 11.6459 1.1165 1.0700 1.1946

350 6.3974 0.9500 3.5000 10.8474 1.1085 1.0700 1.1861

400 6.3220 0.9500 3.5000 10.7720 1.1077 1.0700 1.1853

500 6.2743 0.9500 3.5000 10.7243 1.1072 1.0700 1.1848

> 500 5.6692 0.9500 3.5000 10.1192 1.1012 1.0700 1.1783

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 254 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 10 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 5 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.8625 5.5000 22.0503 1.2205 1.0700 1.3059

1 15.4672 0.8500 5.5000 21.8172 1.2182 1.0700 1.3034

2 15.3236 0.8375 5.5000 21.6611 1.2166 1.0700 1.3018

5 15.0257 0.8000 5.5000 21.3257 1.2133 1.0700 1.2982

10 14.9669 0.7500 5.0000 20.7169 1.2072 1.0700 1.2917

15 11.7015 0.7500 5.0000 17.4515 1.1745 1.0700 1.2567

20 10.9900 0.7375 5.0000 16.7275 1.1673 1.0700 1.2490

25 8.9691 0.7375 4.5000 14.2066 1.1421 1.0700 1.2220

30 8.1867 0.7250 4.5000 13.4117 1.1341 1.0700 1.2135

40 8.1502 0.7250 4.5000 13.3752 1.1338 1.0700 1.2131

50 8.1389 0.7000 4.5000 13.3389 1.1334 1.0700 1.2127

60 7.7222 0.7000 4.0000 12.4222 1.1242 1.0700 1.2029

70 7.6191 0.6875 4.0000 12.3066 1.1231 1.0700 1.2017

80 7.6191 0.6875 4.0000 12.3066 1.1231 1.0700 1.2017

90 7.6108 0.6750 4.0000 12.2858 1.1229 1.0700 1.2015

100 7.6108 0.6750 4.0000 12.2858 1.1229 1.0700 1.2015

150 7.3615 0.6500 4.0000 12.0115 1.1201 1.0700 1.1985

200 7.3632 0.6250 4.0000 11.9882 1.1199 1.0700 1.1983

250 7.2751 0.5750 4.0000 11.8501 1.1185 1.0700 1.1968

300 7.1959 0.5500 3.5000 11.2459 1.1125 1.0700 1.1903

350 6.3974 0.5375 3.5000 10.4349 1.1043 1.0700 1.1817

400 6.3220 0.4875 3.5000 10.3095 1.1031 1.0700 1.1803

500 6.2743 0.4625 3.5000 10.2368 1.1024 1.0700 1.1795

> 500 5.6692 0.4375 3.5000 9.6067 1.0961 1.0700 1.1728

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 255 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 15 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 5 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.7750 5.5000 21.9628 1.2196 1.0700 1.3050

1 15.4672 0.7500 5.5000 21.7172 1.2172 1.0700 1.3024

2 15.3236 0.7250 5.5000 21.5486 1.2155 1.0700 1.3006

5 15.0257 0.6500 5.5000 21.1757 1.2118 1.0700 1.2966

10 14.9669 0.5500 5.0000 20.5169 1.2052 1.0700 1.2895

15 11.7015 0.5500 5.0000 17.2515 1.1725 1.0700 1.2546

20 10.9900 0.5250 5.0000 16.5150 1.1652 1.0700 1.2467

25 8.9691 0.5250 4.5000 13.9941 1.1399 1.0700 1.2197

30 8.1867 0.5000 4.5000 13.1867 1.1319 1.0700 1.2111

40 8.1502 0.5000 4.5000 13.1502 1.1315 1.0700 1.2107

50 8.1389 0.4500 4.5000 13.0889 1.1309 1.0700 1.2101

60 7.7222 0.4500 4.0000 12.1722 1.1217 1.0700 1.2002

70 7.6191 0.4250 4.0000 12.0441 1.1204 1.0700 1.1989

80 7.6191 0.4250 4.0000 12.0441 1.1204 1.0700 1.1989

90 7.6108 0.4000 4.0000 12.0108 1.1201 1.0700 1.1985

100 7.6108 0.4000 4.0000 12.0108 1.1201 1.0700 1.1985

150 7.3615 0.3500 4.0000 11.7115 1.1171 1.0700 1.1953

200 7.3632 0.3000 4.0000 11.6632 1.1166 1.0700 1.1948

250 7.2751 0.2000 4.0000 11.4751 1.1148 1.0700 1.1928

300 7.1959 0.1500 3.5000 10.8459 1.1085 1.0700 1.1861

350 6.3974 0.1250 3.5000 10.0224 1.1002 1.0700 1.1772

400 6.3220 0.0250 3.5000 9.8470 1.0985 1.0700 1.1754

500 6.2743 -0.0250 3.5000 9.7493 1.0975 1.0700 1.1743

> 500 5.6692 -0.0750 3.5000 9.0942 1.0909 1.0700 1.1673

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 256 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 5 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 10 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.9875 5.5000 22.1753 1.2218 1.0700 1.3073

1 15.4672 1.0000 5.5000 21.9672 1.2197 1.0700 1.3050

2 15.3236 1.0125 5.5000 21.8361 1.2184 1.0700 1.3036

5 15.0257 1.0500 5.5000 21.5757 1.2158 1.0700 1.3009

10 14.9669 1.1000 5.0000 21.0669 1.2107 1.0700 1.2954

15 11.7015 1.1000 5.0000 17.8015 1.1780 1.0700 1.2605

20 10.9900 1.1125 5.0000 17.1025 1.1710 1.0700 1.2530

25 8.9691 1.1125 4.5000 14.5816 1.1458 1.0700 1.2260

30 8.1867 1.1250 4.5000 13.8117 1.1381 1.0700 1.2178

40 8.1502 1.1250 4.5000 13.7752 1.1378 1.0700 1.2174

50 8.1389 1.1500 4.5000 13.7889 1.1379 1.0700 1.2175

60 7.7222 1.1500 4.0000 12.8722 1.1287 1.0700 1.2077

70 7.6191 1.1625 4.0000 12.7816 1.1278 1.0700 1.2068

80 7.6191 1.1625 4.0000 12.7816 1.1278 1.0700 1.2068

90 7.6108 1.1750 4.0000 12.7858 1.1279 1.0700 1.2068

100 7.6108 1.1750 4.0000 12.7858 1.1279 1.0700 1.2068

150 7.3615 1.2000 4.0000 12.5615 1.1256 1.0700 1.2044

200 7.3632 1.2250 4.0000 12.5882 1.1259 1.0700 1.2047

250 7.2751 1.2750 4.0000 12.5501 1.1255 1.0700 1.2043

300 7.1959 1.3000 3.5000 11.9959 1.1200 1.0700 1.1984

350 6.3974 1.3125 3.5000 11.2099 1.1121 1.0700 1.1899

400 6.3220 1.3625 3.5000 11.1845 1.1118 1.0700 1.1897

500 6.2743 1.3875 3.5000 11.1618 1.1116 1.0700 1.1894

> 500 5.6692 1.4125 3.5000 10.5817 1.1058 1.0700 1.1832

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 257 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 10 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 10 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.9000 5.5000 22.0878 1.2209 1.0700 1.3063

1 15.4672 0.9000 5.5000 21.8672 1.2187 1.0700 1.3040

2 15.3236 0.9000 5.5000 21.7236 1.2172 1.0700 1.3024

5 15.0257 0.9000 5.5000 21.4257 1.2143 1.0700 1.2993

10 14.9669 0.9000 5.0000 20.8669 1.2087 1.0700 1.2933

15 11.7015 0.9000 5.0000 17.6015 1.1760 1.0700 1.2583

20 10.9900 0.9000 5.0000 16.8900 1.1689 1.0700 1.2507

25 8.9691 0.9000 4.5000 14.3691 1.1437 1.0700 1.2237

30 8.1867 0.9000 4.5000 13.5867 1.1359 1.0700 1.2154

40 8.1502 0.9000 4.5000 13.5502 1.1355 1.0700 1.2150

50 8.1389 0.9000 4.5000 13.5389 1.1354 1.0700 1.2149

60 7.7222 0.9000 4.0000 12.6222 1.1262 1.0700 1.2051

70 7.6191 0.9000 4.0000 12.5191 1.1252 1.0700 1.2040

80 7.6191 0.9000 4.0000 12.5191 1.1252 1.0700 1.2040

90 7.6108 0.9000 4.0000 12.5108 1.1251 1.0700 1.2039

100 7.6108 0.9000 4.0000 12.5108 1.1251 1.0700 1.2039

150 7.3615 0.9000 4.0000 12.2615 1.1226 1.0700 1.2012

200 7.3632 0.9000 4.0000 12.2632 1.1226 1.0700 1.2012

250 7.2751 0.9000 4.0000 12.1751 1.1218 1.0700 1.2003

300 7.1959 0.9000 3.5000 11.5959 1.1160 1.0700 1.1941

350 6.3974 0.9000 3.5000 10.7974 1.1080 1.0700 1.1855

400 6.3220 0.9000 3.5000 10.7220 1.1072 1.0700 1.1847

500 6.2743 0.9000 3.5000 10.6743 1.1067 1.0700 1.1842

> 500 5.6692 0.9000 3.5000 10.0692 1.1007 1.0700 1.1777

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 258 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 15 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 10 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.8125 5.5000 22.0003 1.2200 1.0700 1.3054

1 15.4672 0.8000 5.5000 21.7672 1.2177 1.0700 1.3029

2 15.3236 0.7875 5.5000 21.6111 1.2161 1.0700 1.3012

5 15.0257 0.7500 5.5000 21.2757 1.2128 1.0700 1.2976

10 14.9669 0.7000 5.0000 20.6669 1.2067 1.0700 1.2911

15 11.7015 0.7000 5.0000 17.4015 1.1740 1.0700 1.2562

20 10.9900 0.6875 5.0000 16.6775 1.1668 1.0700 1.2484

25 8.9691 0.6875 4.5000 14.1566 1.1416 1.0700 1.2215

30 8.1867 0.6750 4.5000 13.3617 1.1336 1.0700 1.2130

40 8.1502 0.6750 4.5000 13.3252 1.1333 1.0700 1.2126

50 8.1389 0.6500 4.5000 13.2889 1.1329 1.0700 1.2122

60 7.7222 0.6500 4.0000 12.3722 1.1237 1.0700 1.2024

70 7.6191 0.6375 4.0000 12.2566 1.1226 1.0700 1.2011

80 7.6191 0.6375 4.0000 12.2566 1.1226 1.0700 1.2011

90 7.6108 0.6250 4.0000 12.2358 1.1224 1.0700 1.2009

100 7.6108 0.6250 4.0000 12.2358 1.1224 1.0700 1.2009

150 7.3615 0.6000 4.0000 11.9615 1.1196 1.0700 1.1980

200 7.3632 0.5750 4.0000 11.9382 1.1194 1.0700 1.1977

250 7.2751 0.5250 4.0000 11.8001 1.1180 1.0700 1.1963

300 7.1959 0.5000 3.5000 11.1959 1.1120 1.0700 1.1898

350 6.3974 0.4875 3.5000 10.3849 1.1038 1.0700 1.1811

400 6.3220 0.4375 3.5000 10.2595 1.1026 1.0700 1.1798

500 6.2743 0.4125 3.5000 10.1868 1.1019 1.0700 1.1790

> 500 5.6692 0.3875 3.5000 9.5567 1.0956 1.0700 1.1723

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
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ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)
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หลักกณฑ์การค านวณ 
คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี 

 

 

คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี฿นงานกอสรຌางอาคาร หมายถึง 
คา฿ชຌจายทีไกิดขึๅนจากการด านินการตามขຌอก าหนดละหรือตามสัญญาจຌางกอสรຌาง  คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับคา
งานสนับสนุน (Construction General Support)  คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับกรรมวิธีฉพาะหรืออุปกรณ์พิศษ
ส าหรับการกอสรຌาง   ละหมายความรวมถึงคา฿ชຌจายอืไนโ ทีไจ าป็นตຌองมีส าหรับครงการ/งานกอสรຌางอาคาร
ตละงาน/ครงการ 
 

ทัๅงนีๅ  เดຌก าหนดตัวอยางรายการคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีส าหรับ 

งานกอสรຌางอาคาร เวຌ฿นบัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร  สวนทีไ 3 : คา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดฯ  ชน 

(1)  คา฿ชຌจายส าหรับอุปกรณ์ครืไองจักรกลพิศษ฿นการกอสรຌาง ชน TOWER CRANE  
ครืไองสงคอนกรีตขณะท  ป็นตຌน  

(2)  คา฿ชຌจายทีไกิดขึๅนจากการก าหนด฿หຌ฿ชຌนัไงรຌานพิศษพืไอความปลอดภัยตอคนงานกอสรຌาง 
(3)  คา฿ชຌจาย฿นการท า Bench Mark ส าหรับตรวจชใคระดับมาตรฐาน 

(4)  คา฿ชຌจาย฿นการจัดท าระบบปງองกันฝุຆนตามขຌอบังคับตามกฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง 
(5)  คา฿ชຌจาย฿นการท าระบบปງองกันดินพัง 
(6)  คา฿ชຌจายกรณีเมอนุญาต฿หຌคนงานพัก฿นบริวณทีไกอสรຌาง (คาพาหนะเป-กลับทีไพัก) 
(7)  คา฿ชຌจาย฿นการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสรຌางป็นระยะโ 

(8)  คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับกรรมวิธีปງองกันชีวิตละทรัพย์สินของบุคคลทีไ 3 

(9)  คา฿ชຌจาย฿นการท าอาคารบางสวน฿หຌลຌวสรใจพืไอขຌาเป฿ชຌสอยกอนสรใจทัๅงครงการ 

(10) คาขนสงวัสดุละหรืออุปกรณ์กอสรຌาง฿นกรณีทีไจ าป็นตຌองค านวณคาขนสง 
ป็นตຌน 

 

 การค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ฿นหลักกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางป็นผูຌพิจารณาก าหนดตามขຌอทใจจริงละหรือ
ตามขຌอก าหนดตางโ ทีไกีไยวขຌองกับครงการ/งานกอสรຌางอาคารทีไค านวณราคากลางนัๅน วาจ าป็นตຌองมี
คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีรายการ฿ดบຌาง   ดย฿หຌสดงรายละอียด 

การค านวณพรຌอมทัๅงชีๅจงหตุผลละความจ าป็นทีไตຌองมีของตละรายการลง฿นบบสดงการค านวณละ
หตุผลความจ าป็นส าหรับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ  ดยรายการ฿ดตຌองช าระคาภาษีมูลคาพิไม 
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กใ฿หຌรวมคาภาษีมูลคาพิไมเวຌดຌวย จากนัๅน ฿หຌน าคา฿ชຌจายรวมของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจาย
อืไนทีไจ าป็นตຌองมีตละรายการ  เปสรุปเวຌ฿น  บบ ปร.4 (พ) : บบสดงรายการ ปริมาณงาน ละราคา  
ส าหรับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ (BOQ.)   ลຌวรวมยอดคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจาย
อืไนทีไจ าป็นตຌองมีทุกรายการ  เวຌ฿นชอง รวมคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ ซึไงผลลัพธ์฿นชอง 
รวมคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ ฿นบบ ปร.4 (พ) : บบสดงรายการ ปริมาณงาน ละราคา  
ส าหรับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ (BOQ.) กใคือคากอสรຌาง฿นสวนของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละ
คา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีส าหรับทัๅงครงการ/งานกอสรຌางอาคารนัๅน จากนัๅน฿หຌน าผลรวมของคา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดฯ เปรวมกับคากอสรຌางรายการอืไนโ ฿นบบฟอร์ม ปร.6 เดຌป็นราคากลางงานกอสรຌางอาคารนัๅน    
ทัๅงครงการงานกอสรຌางซึไงเดຌรวมคา฿ชຌจายพิศษตรมขຌอก าหนดฯ เวຌดຌวยลຌว 
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หลักกณฑ์ละขຌอก าหนด 
การค านวณคาครุภัณฑ์฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 

 

 ครุภัณฑ์฿นงานกอสรຌางอาคาร หมายถึง ครุภัณฑ์ทีไป็นสวนประกอบของครงการ/งานกอสรຌางอาคาร  
ซึงตຌองจัดหาพรຌอมกับครงการ/งานกอสรຌางอาคารนัๅน ทานัๅน สวนครุภัณฑ์฿ดทีไป็นการจัดหาตางหากซึไงเม
กีไยวขຌองละหรือป็นสวนประกอบของครงการ/งานกอสรຌางอาคาร เมถือวาป็นครุภัณฑ์฿นงานกอสรຌางอาคาร 
 

 ครุภัณฑ์฿นครงการ/งานกอสรຌางอาคารดังกลาว  จ านกเดຌป็น  2  สวน  ดังนีๅ 
  1. ครุภัณฑ์จัดจຌางหรือจຌางท า  ป็นครุภัณฑ์ Build in  ทีไมีบบรูปรายการ (บบกอสรຌาง)   
ละหรือรายการประกอบบบก าหนดเวຌอยางชัดจน  ซึไงติดตัๅงเวຌป็นการถาวรละป็นสวนประกอบของตัว
อาคารหรือสิไงกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร ทีไก าหนดประกอบเวຌ฿นการกอสรຌางนัๅนโ  ดยสวน฿หญ
เมสามารถถอดคลืไอนยຌายเดຌ 

ครุภัณฑ์฿นสวนนีๅ  เดຌก าหนดตัวอยางรายการทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี
เวຌ฿นบัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร  ฿นสวนทีไ 1 : คางานตຌนทุน  ซึไงหมายถึง฿หຌค านวณ
฿นราคาทุนเวຌ฿นสวนของคางานตຌนทุน  พืไอน าเปค านวณหาคา Factor F  ตามหลักกณฑ์การรวมคางานตຌนทุน
พืไอหาคา Factor F  (ค านวณรวมคา Factor F เดຌ)  
  2.  ครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ ประกอบดຌวย ครุภัณฑ์ลอย (คลืไอนยຌายเดຌ) ทุกชนิด รวมทัๅง
อุปกรณ์ระบบสต อุปกรณ์ระบบสตทัศน์  คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ระบบคอมพิวตอร์  ละอุปกรณ์ระบบ
รักษาความปลอดภัย 

ครุภัณฑ์฿นสวนนีๅ เดຌก าหนดตัวอยางรายการทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไว เปควรจะมี  
เวຌ฿นบัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร ฿นสวนทีไ 2 : ครุภัณฑ์จัดซืๅอ (สัไงซืๅอ) ละระบบสต
ทัศน์  พรຌอมการติดตัๅง ซึไงหมายถึง ฿หຌค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือผูຌจ าหนาย  ลຌวน าเปรวมกับคาภาษีมูลคาพิไม    
ดยเมน าคางาน฿นสวนนีๅเปรวมกับคางานสวนทีไ 1 : คางานตຌนทุน  พืไอค านวณหาคา Factor F  (ค านวณรวมคา 
Factor F  เมเดຌ) 
 ส าหรับกรณีของครืไองปรับอากาศบบยกสวน  รวมทัๅงครืไองปรับอากาศบบอืไนทีไมีคุณลักษณะ 
รูปบบ ครงสรຌาง ละหรือวิธีการติดตัๅงหรือการด านินการบบดียวกัน เดຌก าหนดตัวอยางรายการเวຌ฿นบัญชี
สดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร  ฿นสวนทีไ 1 : คางานตຌนทุน ซึไงหมายถึง฿หຌค านวณ฿นราคาทุน 

เวຌ฿นสวนของคางานตຌนทุน พืไอน าเปค านวณหาคา Factor F ตามหลักกณฑ์การรวมคางานตຌนทุนพืไอหาคา 
Factor F (ค านวณรวมคา Factor F เดຌ) ตอยางเรกใตาม พืไอ฿หຌกิดความคลองตัว฿นทางปฏิบัติละการค านวณ 
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คาครืไองปรับอากาศบบยกสวนดังกลาวเมสูงกวาทีไควรจะป็น ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถ฿ชຌดุลยพินิจ
พิจารณาถอดบบค านวณครืไองปรับอากาศบบยกสวนดังกลาว เดຌป็น  2  นวทาง ดังนีๅ 
  1.  ค านวณ฿นสวนของคางานตຌนทุน (ค านวณรวมคา Factor F เดຌ) หาก฿นบบกอสรຌางเดຌ
ก าหนดรูปบบรายการ ลักษณะ  รวมทัๅงวิธีการกอสรຌางหรือติดตัๅ งตกตางเปจากมาตรฐานทัไวเป 

฿นทຌองตลาดหรือก าหนดป็นครุภัณฑ์จัดจຌาง (Build in) หรือตຌองด านินการ฿นลักษณะงานระบบ หรือตຌอง
ด านินการรวมกับงานอืไนโ  ซึไงตຌองค านวณ฿นสวนของคางานตຌนทุน ละหรือตามทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณ 

ราคากลางหในสมควร ดย฿นกรณนีีๅตຌองค านวณ฿นราคาทุนทานัๅน หากผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเมสามารถ
ค านวณ฿นราคาทุนเดຌ กใควรยกเปค านวณป็นครุภัณฑ์จัดซืๅอตามนวทางทีไ 2 

  2.  ค านวณป็นครุภัณฑ์จัดซืๅอ  ดย฿ชຌวิธีการถอดบบกอสรຌางละค านวณชนดียวกับ
ครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอละระบบสตทัศน์  คือ฿หຌค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือผูຌจ าหนาย ลຌวรวมคา
ภาษีมูลคาพิไม฿นอัตราปัจจุบัน ดยเมน าเปรวมกับคางานสวนทีไ 1 : คางานตຌนทุน พืไอค านวณหาคา Factor F 

(ค านวณรวมคา Factor F เมเดຌ) 
 

  ทัๅงนีๅ  ผลการค านวณคาครืไองปรับอากาศบบยกสวนทัๅง 2 นวทางดังกลาว คาฉลีไย
ตอครืไอง (ชุด)  ตຌองเมสูงกวาราคาครืไองปรับอากาศบบยกสวน หรือครืไองปรับอากาศบบอืไน 

ซึไงมีคุณลักษณะ รูปบบ ครงสรຌาง ละหรือวิธีการติดตัๅงหรือการด านินการอยางดียวกัน ตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ทีไส านักงบประมาณก าหนดละประกาศ฿ชຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

นวทางละตัวอยางการบงงวดงาน฿นงานกอสรຌางอาคาร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวทางละตัวอยาง 
การบงงวดงาน฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ฿นการจัดจຌางกอสรຌางทกุครัๅง  จ าปน็ตຌองก าหนดงืไอนเข฿นการจายงินคาจຌางวาจะจายงินกันอยางเร    ดยกรณี
การจຌางทีไปน็ราคาตอหนวย  ผูຌวาจຌางจะจายคาจຌางของตละรายการทีไเดຌด านินการลຌวสรใจจริง ตามราคาตอหนวยทีไก าหนด
เวຌ฿น฿บจຌงปริมาณงานละราคาคากอสรຌาง    สวนกรณีการจຌางทีไปน็สัญญาราคาหมารวม  ผูຌวาจຌางจะจายงินคาจຌางดย
บงนืๅองานออกปน็งวดโ ตามล าดับขัๅนตอนของการด านินการกอสรຌางนัๅน    ซึไงขຌอก าหนด ละหลักกณฑ์฿นการบง
งวดงาน  การจายงิน การก าหนดวลาลຌวสรใจ  ละการสงมอบงาน   อาจพจิารณาด านินการเดຌตามนวทาง ดังนีๅ
           1.  การบงงวดงาน ตຌองก าหนดปริมาณนืๅองาน ทีไจะตຌองท า฿นตละงวดงานอยางนนอน ชัดจน ละ฿หຌอยู฿น
วสัิยทีไผูຌรับหมาทกุรายสามารถปฎบิติัเดຌ
           2.  การจายงิน฿นตละงวดงาน   ตຌองก าหนดการจายงินปน็รຌอยละของวงงินคากอสรຌางยอดรวมทีไท าสัญญา
วาจຌางฯ
           3.  การก าหนดวลาลຌวสรใจละสงมอบงาน  ตຌองก าหนด฿หຌวลานัๅนอยู฿นงืไอนเข  ทีไเดຌมีการตรวจสอบลຌววา
เมปน็การเดຌปรียบสียปรียบกัน฿นบรรดาผูຌสนอราคาทกุราย   ละตຌองก าหนดระยะวลาทีไท าการกอสรຌางลຌวสรใจ
ของตละงวดงาน  ละการกอสรຌางทัๅงหมดรวมทกุงวดงานเวຌดຌวย
           4.  กรณีทีไสวนราชการมิเดຌก าหนดงวดงานเวຌ ฿หຌผูຌสนอราคาจัดท าผนการปฎบิติังาน  รวมทัๅงผนะยะวลา
฿นการด านินการกอสรຌาง (PROGRESS CHART)  มาประกอบเวຌดຌวย
           5.  กรณีตຌองขออนุมัติกอหนีๅผูกพนังบประมาณขຌามป  ควรระบหุรือก าหนดการจายงิน฿นตละงวดป คิดปน็รຌอยละ
เวຌ฿นอกสารประกาศจัดจຌางกอสรຌางดຌวย

           ฿นการบงงวดงาน ผูຌบงงวดงานจ าปน็ตຌองมีความรูຌละประสบการณ์฿นรืไองการกอสรຌาง รูຌขัๅนตอน฿นการกอสรຌาง
ละรายละอียดของการค านวณราคาคากอสรຌาง    พราะมืไอบงงวดงานตามขัๅนตอนลຌวจ าปน็ตຌองค านวณคางานทีไ
ตຌองจาย฿นตละงวดงานดຌวย     ละหากเมมีงืไอนเข฿หຌหกังินประกันผลงานตละงวด กใตຌองระมัดระวงั฿นการค านวณ
คางาน฿หຌถูกตຌองตรงกับงานทีได านินการจริง พราะหากผูຌรับหมาทิๅงงานงวด฿ดลຌวจะท า฿หຌกิดความสียหายตอทางราชการ
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การบงงวดงาน การจายงิน
ละการก าหนดระยะวลาในการด านินการกอสรຌาง

นวทางละตัวอยาง
การบงงวดงานในงานกอสรຌางอาคาร



ล าดับทีไ ขัๅนตอนการท างาน
ค านวณจาก ระยะวลา ค ารวณจาก ระยะวลา

นืๅอทีไ ทีไคิด฿หຌ นืๅอทีไ ทีไคิด฿หຌ

1  ขัๅนตรียมการ     400/100 = 4 15  วนั    2,160/100 = 21.6      22  วนั
2  ฐานรากตอกขใมเมຌ     400/40  = 10 45  วนั    2,160/40  = 54      54  วนั
3  คาน - พืๅน  ชัๅน ( 1 )     200/25  = 8 30  วนั    1,080/25  = 43.2      43  วนั
4  คาน - พืๅน  ชัๅน ( 2 )     200/25  = 8 30  วนั    1,080/25  = 43.2      43  วนั
5  ครงหลังคา     200/30  = 6 30  วนั    2,080/26  = 54      54  วนั
6  สวนประกอบละ     400/25  = 16 90  วนั    2,160/15  = 144     144  วนั

  การตกตง
  รวมวลา 240  วนั     360  วนั
  ผืไออุปสรรค เมมี  งานฐานรากฤดูฝนผืไอ  

  10%       36  วนั
    

    

    

 รวมระยะวลากอสรຌาง 240  วนั      396  วนั

 

       หมายหตุ   ปน็พยีงตัวอยางทานัๅนอาจเมปน็เปตามนีๅกใเดຌ   ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับลักษณะของอาคารละสภาพพืๅนทีไกอสรຌาง

(อาคาร 2 ชัๅน) (อาคาร 2 ชัๅน)ทรงเทย

ตัวอยางทีไ  1 ตัวอยางทีไ  2
นืๅอทีไอาคารรวม 400 ตร.ม. นืๅอทีไอาคารรวม 2,160 ตร.ม.
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 ตัวอยางการประมาณการระยะวลากอสรຌางอาคาร



     

ล าดับทีไ ขัๅนตอนการท างาน ก าหนดขัๅนตไ า นืๅอทีไอาคารรวมเมกิน นืๅอทีไอาคารรวมกิน
วนั 5,000  ม2

5,000  ม2

1 งานขัๅนตรียมการ 15 100 ม2/วัน(นืๅอทีไทัๅงหมด) 120 ม2
/วัน(นืๅอทีไทัๅงหมด)

(ปกัผัง ปลูกสรຌางรงงาน)

2 ฐานรากเมตอกสาขใม 30 50 ม2
/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด) 80 ม2

/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด)

 (หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)

3 ฐานรากตอกสาขใมเมຌ 45 40 ม2
/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด) 60 ม2

/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด)

(หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)

4 ฐานรากตอกสาขใมคอนกรีต 60 30 ม2
/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด) 50 ม2

/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด)

(หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)

5 ตัๅงบบผูกหลใกละหลอคอนกรีต 30 25 ม2
/วัน(นืๅอทีไตละชัๅน) 40 ม2

/วัน(นืๅอทีไตละชัๅน)

สา คานละพืๅนตละชัๅนละหลังคาคอนกรีต
6 ติดตัๅงครงหลังคาละมุงหลังคา

6.1  ธรรมดา 30 30 ม2
/วัน 40 ม2

/วัน

6.2  ทรงเทย ลักษณะพิศษ 45 20 ม2
/วัน (นืๅอทีไหลังคา) 25 ม2

/วัน (นืๅอทีไหลังคา)

7 งานสวนประกอบละตกตงจนสรใจ
7.1  ธรรมดา 90 15 ม2

/วัน 30 ม2
/วัน

7.2  ลวดลายเทย ตกตงพิศษ 120 15 ม2
/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด) 20 ม2

/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด)

8 อุปสรรคผืไอหลือผืไอขาด ดุลยพินิจ ดุลยพินิจ

          หมายหตุ
                          1.  เดຌตัดระยะวลาท าการกอสรຌางทีไหลืไอมกันออกเปลຌว
                          2.  การค านวณวลาท าการกอสรຌาง฿หຌคิดจ านวนวนัจากนืๅอทีไ ทีไก าหนดเวຌ
                              ของตละขัๅนตอนการท างาน หากตไ ากวาก าหนดขัๅนตไ า฿หຌถือวาขัๅนตไ า
                          3.  นืๅอทีไหลังคาคิดตามนืๅอทีไตามระดับราบ
          หลงขຌอมูล
              -   การจัดอบรม  รืไอง    การถอดบบค านวณราคากลางสิไงกอสรຌาง (อาคาร)

                                     ระหวางวนัทีไ 28 - 29 สิงหาคม 2521  ณ  ศาลาสันติธรรม 
               -   จัดอบรม ดย          คณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงระบบการกอสรຌางสถานทีไราชการละถาวรวตัถุของประทศ
               -   จัดบรรยาย ดย       นายบ ารุง อินทามระ
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การประมาณระยะวลากอสรຌางอาคาร (คอนกรีตสริมหลใก)



อาคารทีไท าการส านักงานสูง 3 ชัๅน  จ านวน  1  หลัง
88.91 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง

งวดทีไ 1.1 6.35 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ตอกสาขใมพรຌอมหนังสือรับรองการทดสอบขใมละส ารวจดิน ลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตฐานราก - สาตอมอ ค.ส.ล. ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ท าบอกรอะบอซึมละถังนๅ า฿ตຌดินพรຌอมวาง Sleeve ทอระบบตางโ ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 60 วัน

งวดทีไ 1.2 8.98 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 1 ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.3 7.96 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 2 ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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ตัวอยางการบงงวดงาน  การจายงิน ละก าหนดวลาลຌวสรใจ
 -กรณีจ านวนงินคิดป็นรຌอยละของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง-

การบงงวดงาน  การจายงิน  ก าหนดวลาลຌวสรใจ

ปน็งนิรຌอยละ

ปน็งนิรຌอยละ

การกอสรຌางอาคาร ส านักงานพรຌอมสวนประกอบตางโ ของอาคาร
……………………………………………………

รายการ  ทีไ   1

ปน็งนิรຌอยละ

ปน็งนิรຌอยละ



งวดทีไ 1.4 7.91 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.5 8.57 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ประกอบละติดตัๅงครงหลังคาหลใก  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ทาสีกันสนิม  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล.  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ท าการกอสรຌางสวนตางโ ของงานครงสรຌาง สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตสวนทีไหลือ ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.6 5.81 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- มุงกระบืๅองหลังคาละสวนประกอบตางโ ของงานหลังคา ลຌวสรใจ
- กออิฐผนัง ติดตัๅงวงกบเมຌ พรຌอมหลอคอนกรีตสาอในละอในทบัหลัง คสล. ชัๅนทีไ 1
  ถึงชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ 50%

- ดินทอระบบสุขาภบิาล ทอส าหรับรຌอยสายเฟฟา้ สายทรศัพท์ละทอระบบตางโ
  ชัๅนทีไ 1 ถึงชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ 50 %

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

ปน็งนิรຌอยละ
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ปน็งนิรຌอยละ

ปน็งนิรຌอยละ



งวดทีไ 1.7 6.11 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- กออิฐผนัง ติดตัๅงวงกบเมຌ พรຌอมหลอคอนกรีตสาอในละอในทบัหลัง คสล. สวนทีไ
  หลือทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ดินทอระบบสุขาภบิาล ทอส าหรับรຌอยสายเฟฟา้ สายทรศัพท์ละทอระบบตางโ
  สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ฉาบปนูภาย฿นอาคารลຌวสรใจ 90%

- ตกตงผนังบกุระบืๅองซรามิค ลຌวสรใจ
- ตกตงผนังบหุนิกรนิต ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.8 8.06 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ฉาบปนูภายนอก-ภาย฿น ฿นสวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนขัดมันรียบ ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนขัดหยาบ ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนท าทรายลຌาง  ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนหนิขัดกับทีไ  ลຌวสรใจ
- ตกตงบนัเดผิวหนิขัดกับทีไ   ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนปกูระบืๅองซรามิค ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนปหูนิกรนิต ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ตกตงบนัเดผิวหนิกรนิต   ลຌวสรใจ
- ท าปนูปั้นบวัผนัง,ประตู-หนຌาตาง,สาละหนຌาบรรณ ชิงชาย หนຌาจัไว ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงงานหลังคาสกายเลทพ์รຌอมครง ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงตราสัญลักษณ์หนิกรนิต หนຌาจัไว  ลຌวสรใจ
- ท าครงคราฝ้าพดานพดาน ลຌวสรใจ 90 %

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.9 8.49 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงผนฝ้าพดาน ลຌวสรใจ 90 %

- ติดตัๅงฝ้าอะลูมินียม ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ท าการรຌอยสายเฟฟา้ สายสัญญาณตางโ ลຌวสรใจ

ปน็งนิรຌอยละ
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ปน็งนิรຌอยละ

ปน็งนิรຌอยละ



- ติดตัๅงบานประตูเมຌ บานประตูส ารใจรูป ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงผนังหຌองนๅ าส ารใจรูป  ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงผนังบุผนยิบซัไมบอร์ด  ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงประตู-หนຌาตางอะลูมินียมพรຌอมอุปกรณ์ กระจก ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงราวบนัเดละสวนประกอบบนัเด ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงราวลูกกรงกันตกสตนลสละสวนประกอบอืไนโ  ลຌวสรใจ
- ท าบวัชิงผนังหนิขัดทรายลຌาง,หนิกรนิตละ P.V.C.  ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.10 11.47 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงครืไองสุขภณัฑ์ อุปกรณ์ประกอบหຌองนๅ า-หຌองสຌวม  ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงพดัลมระบายอากาศละอุปกรณ์จายลมระบบระบายอากาศลຌวสรใจ
- ติดตัๅงอุปกรณ์เฟฟา้ของงานระบบปรับอากาศ  ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงครืไองปรับอากาศ  พรຌอมอุปกรณ์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงครืไองสูบนๅ าละระบบสุขาภบิาล ภายนอกอาคาร ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงอุปกรณ์ระบบจຌงพลิงเหมຌ  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงดวงคมเฟฟา้ สวติช์ ตຌารับ พรຌอมอุปกรณ์   ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงระบบปอ้งกันอันตรายจากฟา้ผา ทัๅงหมดลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 60 วัน

งวดทีไ 1.11 9.20 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงหมຌอปลงเฟฟา้พรຌอมอุปกรณ์ ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงลิฟท์ดยสาร ลิฟทส์งของพรຌอมอุปกรณ์ ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงระบบ ท.ีว.ี,ละจานดาวทยีม ทวีวีงจรปຂดพรຌอมอุปกรณ์ ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงระบบครือขายคอมพวิตอร์ละอุปกรณ์   ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงอุปกรณ์หลักของงานระบบทรศัพท ์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ท าพืๅนปพูรม ปกูระบืๅองยาง ละบวัชิงผนังทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ทาสีตกตงสวนตางโ ทัๅง ภาย฿นละภายนอก฿นสวนทีไตຌองทา ลຌวสรใจ
- ท าการทดสอบงานระบบตางโ จน฿ชຌการเดຌรียบรຌอยสมบรูณ์
- นอกจากนีๅ฿หຌท าการกอสรຌางงานสวนอืไนโทีไหลือทัๅงหมด฿หຌลຌวสรใจรียบรຌอย
  ถูกตຌอง ครบถຌวนตามรูปบบ รายการกอสรຌาง ละสัญญาทกุประการ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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งานผังบริวณ
4.83 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง

งวดทีไ 2.1 1.42 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีต บอพกั ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วางทอระบายนๅ า ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงขอบคันหนิส ารใจรูป  ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 45 วัน

งวดทีไ 2.2 3.41 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตถนน  ค.ส.ล. ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนปบูลຍอกปพูืๅนทางทຌา  ลຌวสรใจ
- ทาสีบงชองทีไจอดรถ  ลຌวสรใจ
- ตกตงงานภมูิทศัน์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 45 วัน
       

งานครภุณัฑ์ละสตทศันูปกรณ์
6.26 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง

งวดทีไ 3.1 2.12 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบครุภณัฑ์จัดสรຌางทัๅงหมดลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 3.2 2.97 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบครุภณัฑ์จัดซืๅอทัๅงหมดลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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งวดทีไ 3.3 1.18 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบระบบสตทศันูปกรณ์ทัๅงหมดลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

หมายหตุ บงงวดงานออกปน็ 3 รายการ  ก าหนดวลาลຌวสรใจทัๅงหมด 420 วนั
รายการทีไ 2 ละรายการทีไ 3 ฿หຌด านินงานลຌวสรใจทัๅงหมดภาย฿นวลา 420 วนั
ทัๅงนีๅผูຌรับจຌางสามารถสงมอบงานงวด฿ดกอน หรือหลังเดຌ หรือจะสงพรຌอมกันทีไละหลายงวด
กใเดຌ  มืไอผูຌรับจຌางเดຌท าการกอสรຌางงานนัๅนลຌวสรใจ รียบรຌอยครบถຌวน ตามรายละอียดทีไ
ระบเุวຌ฿นตละงวดงาน

                       หในชอบ ...........................................................................................................

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

                       ตรวจ………………………………………………………………………..

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

                       ผูຌบงงวดงาน………………………………………………………………….

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

ปน็งนิรຌอยละ
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วนัทีไ  ....   ดือน........   พ.ศ. ........

ชืไอบคุคล/หนวยงาน ทีไบงงวดงาน
(.....................................................................)



อาคารทีไท าการส านักงานสูง 3 ชัๅน  จ านวน  1  หลัง
ปน็งนิประมาณ (125,456,000+3,250,000) = 128,706,000 บาท

งวดทีไ 1.1 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 6.35   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ตอกสาขใมพรຌอมหนังสือรับรองการทดสอบขใมละส ารวจดิน ลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตฐานราก - สาตอมอ ค.ส.ล. ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ท าบอกรอะบอซึมละถังนๅ า฿ตຌดินพรຌอมวาง Sleeve ทอระบบตางโ ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 60 วัน

งวดทีไ 1.2 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 8.98   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 1 ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.3 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 7.96   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 2 ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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 -กรณีค านวณหาจ านวนงินตามนืๅองานลຌวคิดป็นรຌอยละ-

การบงงวดงาน  การจายงิน  ก าหนดวลาลຌวสรใจ

88.91

9,185,852.13    

4,914,525    

3,454,163    

การกอสรຌางอาคาร ส านักงานพรຌอมสวนประกอบตางโ ของอาคาร
……………………………………………………

รายการ  ทีไ   1

584,455      

1,024,484    

75,755        

11,524,487.09  

2,586,406    

817,164      

13,004,406.73  

2,683,814    

5,566,607    

3,069,291    

4,970,467    

2,528,131    

584,455      

779,273      

75,755        



งวดทีไ 1.4 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 7.91   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.5 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 8.57   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ประกอบละติดตัๅงครงหลังคาหลใก  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ทาสีกันสนิม  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล.  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ท าการกอสรຌางสวนตางโ ของงานครงสรຌาง สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตสวนทีไหลือ ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.6 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 5.81   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- มุงกระบืๅองหลังคาละสวนประกอบตางโ ของงานหลังคา ลຌวสรใจ  = บาท
- กออิฐผนัง ติดตัๅงวงกบเมຌ พรຌอมหลอคอนกรีตสาอในละอในทบัหลัง คสล. 

  ชัๅนทีไ 1 ถึงชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ 50%  = บาท
- ดินทอระบบสุขาภบิาล ทอส าหรับรຌอยสายเฟฟา้ สายทรศัพท์ละทอระบบ
  ตางโ ชัๅนทีไ 1 ถึงชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ 50 %  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

4,970,467    

2,528,131    

584,455      

725,503      

75,755        

12,406,963.32  
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11,452,124.21  

2,567,812    

3,109,971    

88,016        

8,411,550.56    

4,068,060    

2,428,800    

4,358,322    

1,847,006    

409,118      

1,389,230    

298,421      

906,880      

1,914,690    



งวดทีไ 1.7 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 6.11   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- กออิฐผนัง ติดตัๅงวงกบเมຌ พรຌอมหลอคอนกรีตสาอในละอในทบัหลัง คสล. 

  สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ดินทอระบบสุขาภบิาล ทอส าหรับรຌอยสายเฟฟา้ สายทรศัพท์ละทอระบบ
  ตางโ สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ฉาบปนูภาย฿นอาคารลຌวสรใจ 90%  = บาท
- ตกตงผนังบกุระบืๅองซรามิค ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผนังบหุนิกรนิต ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.8 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 8.06   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ฉาบปนูภายนอก-ภาย฿น ฿นสวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนขัดมันรียบ ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนขัดหยาบ ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนท าทรายลຌาง  ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนหนิขัดกับทีไ  ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงบนัเดผิวหนิขัดกับทีไ   ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนปกูระบืๅองซรามิค ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนปหูนิกรนิต ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงบนัเดผิวหนิกรนิต   ลຌวสรใจ  = บาท
- ท าปนูปั้นบวัผนัง,ประตู-หนຌาตาง,สาละหนຌาบรรณ ชิงชาย หนຌาจัไว ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงงานหลังคาสกายเลทพ์รຌอมครง ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงตราสัญลักษณ์หนิกรนิต หนຌาจัไว  ลຌวสรใจ  = บาท
- ท าครงคราฝ้าพดานพดาน ลຌวสรใจ 90 %  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.9 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 8.49   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงผนฝ้าพดาน ลຌวสรใจ 90 %  = บาท
- ติดตัๅงฝ้าอะลูมินียม ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ท าการรຌอยสายเฟฟา้ สายสัญญาณตางโ ลຌวสรใจ  = บาท

2,428,800    

1,226,053    

2,452,106    

283,656      

2,460,500    

11,668,095.92  
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8,851,115.11    

163,392      

4,051,196    

498,481      

1,583,638    

821,456      

502,866      

723,343      

24,547        

46,095        

206,400      

680,023      

179,488      

2,187,172    

12,293,446.75  

1,533,464    

3,248,992    

1,313,901    



- ติดตัๅงบานประตูเมຌ บานประตูส ารใจรูป ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงผนังหຌองนๅ าส ารใจรูป  ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงผนังบุผนยิบซัไมบอร์ด  ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงประตู-หนຌาตางอะลูมินียมพรຌอมอุปกรณ์ กระจก ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงราวบนัเดละสวนประกอบบนัเด ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงราวลูกกรงกันตกสตนลสละสวนประกอบอืไนโ  ลຌวสรใจ  = บาท
- ท าบวัชิงผนังหนิขัดทรายลຌาง,หนิกรนิตละ P.V.C.  ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.10 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 11.47 

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงครืไองสุขภณัฑ์ อุปกรณ์ประกอบหຌองนๅ า-หຌองสຌวม  ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงพดัลมระบายอากาศละอุปกรณ์จายลมระบบระบายอากาศลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงอุปกรณ์เฟฟา้ของงานระบบปรับอากาศ  ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงครืไองปรับอากาศ  พรຌอมอุปกรณ์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงครืไองสูบนๅ าละระบบสุขาภบิาล ภายนอกอาคาร ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงอุปกรณ์ระบบจຌงพลิงเหมຌ  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงดวงคมเฟฟา้ สวติช์ ตຌารับ พรຌอมอุปกรณ์   ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงระบบปอ้งกันอันตรายจากฟา้ผา ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 60 วัน

งวดทีไ 1.11 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 9.20   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงหมຌอปลงเฟฟา้พรຌอมอุปกรณ์ ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงลิฟท์ดยสารพรຌอมอุปกรณ์ ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงระบบ ท.ีว.ี,ละจานดาวทยีม ทวีวีงจรปຂดพรຌอมอุปกรณ์ ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงระบบครือขายคอมพวิตอร์ละอุปกรณ์   ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงอุปกรณ์หลักของงานระบบทรศัพท ์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ท าพืๅนปพูรม ปกูระบืๅองยาง ละบวัชิงผนังทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ทาสีตกตงสวนตางโ ทัๅง ภาย฿นละภายนอก฿นสวนทีไตຌองทา ลຌวสรใจ  = บาท
- ท าการทดสอบงานระบบตางโ จน฿ชຌการเดຌรียบรຌอยสมบรูณ์  = บาท
- นอกจากนีๅ฿หຌท าการกอสรຌางงานสวนอืไนโทีไหลือทัๅงหมด฿หຌลຌวสรใจรียบรຌอย  = บาท
  ถูกตຌอง ครบถຌวนตามรูปบบ รายการกอสรຌาง ละสัญญาทกุประการ

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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50,982        

547,433      

1,479,030    

3,758,858    

40,215        

6,743         

313,830      

16,600,588.42  

2,514,365    

2,197,475    

13,314,607.98  

727,049      

2,268,198    

1,190,073    

3,296,605    

1,313,263    

2,630,497    

2,204,523    

1,253,786    

704,564      

1,000,821    

750,706      

2,629,340    

2,171,152    

1,944,532    

1,118,245    



รายการทีไ   2 งานผังบริวณ
ปน็งนิประมาณ บาท คิดปน็รຌอยละ 4.83   

งวดทีไ 2.1 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 1.42   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีต บอพกั ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วางทอระบายนๅ า ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงขอบคันหนิส ารใจรูป  ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 45 วัน

งวดทีไ 2.2 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 3.41   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตถนน  ค.ส.ล. ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนปบูลຍอกปพูืๅนทางทຌา  ลຌวสรใจ  = บาท
- ทาสีบงชองทีไจอดรถ  ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงงานภมูิทศัน์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 45 วัน

งานครภุณัฑ์ละสตทศันูปกรณ์
ปน็งนิประมาณ บาท คิดปน็รຌอยละ 6.26   

งวดทีไ 3.1 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 2.12   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบครุภณัฑ์จัดสรຌางทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 3.2 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 2.97   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบครุภณัฑ์จัดซืๅอทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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138,673      

4,936,000.00    

2,891,351    

1,397,518    

43,069        

6,985,000.00    

2,049,000.00    

740,154      

1,170,173    

3,059,000    

4,298,000.00    

4,298,000    

604,062      

รายการทีไ   3
9,072,000.00    

3,059,000.00    



งวดทีไ 3.3 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 1.18   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบระบบสตทศันูปกรณ์ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

หมายหตุ บงงวดงานออกปน็ 3 รายการ  ก าหนดวลาลຌวสรใจทัๅงหมด 420 วนั
รายการทีไ 2 ละรายการทีไ 3 ฿หຌด านินงานลຌวสรใจทัๅงหมดภาย฿นวลา 420 วนั
ทัๅงนีๅผูຌรับจຌางสามารถสงมอบงานงวด฿ดกอน หรือหลังเดຌ หรือจะสงพรຌอมกันทีไละหลายงวด
กใเดຌ  มืไอผูຌรับจຌางเดຌท าการกอสรຌางงานนัๅนลຌวสรใจ รียบรຌอยครบถຌวน ตามรายละอียดทีไ
ระบเุวຌ฿นตละงวดงาน

                       หในชอบ ...........................................................................................................

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

                       ตรวจ………………………………………………………………………..

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

                       ผูຌบงงวดงาน………………………………………………………………….

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

(.....................................................................)

1,715,000.00    
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วนัทีไ  .......     ดือน........   พ.ศ. .........

1,715,000    

ชืไอบคุคล/หนวยงาน ทีไบงงวดงาน



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ .ศ .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

   ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก 
งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 
ขนาดเล็ก (< ๕๐) 

 
๔.๕ 

 
๖.๕ 

 
๘.๕ 

  ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ 
  ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
  ขนาดพิเศษระดับที่หน่ึง 

(๗๕๐ < ๒,๕๐๐) 
๓ ๓.๕ ๕ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สอง 
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) 

๒.๕ ๓ ๔ 

  ขนาดพิเศษระดับที่สาม 
(> ๕,๐๐๐) 

๑.๕ ๒.๕ ๓ 

 
หมายเหตุ 
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่  
  ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม  
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตช้ันสูง ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศลิปกรรม วัฒนธรรม  
หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ 
อาคารท่ีมีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร 
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง 
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณท่ีมีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม  
  ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง 
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซบัซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม 
อาคารพักอาศัยรวม สนามกฬีา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง 



 

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ 
ห้างสรรพสินคา้ ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินคา้และนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า  
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ 
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม  
  ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มลีักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินคา้ อาคารจอดรถยนต์ ตลาด รา้นค้า ศูนย์อาหาร  
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๙๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ซ)   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่หน่วยงานของรัฐ
กระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ซ)   
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีอ่ืนให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ที่เก่ียวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดความสะดวก  และรวดเร็ว  สมควรกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
กรณีดังกล่าวกระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



   หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพ  สอดคล้องและเหมาะสม 
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  2535  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของ  ๙  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  ในข้อ  ๓  แห่งประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  การประกอบกิจการสปา  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของ  ๙  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  ในข้อ  ๓  แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของ  ๙  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  ในข้อ  ๓  แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑๑)  ของ  ๙  กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  ในข้อ  ๓  แห่งประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



   หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“(๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

หรือโรคโควดิ  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)) 
ส าหรบัสถานประกอบกิจการที่เปน็อันตรายต่อสขุภาพ 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการป้องกัน   
ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการ  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพ่ือให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง 
จากการแพร่กระจายและการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และให้ผู้มีหน้าที่สามารถปฏิบัติถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ  มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบกิจการนี้ด้วย   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข  
จึงได้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  2564”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และมาตรการ  

การป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  
(COVID-19))  ส าหรับสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

ข้อ ๔ ในประกาศนี้   
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย   

ต่อสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ   
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

“ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  เจ้าของ  หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินการของ   
สถานประกอบกิจการนั้น   

“ผู้ติดเชื้อ”  หมายความว่า  ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))   
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“เชื้อไวรัส”  หมายความว่า  เชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือโรคโควิด  19  (Coronavirus  
Disease  2019  (COVID-19))   

“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น  
มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพื่อใช้สร้างหรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์   

“ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล”  หมายความว่า  การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และให้หมายความ
รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์    
ระบบอินเตอร์เน็ต  หรือโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบ
เครือข่ายที่คล้ายคลึงกันที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป   

“ระดับ  ๑”  หมายความว่า  สถานการณ์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสทั้งในสถานประกอบกิจการ  
และในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ  และในเขตองคก์รปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันนั้น  แต่ยังพบการระบาดของเชื้อไวรัสภายในประเทศและต่างประเทศ   

“ระดับ  ๒”  หมายความว่า  สถานการณ์ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบกิจการ  แต่พบว่า  
มีประวัติการพบผู้ติดเชื้อ  ซึ่งอยู่ในระยะแพร่เชื้อตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด  เข้ามาใช้บริการ 
ในสถานประกอบกิจการนั้น  หรือพบผู้ติดเชื้อในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   หรือในเขต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน   

“ระดับ  ๓”  หมายความว่า  สถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบกิจการนั้น   
ข้อ  ๕  กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในระดับ   ๑  ให้ผู้ด าเนินกิจการ 

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยง  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดให้มีการท าความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการ  พ้ืน  ผนัง  ด้วยน้ ายาท าความสะอาด  

อย่างสม่ าเสมอ  โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนผิวที่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน   เช่น  ลูกบิดประตู   
ราวบันได  ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร  เก้าอี้  โต๊ะส าหรับรับประทานอาหาร  ห้องน้ าและห้องส้วม  ต้องดูแล
ความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าทุกวัน   

(๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ  กรณีมีระบบปรับอากาศต้องมีอัตราการระบายอากาศ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   ดูแลบ ารุงรักษาระบบ 
ปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ  ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี  และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

(๓) จัดให้มี พ้ืนที่ปฏิบัติ งานและพ้ืนที่ ให้บริการอย่างน้อยหนึ่ งคนต่อสี่ตารางเมตร   
หรือมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร  เว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันรูปแบบอื่น  
ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

(๔) จัดให้มีการท าความสะอาด  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ภาชนะ  อุปกรณ์และเครือ่งจักรเกี่ยวกบั
กระบวนการผลิตและการประกอบกิจการที่มีการสัมผัสบ่อย  หรือสัมผัสร่วมกัน  ก่อนและหลัง 
ประกอบกิจการ  หรือให้บริการทุกครั้ง   
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(๕) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้ าและสบู่อย่างเพียงพอ  หากไม่สามารถจัดให้มีอ่างล้างมือได้  
ต้องจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์  หรือแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ  วางไว้ในจุดที่สามารถ
ใช้ได้อย่างสะดวกและเพียงพอ  โดยเฉพาะบริเวณที่ท าการผลิต  ปรุงประกอบอาหาร  หรือบริเวณ 
ที่ให้บริการ   

(๖) ให้มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ 
ของมูลฝอย  โดยการจัดเก็บให้จัดเก็บใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้มิดชิด  น าไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ  
และท าความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่ตั้งภาชนะนั้นอย่างสม่ าเสมอ   

(๗) จัดให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาด  น้ ายาท าความสะอาด  สารฆ่าเชื้อ  อย่างเพียงพอ   
(๘) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองส าหรับพนักงานท าความสะอาดอย่างเพียงพอ  เช่น  ถุงมือยาง  

หน้ากากอนามัย  รองเท้าบูท  และคีบด้ามยาวส าหรับเก็บมูลฝอยใส่ถุง   
(๙) ให้ผู้ด าเนินกิจการก ากับ  ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพดี  ไม่เป็นโรคติดต่อ  รักษา  

ความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ าเสมอ  สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี   
(๑๐) จัดให้มีการวัดอุณหภูมิของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ  และมีการลงทะเบียนเข้า   

และออกจากสถานประกอบกิจการ  ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทางราชการก าหนด  เช่น  ไทยชนะ  
หรือใช้การบันทึกข้อมูล   

(๑๑) ให้ผู้ด าเนินกิจการก ากับ  ดูแลคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเอง
ก่อนเข้าท างานทุกวัน  ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยก าหนด  เช่น  ไทยเซฟไทย   
(Thai  Save  Thai)  หากพบว่า  มีอาการป่วยจากเชื้อไวรัสหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อภายในระยะเวลา  
ที่อาจมีความเสี่ยงในการเป็นผู้ติดเชื้อให้หยุดปฏิบัติงานทันที   กรณีผู้มาติดต่อมีประวัติเข้าไป 
ในสถานที่เสี่ยง  หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อภายในระยะเวลาที่อาจมีความเสี่ยงในการเป็นผู้ติดเชื้อ  
ให้งดเข้าไปในสถานประกอบกิจการ   

ในกรณีกิจการตามข้อ  ๓  กิจการที่  ๙  เกี่ยวกับการบริการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ว่าด้วยเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ผู้ใช้บริการต้องประเมินตนเองก่อนเข้ารับบริการ 
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยก าหนด  เช่น  ไทยเซฟไทย  (Thai  Save  Thai)   
หากพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อให้งดเข้าใช้บริการ 

ผู้ด าเนินกิจการต้องก ากับ  ดูแล  ให้ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้มาติดต่อ  และผู้ใช้บริการ  สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า  ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ  ยกเว้นขณะดื่มหรือรับประทานอาหาร 

(๑๒) ให้ด าเนินการเฝ้าระวังโดยการประเมินสถานประกอบกิจการ  ในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยก าหนด   
เช่น  ไทยสต็อปโควิดพลัส  (Thai  Stop  COVID  Plus  )   
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(๑๓) กรณีที่มีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบกิจการ   ต้องจัดบริการ   
ที่ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย  ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและต้องจัดให้มีอ่างล้างมือ   
หรือเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบไว้ด้วย   

ข้อ ๖ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในระดับ  ๒  ให้ผู้ด าเนินกิจการ
ปฏิบัติตามมาตรการในระดับ  ๑  และด าเนินการตามมาตรการในระดับ  ๒  ดังต่อไปนี้ด้วย   

(๑) ให้เพ่ิมมาตรการในการท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมในข้อ  ๕  (๑)  อย่างน้อยวันละ   
สองครั้ง  หรือเพิ่มความถี่มากขึ้นหากมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก  และอาจฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อโรค   

(๒) เมื่อทราบว่ามีผู้ติดเชื้อเข้ามาในสถานประกอบการตามช่วงเวลา  หรือล าดับเหตุการณ์   
ที่อาจแพร่เชื้อไวรัสได้  ตามที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  หรือได้รับแจ้งจากผู้ที่เชื่อถือได้  
ให้หยุดการด าเนินกิจการในส่วนที่ เกี่ยวข้องทันที   เ พ่ือท าความสะอาดสถานประกอบกิจการ
เครื่องปรับอากาศ  หรือระบบระบายอากาศ  แล้วจึงเปิดการด าเนินกิจการได้  ทั้งนี้  กรณีเป็นกิจการ 
ตามข้อ  ๓  กิจการที่  ๙  เกี่ยวกับการบริการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมอนามัยก าหนดเพิ่มเติมด้วย 

(๓) จัดให้มีมาตรการลดความแออัด  ลดการสัมผัสในสถานประกอบกิจการ  เช่น  ลดการ
รวมกลุ่มในสถานประกอบกิจการ  จ ากัดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน  เช่น  เหลื่อมเวลาท างาน  ปฏิบัติงานที่บ้าน  
การประชุมผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์   และจ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกัน   
เช่น  การจองผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์  การนัดเวลาเข้ารับบริการล่วงหน้า   

(๔) จัดท าทะเบียนบันทึกประวัติและข้อมูลการเดินทางของผู้ปฏิบัติงาน  กรณีที่มีการเดินทาง
ไปในพ้ืนที่หรือสถานที่เสี่ยง  และให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรค  เช่น  การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ   

(๕) จัดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสให้แก่พนักงานตามความเหมาะสม  กรณีตรวจแล้วได้ผล   
ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นผู้ติดเชื้อ  ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยทันที  และปฏิบัติ  
ตามมาตรการควบคุมโรคตามที่กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อก าหนด   

(๖) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตงิานทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส  ตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
(๗) ให้เพ่ิมมาตรการในการคัดกรองในข้อ  ๕  (๑๑)  ในกรณีมีบุคคลภายนอกที่เข้ามา

ให้บริการหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการมากกว่าหนึ่งชั่วโมง  ต้องด าเนินการประเมินตนเอง 
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่กรมอนามัยก าหนดด้วย 

(๘) ให้เพ่ิมมาตรการกรณีที่มีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบกิจการ   
ในข้อ  ๕  (๑๓)  โดยจัดให้มีที่นั่งรับประทานอาหารเป็นการเฉพาะ  ที่สามารถป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อไวรัส  เช่น  แยกที่นั่งแต่ละบุคคล  หรือจัดให้มีฉากกั้น   

ข้อ ๗ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ในระดับที่   ๓  ให้ผู้ด าเนินกิจการ
ปฏิบัติตามมาตรการในระดับ  ๒  และมาตรการในระดับ  ๓  ดังต่อไปนี้ด้วย   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๔



(๑) ให้สถานประกอบกิจการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค  ในบริเวณสถานประกอบกิจการ  
ที่คาดว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการนั้นทันที   โดยพิจารณาหยุดกิจกรรม   
หรือการให้บริการ  ในแผนกที่มีผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อและบริเวณที่เกี่ยวข้อง  และให้เปิดการด าเนินกิจการต่อไปได้
ในวันถัดจากวันที่ท าความสะอาดแล้วเสร็จหนึ่งวัน  หรือตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย  
การสาธารณสุขก าหนด  หรือใช้มาตรการอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแล้วแต่กรณี  เช่น  การควบคมุ
การระบาดของเชื้อไวรัสในสถานประกอบกิจการ  โดยด าเนินการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรค  
อย่างเคร่งครัด  ได้แก่  ควบคุมการเดินทางระหว่างที่ท างานกับที่พักอาศัย  ห้ามผู้ปฏิบัติงานแวะระหว่าง
การเดินทาง  เมื่อถึงที่พักอาศัยแล้วต้องอยู่ภายในที่พักอาศัยเท่านัน้  และควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบตัิงานออกไป
ภายนอกสถานประกอบกิจการ  (Bubble  and  Seal)  หรือตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด   

(๒) ให้เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดสถานประกอบกิจการ  อย่างน้อยทุกสองชั่วโมง   
หรือหลังการให้บริการ  โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วม   

กรณีสถานประกอบกิจการที่ให้บริการเป็นรอบ  เช่น  ประเภทการเลี้ยงสัตว์ให้ประชาชนเข้าชม  
และการให้เข้าชมมหรสพ  ให้ท าความสะอาดทุกครั้งหลังจากมีผู้ใช้บริการในแต่ละรอบ   

(๓) ให้เพ่ิมการดูแลการระบายอากาศในสถานประกอบกิจการให้มีการถ่ายเทอากาศบริเวณ 
ที่พบผู้ติดเชื้อทันที   และปรับปรุงระบบระบายอากาศให้ดียิ่ งขึ้น   โดยอาจติดตั้งอุปกรณ์เ พ่ิม   
เช่น  เครื่องกรองอากาศหรือพัดลมดูดอากาศให้เพียงพอ  กรณีห้องส้วมให้เปิดพัดลมดูดอากาศ 
ออกตลอดเวลาการใช้งาน   

(๔) ให้มีการจัดการมูลฝอยประเภทที่ปนเปื้อนน้ ามูก  น้ าลาย  สารคัดหลั่ง  เช่น  หน้ากากอนามัย  
กระดาษทิชชู  ชุดตรวจและน้ ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ   SARS-CoV-2  (เชื้อก่อโรค  
COVID-19)  แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง   (COVID-19  Antigen  test  self-test  kits)   
ที่ใช้งานแล้ว  ในแผนกที่มีผู้ปฏิบัติงานผู้ติดเชื้อและบริเวณที่เกี่ยวข้อง   ให้จัดที่ทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ 
เป็นการเฉพาะ  แยกเก็บรวบรวม  และท าลายเชื้อไวรัส  โดยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่ท าจากพลาสติก
หรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย  ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ าหนัก  กันน้ าได้  ไม่รั่วซึม 
และไม่ดูดซึม  จ านวนสองชั้น  ถุงชั้นแรกให้ราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ  หรือน้ ายาฟอกขาว  จากนั้นมัดปากถุง
ให้แน่นแล้วซ้อนด้วยถุงแดงบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออีกหนึ่งชั้นมัดปากถุง  ให้แน่นอีกครั้ง  หากไม่มีถุงแดง
ต้องมีข้อความ  “มูลฝอยติดเชื้อ”  ปรากฏบนถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ   

มูลฝอยติดเชื้อตามวรรคหนึ่ง  ให้เก็บรวบรวมเพ่ือรอการเก็บขนและก าจัดแบบมูลฝอยติดเชื้อ  
หรือเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ก ากับดูแล
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้ออย่างเคร่งครัด 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ ให้สถานประกอบกิจการด าเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส   
ตามระดับของสถานการณ์การแพร่ระบาด  โดยเพ่ิมมาตรการจากระดับ  ๑  เป็นระดับ  ๒  หรือจนถึง
ระดับ  ๓  หรือโดยลดมาตรการจากระดับที่   ๓  เป็นระดับที่  ๒  หรือเป็นระดับที่  ๑  แล้วแต่กรณี   
ทั้งนี้  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก าหนด   

ข้อ ๙ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดมีมาตรการก าหนดไว้โดยเฉพาะที่มีความเข้มข้น
มากกว่ามาตรการตามประกาศนี้  ให้ปฏิบัติตามมาตรการนั้นต่อไปได้  และให้ปฏิบัติมาตรการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กันยายน   ๒๕๖๔



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสขุตามพระราชบัญญัติการสาธารณสขุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการบรหิาร  
ชื่อหน่วยงาน  ชื่อต าแหน่ง  และบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสขุ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  พ.ศ.  256๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ข้อ ๔ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมอนามัยซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  

เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๑) รองอธิบดีกรมอนามัยซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย 
(๒) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านสุขาภิบาล) 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
(๕) ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(๖) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

มอบหมาย 
(๗) ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
(๘) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหาร

และน้ ามอบหมาย 
(๙) ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบ 
ต่อสุขภาพมอบหมาย 

(๑๑) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
(๑๒) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมาย

สาธารณสุขมอบหมาย 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



(๑๓) ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
(๑๔) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกาย

เพื่อสุขภาพมอบหมาย 
(๑๕) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ 
(๑๖) นักวิชาการสาธารณสุขและเภสัชกรตั้งแตร่ะดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริม

สุขภาพมอบหมาย 
(๑๗) ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
(๑๘) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ

มอบหมาย 
(๑๙) ผู้อ านวยการศูนย์อนามัย 
(๒๐) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย 
(๒๑) นิติกรซึ่งผู้อ านวยการศูนย์อนามัยมอบหมาย 
(๒๒) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
(๒๓) นักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญการขึ้นไปซึ่งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะ

เขตเมืองมอบหมาย 
(๒๔) นิติกรซึ่งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมอบหมาย 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมควบคุมโรคซึ่งด ารงต าแหนง่ดงัต่อไปนี ้ 

เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๑) รองอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมาย 
(๒) ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
(๓) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกร  ตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 

(๔) ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป 
(๕) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อ
ทั่วไปมอบหมาย 

(๖) ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา 
(๗) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา
มอบหมาย 

้หนา   ๓๑
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(๘) ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๙) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อ
น าโดยแมลงมอบหมาย 

(๑๐) ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมาย 
(๑๑) นิติกรซึ่งผู้อ านวยการศูนย์กฎหมายมอบหมาย   
(๑๒) ผู้อ านวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(๑๓) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมืองมอบหมาย 

(๑๔) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
(๑๕) นายแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเภสัชกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุขตัง้แต่ระดบัช านาญงานขึน้ไป  และนิติกรซึ่งผู้อ านวยการส านักงานป้องกนั
ควบคุมโรคมอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) นายแพทย์เชี่ยวชาญ  (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
(๔) นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการควบคุมโรค  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  นิติกร  และ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  และเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบหมาย 

(๕) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชน 
(๖) นายแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  และนักวิชาการสาธารณสุขตั้งแต่ระดับปฏิบัตกิาร

ขึ้นไป  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  พยาบาลเทคนิค  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป
ซึ่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  หรือโรงพยาบาลชุมชนมอบหมายแล้วแต่กรณี 

(๗) สาธารณสุขอ าเภอ 
(๘) นักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  เจ้าพนักงาน

สาธารณสุข  และพยาบาลเทคนิคตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งสาธารณสุขอ าเภอมอบหมาย 
(๙) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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(๑๐) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปประจ าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๑) ให้ข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๑.๑) ผู้อ านวยการส านักอนามัย   
 (๑.๒) ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม   
 (๑.๓) ผู้อ านวยการส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ส านักอนามัย   
 (๑.๔) ผู้อ านวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  ส านักอนามัย   
 (๑.๕) ผู้อ านวยการส านักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ส านักสิ่งแวดล้อม   
 (๑.๖) หัวหน้ากลุ่มในส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ส านักอนามัย   
 (๑.๗) หัวหน้ากลุ่มงานในกองสุขาภิบาลอาหาร  ส านักอนามัย             
 (๑.๘) หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาส านักสิ่งแวดล้อม   
 (๑.๙) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ส านักงานเขต   
(๒) ให้ข้าราชการในสังกัดเมืองพัทยาซึ่งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 (๒.๑) ปลัดเมืองพัทยา 
 (๒.๒) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุข   
 (๒.๓) ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อม   
 (๒.๔) นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการ

สุขาภิบาล  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  และนิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  
ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

 (๒.๕) สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

(๓) ให้ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล   
ซึ่ งด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 (๓.๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
 (๓.๒) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มอบหมาย 

้หนา   ๓๓
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 (๓.๓) พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและนิติ กร 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

 (๓.๔) พยาบาลเทคนิค  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

 (๓.๕) ต าแหน่งอื่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 

 (๓.๖) ปลัดเทศบาล 
 (๓.๗) ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๘) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๙) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาล 
 (๓.๑๐) นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการ

สุขาภิบาล  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  และนิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  
ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 (๓.๑๑) สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

 (๓.๑๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๓.๑๓) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 (๓.๑๔) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบล  

หรือต าแหน่งที่คล้ายคลึงกัน 
 (๓.๑๕) นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  พยาบาลวิชาชีพ  นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการ

สุขาภิบาล  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  และนิติกรตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

 (๓.๑๖) สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
และเจ้าพนักงานสัตวบาลตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไปซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

ข้อ ๘ ให้ข้าราชการต าแหน่ง  นายแพทย์  นายสัตวแพทย์  นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการ
สาธารณสุข  นักวิชาการควบคุมโรค  นักวิชาการสุขาภิบาล  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และนิติกรในระดับปฏิบัติการ  และสัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค   
เจ้าพนักงานสัตวบาล  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ในระดับช านาญงานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศนี้  ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่กรมอนามัยประกาศก าหนด 
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ให้พนักงานราชการต าแหน่งนิติกร  ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามประกาศนี้  ได้รับการอบรมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๙ การมอบหมายตามประกาศนี้ต้องท าเป็นหนังสือ  ทั้งนี้  ให้พิจารณาข้าราชการหรือ
พนักงานราชการที่มีความรู้  และรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม   

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  (๑๖)  (๑๗)  และ  (๑๘)  มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา  ดูแล   
ให้ข้อเสนอแนะ  และรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่  ๒๒/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแกไ้ขปญัหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  ส าหรับในเขตท้องทีทุ่กจังหวัดทั่วประเทศ  และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามข้อ  ๔  (๑๙)  (๒๐)  (๒๑)  (๒๒)  (๒๓)  และ  (๒๔)  ส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดต่าง  ๆ  
ตามเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่กรมอนามัยมอบหมาย   

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  
(๑๐)  และ  (๑๑)  มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา  ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  และรับผิดชอบในการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๕๘  
เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแกไ้ขปญัหาการแขง่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคมุ
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  ส าหรับใน  
เขตท้องที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๕  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  
ส าหรับในเขตท้องที่จังหวัดต่าง  ๆ  ตามเขตรับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่กรมควบคุมโรค
มอบหมาย   

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๖  มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา  ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  
และรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนตใ์นทางและการควบคมุสถานบริการหรอืสถานประกอบการท่ีเปิดให้บรกิารในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ  ส าหรับในเขตท้องที่ที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามข้อ  ๗  มีอ านาจหน้าที่ตรวจตรา  ดูแล  ให้ข้อเสนอแนะ  
และรับผิดชอบในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๒๒/๒๕๕๘  เรื่อง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์
และรถจักรยานยนตใ์นทางและการควบคมุสถานบริการหรอืสถานประกอบการท่ีเปิดให้บรกิารในลักษณะ  
ที่คล้ายกับสถานบริการ  ส าหรับในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๔ ให้ข้าราชการต าแหน่ง  สัตวแพทย์  พยาบาลเทคนิค  เจ้าพนักงานสัตวบาล  เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขในระดับช านาญงานที่เป็นเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรมเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามข้อ  ๘ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



 
พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบญัญตัินีเ้รียกว่า  “พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง  หน่วยงานธุรการของรัฐสภา  องค์กรอิสระ  ศาล  และ  

องค์กรอัยการ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 

ในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา   

และคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น  รวมทั้ง

คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  และคณะกรรมการมาตรฐาน

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

(๓) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม 

ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เกี่ยวกับสภาพคุณงาม

ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด  การปฏิบัติที่ควรกระท า

หรือไม่ควรกระท า  ตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล

จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ  ให้องค์กรต่อไปนี้
เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม 

(๑) คณะรัฐมนตรี  ส าหรับข้าราชการการเมือง 

(๒) สภากลาโหม  ส าหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม 

(๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ส าหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๔) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  ส าหรับผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และ

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด  

ให้  ก.ม.จ.  เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย 

ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อก าหนดจรยิธรรมเพ่ือใช้บงัคับกับเจ้าหนา้ที่ของรฐัในหน่วยงานนัน้

เพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยก็ได้ 

การจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามมาตรา  ๑๔  ด้วย 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมใน 

ระดับเดียวกัน  ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ  

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ  ให้น ามาตรฐานทาง

จริยธรรมตามมาตรา  ๕  ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ 

ในความรับผิดชอบด้วย 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

 
 

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ม.จ.”  

ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรหีรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง  จ านวนห้าคน  ได้แก่  ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ 

สภากลาโหม  อย่างละหนึ่งคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการ  ก.พ.  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการ  ก.พ.  แต่งตั้งข้าราชการ

ในส านักงาน  ก.พ.  เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจ าเป็น 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.ม.จ.   ก.ม.จ.  อาจมีมติ 

ให้เชิญผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่บริหารงานรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  

หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  หรือผู้ซึ่งมีความรู้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านจริยธรรมให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยกไ็ด้  

ในกรณีเช่นนั้น  ให้ผู้ที่ได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น 

ให้ส านักงาน  ก.พ.  มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ  งานประชุม  งานวิชาการ  การศึกษาหาข้อมูล  

และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่  ก.ม.จ.  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่แต่งตั้งโดย  ก.ม.จ.  

รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้   ความสามารถ  หรือประสบการณ์ 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรม  ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

หรือด้านอื่นใดอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ  ก.ม.จ.  โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และ

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท 
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(๖) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  หรือให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หรือหน่วยงานของรัฐ 

(๘) ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

เพราะร่ ารวยผิดปกติ 

(๙) ไม่เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 

ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน  

ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๑) ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่า

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะด ารงต าแหน่ง

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง  

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๙ 

(๔) ก.ม.จ.  มีมติให้ออกจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

เท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณี 

ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่  

ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนหรือผู้ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 

หนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้  ก.ม.จ.  ประกอบด้วยกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๓ ก.ม.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน  การด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  

รวมทั้งกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้องค์กรกลางบริหาร 

งานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล

อย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้ง

เสนอแนะมาตรการในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแก่

หน่วยงานของรัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  โดยอย่างน้อย

ต้องให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และให้มี

การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 

(๕) ตรวจสอบรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๙  (๓)  และรายงานสรุปผล

การด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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การประเมินผลตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ม.จ.  ก าหนด  โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๔ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๖  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม  และเพ่ือประโยชน์ใน

การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา  ๑๓  ให้  ก.ม.จ.  มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบ  

คู่มือ  หรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และ

หน่วยงานของรัฐ  ใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าหรับการจัดท าประมวลจริยธรรมและข้อก าหนดจริยธรรม  รวมทั้ง

การก าหนดกระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการนี้  ให้  ก.ม.จ.  มีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  และหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ปรากฏแก่  ก.ม.จ.  ว่า  การจัดท าประมวลจริยธรรมขององคก์รกลางบริหารงานบคุคล

หรือองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   

ให้  ก.ม.จ.  แจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงาน 

ของรัฐแห่งนั้นด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้เป็นหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล  องค์กร 

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  หรือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องด าเนินการโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ให้  ก.ม.จ.  จัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา  ๕  ทุกห้าปี  

หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  ก.ม.จ.  จะพิจารณาทบทวนในรอบ

ระยะเวลาที่เร็วกว่านัน้กไ็ด ้ โดยในการด าเนนิการดงักล่าวให้เชิญผู้แทนจากองค์กรกลางบริหารงานบคุคล

และองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  มาหารือร่วมกันด้วย 

มาตรา ๑๖ การประชุม  ก.ม.จ.  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม  ก.ม.จ.  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน  ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน 

การลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ก.ม.จ.  มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือด าเนินการตามที่  ก.ม.จ.  มอบหมายได้ 

ให้น าความในมาตรา  ๑๖  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้วย

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  ประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการไดร้บั

เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

หมวด  ๓ 
การรกัษาจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

 
 

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐ  ในการนี้  

อาจมอบหมายให้ส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  หรือที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล  หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจ าหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว   

เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ 

(๒) ด าเนินกิจกรรมการส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้ความรู้  ฝึกอบรม  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรฐั

ในหน่วยงานของรัฐ  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรม

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ

ภาคเอกชน   

(๓) ทุกสิ้นปีงบประมาณ  ให้จัดท ารายงานประจ าปีตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ม.จ.  ก าหนดเสนอต่อ  

ก.ม.จ.  โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจ าปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร  

ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ  ก.ม.จ.  

ด้วย 
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มาตรา ๒๐ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา  ๖   

วรรคสอง  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  และการประเมินผลการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรม  รวมทั้งให้มีหน้าที่และอ านาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม  การเผยแพร่ความเข้าใจ  

ตลอดจนการก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ  

มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  และมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน  

ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรม   

โดยอาจก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๑ เมื่อ  ก.ม.จ.  ได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 

ตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและองค์กรตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  จัดท า

ประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่  ก.ม.จ.  ก าหนด 

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม  กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

จริยธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๗๖  วรรคสาม   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงาน  
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีมาตรฐานเดียวกัน  สมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีหลักเกณฑ์  
การจัดท าประมวลจริยธรรม  กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมทั้งมาตรการและกลไก 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 16 เมษายน 2562 
หัวข้อ: พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสชุาฎา  วรินทร์เวช) (นางสาวสชุาฎา  วรินทร์เวช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันที ่ 16  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 วันที่  16  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวรี์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันท่ี  16  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
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พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
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(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

(๘) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“การรักษาพยาบาล”  หมายความวา  การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแก 

ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ  เพื่อการรักษาโรค  การตรวจวินิจฉัย  การฟนฟูสมรรถภาพ

ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต  และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ  

และการปองกันโรคเพื่อประโยชนดานสาธารณสุข  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  แตไมรวมถึง

การเสริมความงาม  

“คารักษาพยาบาล”  หมายความวา  คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล  ดังตอไปนี้ 

(๑) คายา  คาเวชภัณฑ  คาอุปกรณทางการแพทย  คาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือ

สารทดแทน  คาน้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด  คาออกซิเจน  และอื่น ๆ  ทํานองเดียวกันที่ใชในการ

บําบัดรักษาโรค 

(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค  รวมทั้งคาซอมแซมอวัยวะเทียมและ

อุปกรณดังกลาว 

(๓) คาบริการทางการแพทย  คาบริการทางการพยาบาล  คาตรวจวินิจฉัยโรค  คาวิเคราะหโรค  

แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมแพทยพิเศษ  คาจางผูพยาบาลพิเศษ  คาธรรมเนียมพิเศษ  และคาบริการอื่น

ทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ 

(๔) คาตรวจครรภ  คาคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 

(๕) คาหองและคาอาหาร  ตลอดระยะเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 

(๖) คาใชจายเพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค 

(๗) คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 

(๘) คาใชจายอื่นที่จําเปนแกการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

“สถานพยาบาลของทางราชการ”  หมายความวา  สถานพยาบาลซึ่งเปนสวนราชการตามกฎหมาย 

วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ  

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  องคการมหาชน

ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  กรุงเทพมหานคร  

สภากาชาดไทย  และองคการสงเคราะหทหารผานศึก  โรงพยาบาลประสานมิตร  และสถานพยาบาลอื่น

ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  

“สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความวา  สถานพยาบาลที่มีลักษณะการใหบริการเปน

โรงพยาบาล  ซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

“ผูมีสิทธิ”  หมายความวา 

(๑) ขาราชการและลูกจางประจําซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณรายจาย

งบบุคลากรของกระทรวง  ทบวง  กรม  เวนแตขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซ่ึงอยูในระหวางรับการศึกษา

อบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา 

(๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย  

และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลไว 

(๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวย

บาํเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  และทหารกองหนุน 

มีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด 

“บุคคลในครอบครัว”  หมายความวา  

(๑) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ  หรือบรรลุนิติภาวะแลว 

แตเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ   

แตทั้งนี้  ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น 

(๒) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ  

(๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

มาตรา ๕ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเอง

และบุคคลในครอบครัวของตนตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่อประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใหผูมีสิทธิมีหนาที่รายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตอสวนราชการเจาสังกัดพรอมทั้งรับรองความถูกตอง
ของขอมูล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๖ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพียง
คนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

ผูมีสิทธิผูใดมีบุตรเกินสามคน  และตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่ง
ตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร
เพิ่มข้ึนอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย  โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 

การนับลําดับบุตร  ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง  ทั้งนี้  ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการ
สมรสคร้ังใด  หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 

มาตรา ๗ ผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามมาตรา  ๖  ยังไมถึงสามคน  ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน   
ใหผูมีสิทธิผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา   ๖  สําหรับบุตร 
คนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย  แตบุตรแฝดดังกลาวตองเปนบุตรซ่ึงเกิดจากคูสมรส  หรือเปนบุตรของตนเอง 
ในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ  ใหลด
จํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลือไมเกินสามคน  และหลังจากนั้นผูมีสิทธิจึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนไดตามมาตรา  ๖  วรรคสอง 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้   บทบัญญั ติที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผูมี สิทธิ   
ใหหมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘ ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ
บุคคลในครอบครัวของตน  ในกรณีดังตอไปนี้   

(๑) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  ทั้งประเภทผูปวยนอก
หรือผูปวยใน  

(๒) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด  ประเภทผูปวยใน 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๓) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มิใชสถานพยาบาลตาม  (๒)  

ประเภทผูปวยใน  เฉพาะกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  หรือมีความจําเปน

รีบดวน  ซ่ึงหากมิไดรับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิต  

(๔) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  

ประเภทผูปวยนอก  เปนคร้ังคราว  เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเปนตองสงตัว

ใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้

หรือไมก็ตาม 

การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใหจายเปนคารักษาพยาบาลโดยใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ  ประเภท  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  

และกอนที่การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง  ผูมีสิทธิไดพนสภาพความเปนขาราชการ  ลูกจางประจํา  

ลูกจางชาวตางประเทศ  ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ  หรือถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  

หรือบุคคลในครอบครัวพนสภาพความเปนบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิ

ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนส้ินสุดการรักษาพยาบาล

ในคราวนั้น 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นใหผูมีสิทธิ

เลือกวาจะใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้  หรือใชสิทธิรับ

เงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น  และหากเลือกใชสิทธิจากหนวยงานอื่นผูนั้นไมมีสิทธิตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้  ทั้งนี้  การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด   

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจาก

หนวยงานอื่น  ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัว

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแตคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะสวนที่ขาดอยู 
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ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเปนผูอาศัยสิทธิของผูอื่นซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล

สําหรับบุคคลในครอบครัวจากหนวยงานอื่นในขณะเดียวกัน  ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยซ่ึงใหความคุมครองในการรักษาพยาบาลแก 

ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว  หากสิทธิที่จะไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้น 

ตํ่ากวาคารักษาพยาบาลในคราวนั้น  ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม

พระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู  แตตองไมเกินไปกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ

ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิด

เปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแลว  ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับนั้นตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู 

ในกรณีที่ไดมีการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปแลว  และปรากฏวาผูมีสิทธิ

หรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น 

ในภายหลัง  ใหผูมีสิทธิสงคืนเงินเทากับจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับดังกลาว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สถานพยาบาลไมมียา  เลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน  

น้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด  ออกซิเจน  อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคจําหนาย  

หรือไมอาจใหการตรวจทางหองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยแกผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได  

เมื่อแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแหงนั้นลงลายมือชื่อรับรอง 

ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว  ใหผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซ้ือ  หรือรับการตรวจทาง

หองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยจากสถานที่อื่นซ่ึงอยูในประเทศไทยและนํามาเบิกเงินคารักษาพยาบาลได  

ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

มาตรา ๑๔ ในการเบิกเงินคารักษาพยาบาล  ผูมีสิทธิอาจนําหลักฐานการรับเงินที่สถานพยาบาล

ซ่ึงตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาลออกใหมาย่ืนตอสวนราชการเจาสังกัด  หรืออาจให



หนา   ๗ 
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สถานพยาบาลนั้นเบิกเงินคารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจายตรงก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือสถานพยาบาลตามมาตรา  ๑๔  เบิกเงินคารักษาพยาบาล

โดยไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือเกินสิทธิที่จะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหผูมีสิทธิหรือ

สถานพยาบาลนั้นสงคืนเงินที่ไดรับไปจากกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

เมื่อปรากฏวาสถานพยาบาลใดมีพฤติการณในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินคารักษาพยาบาล  

ใหกระทรวงการคลังเรียกคืนเงินคารักษาพยาบาลและระงับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในระบบ 

การเบิกจายตรงกับสถานพยาบาลนั้น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ขาราชการไปมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ  หลักเกณฑและ

อัตราของเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการดังกลาว  รวมทั้งคูสมรสและบุตรซ่ึงไป

อยูในตางประเทศกับขาราชการผูนั้นขณะที่อยูในตางประเทศ  ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ขาราชการไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงานในตางประเทศ  หรือเดินทางไป

ปฏิบัติราชการตางประเทศชั่วคราว  ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู 

ในตางประเทศ  ตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และที่แกไขเพิ่มเติมซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  

ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้จนกวาจะมีระเบียบ

หรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  เพ่ือใหสอดคลองกับการใหบริการทางการแพทยและระบบ 

ประกันสุขภาพอ่ืน  และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ  โดยขยายสิทธิไดรับเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนใหกวางขึ้น 

และกําหนดใหการเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรคเปนการรักษาพยาบาลดวย  รวมทั้งกําหนดใหมีการนํา

ระบบการเบิกจายตรงมาใชกับการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  อันเปนการลดขั้นตอน 

การดําเนินการ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายของรัฐ  และอํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชบญัญตั ิ

วธิีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เปนปที่ ๑๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

  จึงทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา 

และยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาดังตอไปนี้ 

 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๐๒” 

 

  มาตรา ๒*  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  *[รก. ๒๕๐๒/๙๘/๔๕๔/๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๒] 

 

  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

  บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน 

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “งบประมาณรายจาย” หมายความวา  จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาต 

ใหจายหรือใหกอหนี้ผูกพันได ตามวัตถุประสงคและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจาย 

  “งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา  งบประมาณรายจายที่ใชไดเกิน 

ปงบประมาณ ตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

  “ปงบประมาณ” หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึง 

วันที่ ๓๐ กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนช่ือสําหรับปงบประมาณนั้น 
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  “หนี้” หมายความวา  ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงนิ 

สิ่งของหรือบริการ ไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การคํ้าประกัน การซื้อหรือการจาง 

โดยใชเครดิต หรือจากการอื่นใด 

  “เงินประจํางวด” หมายความวา  สวนหนึ่งของงบประมาณรายจายที่แบงสรรให 

จาย หรือใหกอหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง 

  “สวนราชการ” หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่ม ี

ฐานะเทียบเทา สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา 

  (ก) องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 

  (ข) บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกินกวา 

รอยละหาสิบ 

  (ค) บริษัทหรอืหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 

และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  (ง) บรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) 

และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  (จ) บรษิัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) 

และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 

  “คลัง” หมายความวา  คลังจงัหวัดหรือคลังอําเภอ และใหหมายความรวมถึง 

บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแหงประเทศไทยดวย 

  “เงินทดรองราชการ” หมายความวา  เงินที่กระทรวงการคลังจายและอนุญาต 

ใหสวนราชการมีไวตามจํานวนที่เห็นสมควร เพ่ือทดรองเปนคาใชจายตามระเบียบหรือขอบังคับ 

ของกระทรวงการคลัง 

  “ผูอํานวยการ” หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

  “รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

  มาตรา ๕*  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวากระทรวงการคลังรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราช 

บัญญัติ ทั้งนี้ตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลังแลวแตกรณี 

  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

  *[มาตรา ๕  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๖ 

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕] 
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๓

หมวด ๑ 

อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ 

   

 

  มาตรา ๖  ใหผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่จัดทํางบประมาณกับปฏิบติัการ 

อยางอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณดังตอไป 

นี้ดวย 

  (๑) เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและ 

รายจายตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 

  (๒) วิเคราะหงบประมาณและการจายเงินของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  (๓) กําหนด เพ่ิม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเปนของการปฏบิัติ 

งานและตามกําลังเงินของแผนดิน 

  (๔) กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 

 

  มาตรา ๗  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูอํานวยการมีอํานาจ 

เรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหผูอํานวยการหรือ 

พนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการมอบหมายมีอํานาจที่จะเขาตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และ 

หลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

  เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่ผูอํานวยการ 

มอบหมาย เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 

หมวด ๒ 

ลักษณะของงบประมาณ 

   

 

  มาตรา ๘  งบประมาณประจําปที่เสนอตอรัฐสภานั้น โดยปกติใหประกอบดวย 

  (๑) คําแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน 

สาระสําคัญของงบประมาณ และความสัมพันธระหวางรายรับและงบประมาณรายจายที่ขอต้ัง 

  (๒) รายรบัรายจายเปรียบเทียบระหวางปที่ลวงมาแลว ปปจจุบันและปที่ขอต้ัง 

งบประมาณรายจาย 

  (๓) คําอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ 

  (๔) คําช้ีแจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจายที่ขอต้ัง 

  (๕) รายงานเกี่ยวกับการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

  (๖) คําอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทัง้ทีม่ีอยูแลวในปจจุบันและที่เสนอ 
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๔

ขอกูเพ่ิมเติม 

  (๗) รายงานการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือชวยราชการ 

  (๘) รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 

  มาตรา ๙  ในการเสนองบประมาณนั้น ถาประมาณการรายรับประเภท 

รายไดตามอํานาจกฎหมายที่มีอยูแลวเปนจํานวนตํ่ากวางบประมาณรายจายทั้งสิน้ที่ขอต้ัง 

ใหแถลงวิธีหาเงินสวนที่ขาดดุลยตอรัฐสภาดวย แตถาเปนจํานวนสูงกวาก็ใหแถลงวิธีที่จะจัดการ 

แกสวนที่เกินดุลยนั้นในทางที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

 

  มาตรา ๙ ทวิ*  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใชบังคับแลว หรือเมื่อมีกรณีที่ตองใชงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนตามมาตรา ๑๖ ถารายจายสูงกวารายได ใหกระทรวง 

การคลังมีอํานาจกูเงินไดตามความจําเปน แตกรณีจะเปนประการใดก็ตาม การกูเงินตามมาตรานี้ 

ในปหนึ่ง ๆ ตองไมเกิน 

  (๑) รอยละยี่สบิของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ 

รายจายเพิ่มเติม หรือของจํานวนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวมา แลวแต 

กรณีกับอีก 

  (๒) รอยละแปดสิบของงบประมาณรายจายที่ต้ังไวสําหรับชําระคืนตนเงินกู 

  การกูเงินตามวรรคหนึ่ง จะใชวิธีออกตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทํา 

สัญญากูก็ได 

  การออกตั๋วเงินคลังใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยต๋ัวเงินคลัง แตการออก 

พันธบัตรหรือตราสารอื่น หรือการทําสัญญากู ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกอน 

  การออกพันธบัตรหรือตราสารอื่น ใหกระทรวงการคลงัประกาศจํานวน 

เงินที่จะกู อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากู เงื่อนไข และวิธีการตาง ๆ ในการออกพันธบัตรหรือตราสาร 

นั้น ในกรณีทําสัญญากู ใหกระทรวงการคลังประกาศจํานวนเงินที่ไดกู ผูใหกู อัตราดอกเบี้ย ระยะ 

เวลากูและสาระสําคัญอื่น ๆ ในสัญญากูนั้น 

  ประกาศกระทรวงการคลังตามความในวรรคสี่ ใหประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษา 

  *[มาตรา ๙ ทวิ  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๑๗] 

 

  มาตรา ๑๐*  งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

ที่ขอต้ังจะมีงบกลางแยกตางหากจากงบประมาณรายจายของสวนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจก็ได 

และจะกําหนดใหมีรายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ในงบกลางนั้นดวยก็ได 



 

© ๒๐๐๓  สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕

  *[มาตรา ๑๐  แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๖ 

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕] 

 

  มาตรา ๑๑  งบประมาณรายจายขามปจะมีไดในกรณีที่คาดวาจะใช 

งบประมาณรายจายใหเสร็จทันภายในปงบประมาณไมได การต้ังงบประมาณรายจายขามปนี้ 

ตองกําหนดเวลาสิ้นสุดไวดวย 

 

หมวด ๓ 

การจัดทํางบประมาณ 

   

 

  มาตรา ๑๒  ใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหเจาหนาที่ 

ผูหนึ่งเปนเจาหนาที่งบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับงบประมาณของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น 

 

  มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐมนตร ี

ซึ่งตามกฎหมายใหมีหนาที่กํากับหรือควบคุมกิจการของรัฐวิสาหกิจ มีหนาที่รับผิดชอบในการยื่น 

งบประมาณประจําปของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นตอผูอํานวยการ ภายในเวลาที่ผูอํานวย 

การกําหนด 

  ในกรณีรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจาของทุน เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตามความในวรรค 

กอน 

  งบประมาณประจําปนั้น ถามิไดยื่นภายในกําหนดเวลาตามความในสองวรรค 

แรก ผูอํานวยการอาจพิจารณาการตั้งงบประมาณประจําปตามที่เห็นสมควร 

 

  มาตรา ๑๔*  รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังก็ดี หรือรายจายเพื่อชดใชเงินทุน 

สํารองจายตามมาตรา ๒๙ ทวิ ก็ดี ใหแยกตั้งไวเปนสวนหนึ่งตางหากในพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย และใหถือวาเปนรายจายของปงบประมาณที่ไดจายเงินคงคลังหรือเงินทุน 

สํารองจายนั้น ๆ ไป 

  *[มาตรา ๑๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

  มาตรา ๑๕  ใหผูอํานวยการเสนองบประมาณประจําปตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือ 

คณะรัฐมนตรีเสนอตอรัฐสภาเปนเวลาอยางนอยสองเดือนกอนวันเริ่มปงบประมาณนั้น 
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๖

  มาตรา ๑๖  ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกใชไมทัน 

ปงบประมาณใหม ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณที่ลวงแลวไปพลางกอนไดตาม 

หลักเกณฑและเงื่อนไขที่ผูอํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี 

 

  มาตรา ๑๗  ในกรณีจําเปนจะตองจายเงนิหรือกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือ 

นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป คณะรัฐมนตรีอาจ 

เสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอรัฐสภาได และใหแสดงถึงเงินที่พึงไดมา 

สําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติมที่ขอต้ังดวย 

  การจัดทํางบประมาณเพิ่มเติม ใหเปนไปตามวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด 

 

หมวด ๔ 

การโอนงบประมาณรายจาย 

   

 

  มาตรา ๑๘*  รายจายที่กําหนดไวสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจใด ตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมก็ดี 

จะโอนหรือนําไปใชสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นมิไดเวนแต 

  (๑) มีพระราชบัญญัติใหโอนหรือนําไปใชได 

  (๒) ในกรณีทีม่ีพระราชกฤษฎีการวมหรอืโอนสวนราชการเขาดวยกันไมวาจะม ี

ผลเปนการจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมหรือไมก็ตาม ใหโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการที่ถูก 

โอนหรือรวมเขาดวยกันนั้นไปเปนของสวนราชการหรือหนวยงานที่รับโอนหรือทีร่วมเขาดวยกัน หรือ 

สวนราชการที่จัดต้ังข้ึนใหม  แลวแตกรณี  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 

  *[มาตรา ๑๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 

  มาตรา ๑๙*  รายจายที่กําหนดไวในรายการใด สําหรับสวนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 

เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๘ (๒) 

จะโอนหรือนําไปใชในรายการอื่นมิได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ แตผูอํานวยการจะ 

อนุญาตมิไดในกรณีที่เปนผลใหเพ่ิมรายจายประเภทเงนิราชการลับ หรือเปนงาน หรือโครงการใหม 

เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

  รายจายรายการตาง ๆ ที่กําหนดไวในงบกลาง ใหผูอํานวยการมีอํานาจจัดสรร 

ใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเบิกจายโดยตรง หรือเบิกจายในรายการตาง ๆ ของสวนราชการ 

และรัฐวิสาหกจินั้น ๆ ไดตามความจําเปน 
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๗

  ในกรณีจําเปนผูอํานวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนรายจายงบกลาง 

รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบเดียวกันก็ได 

  *[มาตรา ๑๙  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 

  มาตรา ๒๐  การใชรายจายสําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กําหนดไวใน 

แตละรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายเพิ่มเติมก็ดี ใหเปนไปตามระเบียบที่ผูอํานวยการกําหนด 

 

หมวด ๕ 

การควบคุมงบประมาณ 

   

  มาตรา ๒๑  ใหรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ เพ่ือ 

ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 

  (๑) จัดใหมีการประมวลบญัชีการเงินแผนดิน 

  (๒) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิจากคลัง การ 

เก็บรักษาเงินและการนําเงนิสงคลัง ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  (๓) จัดใหมีการตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจายเงินและการกอหนี้ผูกพัน 

ตลอดจนเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการรับเงนิ การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลงั 

  (๔) กําหนดและควบคุมระบบบัญชี แบบรายงาน และเอกสารเกี่ยวกับ 

การรับจายเงนิและหนี้ 

  (๕) กําหนดระเบียบหรือขอบังคับวาดวยเงินทดรองราชการ ดวยความ 

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

  มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีมีอาํนาจเรียกใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเสนอ 

ขอเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจสรรพสมดุ 

บัญชี เอกสาร และหลักฐานตาง ๆ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

  *เพ่ือประโยชนแหงวรรคกอน ใหถือวาพนักงานเจาหนาที่ที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

  *[มาตรา ๒๒ วรรคสอง  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๑๑] 

 

  มาตรา ๒๓*  ยกเวนกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ ตรี สวนราชการ 

หรือรัฐวิสาหกิจจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 
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๘

งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือตามอํานาจที่ 

มีอยูตามกฎหมายอื่น และหามมิใหจายเงนิหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจาํป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม จนกวาจะไดรับอนุมัติเงิน 

ประจํางวดแลว 

  รายจายใดมีจาํนวนและระยะเวลาการจายเงินที่แนนอน ผูอํานวยการโดย 

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดใหสวนราชการจายเงินโดยไมตองขออนุมัติเงินประจํา 

งวดก็ได 

  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมแลวแตกรณี ใชบังคับแลว ใหสํานักงบประมาณรวบรวมรายการ 

งบประมาณรายจายซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันและวงเงินทีค่าดวาจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณ 

รายจายประจาํปตอ ๆ ไป พรอมทั้งจํานวนเงินเผ่ือเหลือเผ่ือขาด เสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

อนุมัติการกอหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ และเมื่อคณะ 

รัฐมนตรีอนุมติัแลว ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดําเนินการตามระเบียบที่ผูอํานวยการ 

กําหนด ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

  ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวนและมใิชกรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมติัใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมกอนไดรับ 

เงินประจํางวด หรืออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกอหนี้ผูกพันเกินกวาหรือนอกเหนือไปจาก 

ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายเพิ่มเติมได 

  *[มาตรา ๒๓  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 

  มาตรา ๒๓ ทวิ*  สวนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลังจะทําการกอหนี้ 

ผูกพันที่เปนการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันมิได เวนแตในกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๓ ตรี 

  *[มาตรา ๒๓ ทวิ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

  มาตรา ๒๓ ตรี*  รัฐวิสาหกจิที่ไมใชนิติบุคคล ถามีความจําเปนตอง 

กูยืมเงินเพ่ือใชดําเนินกิจการ ใหกระทรวงเจาสังกัดมีอาํนาจกูยืมใหไดตามเงื่อนไขดังนี้ 

  (๑) ในกรณีกูยืมเงินเพ่ือการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะตองเสนอแผนงาน 

ลงทุนใหคณะกรรมการบรหิารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติพิจารณากอน 

  (๒) ตองไดรบัความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอํานวยการ และถาเปน 

จํานวนเงินเกินกวาหาลานบาท จะตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกดวย 
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๙

  เงินที่ไดรับจากการกูยืมตามมาตรานี้ ใหจายแกรัฐวิสาหกิจนั้น เพ่ือนํา 

ไปใชตามวัตถุประสงคไดโดยไมตองนําสงคลัง 

  *[มาตรา ๒๓ ตรี  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

  มาตรา ๒๔*  บรรดาเงินที่สวนราชการไดรับเปนกรรมสิทธ์ิไมวาจะไดรับตาม 

กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ หรือไดรับชําระตามอํานาจหนาที่หรือสัญญา หรือไดรับจากการ 

ใหใชทรัพยสิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพยสินของราชการ ใหสวนราชการที่ไดรับเงินนั้น นําสง 

คลังตามระเบียบหรือขอบังคับที่รัฐมนตรีกําหนด เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น 

  สวนราชการใดไดรับเงินที่มีผูมอบใหโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสวนราชการ 

นั้นใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี หรือไดรับเงินที่เกิดจากทรัพยสินซึ่งมผูีมอบใหเพ่ือหา 

ดอกผลใชจายในกิจการของสวนราชการนั้นก็ดี ใหสวนราชการนั้นจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันภายใน 

วงเงินที่ไดรับนั้นได และไมตองนําสงคลัง 

  ในกรณีสวนราชการไดรับเงินตามโครงการชวยเหลือหรือรวมมอืกับรัฐบาล 

ตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวาง 

ประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไมวาจะเปนเงนิใหกูหรือใหเปลา รวมทั้งเงินที่สวนราชการไดรับสืบเนื่อง 

จากโครงการชวยเหลือหรือรวมมือเชนวานั้น รัฐมนตรีจะกําหนดเปนอยางอื่นโดยไมตองนําสงคลังก็ได 

  *รัฐมนตรีจะอนุญาตใหสวนราชการที่ไดรับเงินในกรณีตอไปนี้ นําเงินนั้นไปใช 

จายโดยไมตองนําสงคลังก็ได คือ 

  (๑) เงินที่ไดรบัในลักษณะคาชดใชความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหงทรัพยสิน 

และจําเปนตองจายเพื่อบูรณะทรัพยสินหรือจัดใหไดทรัพยสินคืนมา 

  (๒) เงินรายรบัของสวนราชการที่เปนสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่น 

ใดที่อํานวยบริการอันเปนสาธารณประโยชนหรือประชาสงเคราะห 

  (๓) เงินที่ไดรบัในลักษณะผลพลอยไดจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 

  (๔) เงินที่ไดรบัจากการจําหนายหุนในนิติบุคคลเพ่ือนําไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่น 

  *การจายเงินตาม (๒) และ (๓) ตองเปนไปตามระเบียบที่ไดรับอนุมติัจาก 

รัฐมนตรีและผูอํานวยการ สวนการจําหนายหุนและการซื้อหุนตาม (๔) ตองเปนไปตามระเบียบ 

ของกระทรวงการคลัง ที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

  *[มาตรา ๒๔ วรรคสี่ และวรรคหา แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔] 

 

  มาตรา ๒๕* 

  *[มาตรา ๒๕  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓] 
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๑๐

  มาตรา ๒๖  ขาราชการหรือลูกจางผูใดของสวนราชการกระทําการกอหนี้ผูกพัน 

หรือจายเงิน หรือโดยรูอยูแลวยินยอมอนุญาตใหกระทําการดังกลาวนั้นโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 

หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญา 

ซึ่งอาจไดรับตามกฎหมายอื่นแลว ผูกระทําหรือผูยินยอมอนุญาตใหกระทําดังกลาว จะตองรับผิด 

ชดใชจํานวนเงินที่สวนราชการไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย ตลอดจนคาสินไหมทดแทน 

ใด ๆ ใหแกสวนราชการนั้น 

  บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนจากการกระทําที่เปนการฝาฝนพระราช 

บัญญัตินี้ หรือระเบียบหรือขอบังคับที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดังกลาวในวรรคกอน 

จะตองรวมรับผิดกับผูกระทําการฝาฝนตามความในวรรคกอนเชนกันเวนแตจะแสดงไดวา ตนได 

กระทําไปโดยสุจริต ไมรูเทาถึงการณฝาฝนพระราชบัญญัติหรือระเบียบหรือขอบงัคับดังกลาว 

  ความในวรรคแรกไมใชบังคับแกขาราชการหรือลูกจางซึ่งไดทักทวงคําสั่งของ 

ผูบังคับบัญชาเปนหนังสือแลววา การที่จะปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอาจไมชอบดวยกฎหมายหรือ 

ระเบียบหรือขอบังคับ 

 

  มาตรา ๒๗*  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณใด ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในปงบประมาณนั้น เวนแต 

  (๑) เปนงบประมาณรายจายขามป หรือ 

  (๒) เปนงบประมาณรายจายที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ หรือที่ 

ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีใหเบิกเหลื่อมป และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับ 

การเบิกจายเงนิจากคลัง 

  ในกรณี (๒) ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนปฏิทิน 

ของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ก็ใหขอ 

ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนกรณี ๆ ไป 

  *[มาตรา ๒๗  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗] 

 

  มาตรา ๒๘*  ในกรณีที่เปนงบประมาณรายจายขามปการขอเบิกเงินจากคลัง 

ตามงบประมาณรายจายขามปนั้น ใหกระทําไดแตเฉพาะภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยงบประมาณรายจาย เวนแตเปนงบประมาณรายจายขามปที่ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้น 

กําหนดเวลา และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังก็ให 

ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตอไปไดอีกไมเกินสามเดือนปฏิทิน 

  *[มาตรา ๒๘  แกไขโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

  มาตรา ๒๙  ใหรัฐมนตรีมีอาํนาจสั่งจายเงนิจากคลังเปนเงินทดรองราชการได 

 



 

© ๒๐๐๓  สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๑

  มาตรา ๒๙ ทวิ* ใหมีเงินทุนจํานวนหนึ่งโดยใหรัฐมนตรีจายจากคลัง เรียกวา 

“เงินทุนสํารองจาย” เปนจํานวนหนึ่งรอยลานบาท เงินทุนนี้ใหนําไปจายไดในกรณีที่มีความจําเปน 

เพ่ือประโยชนแกราชการแผนดิน โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อไดจายไปแลว ใหขอต้ังรายจาย 

ชดใชเพ่ือสมทบเงินทุนนั้นไวจายตอไป 

  *[มาตรา ๒๙ ทวิ  เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

  มาตรา ๓๐  เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหรัฐมนตรีประกาศรายงานการรบัจาย 

เงินประจําปงบประมาณที่สิน้สุดนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา 

  รายงานการรบัจายเงินประจําปตามความในวรรคกอน เมื่อคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือ 

เสนอรัฐสภา 

 

บทเฉพาะกาล 

   

 

  มาตรา ๓๑  การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่ใชบังคับอยูกอนวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

  มาตรา ๓๒  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณราย 

จายประจําปตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ตอรัฐสภากอนสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 

  มาตรา ๓๓  สวนราชการใดเบิกจายเงินจากคลังตามระบบจายกอนตรวจอยู 

แลวกอนวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือปฏิบัติตอไปไดอีกไมเกนิหกเดือนนับต้ังแตวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

  มาตรา ๓๔* 

  *[มาตรา ๓๔  ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) 



 

© ๒๐๐๓  สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๒

พ.ศ. ๒๕๐๓] 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

      จอมพล ส. ธนะรัชต 

          นายกรัฐมนตรี 

 

   

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายที่ใชอยูใน 

ปจจุบันเกี่ยวกบัวิธีการงบประมาณและบัญชีการเงินแผนดินยังไมเหมาะสม ควรกําหนดใหมี 

แผนการเงินประจําป อันสมบูรณสําหรับสวนราชการทั้งมวล ใหมีการควบคุมงบประมาณอยาง 

รัดกุม ใหการจายเงินงบประมาณเปนไปตามกําลังเงินเปนงวด ๆ และใหมีการประมวลบัญชีและ 

รายงานเกี่ยวกับรายรับรายจายทั้งสิ้นของแผนดิน  จึงสมควรปรับปรงุกฎหมายวาดวยวิธีการ 

งบประมาณเสยีใหม 

 

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย 

วิธีการงบประมาณที่ใชอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติบางมาตรายังไมเหมาะสม ควรปรับปรุงใหการ 

รับและการจายเงินแผนดินเปนไปโดยเรียบรอยและสะดวกตอการปฏิบัติ ตามมาตรฐานการบรหิาร 

การคลังที่ดี  จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

  [รก. ๒๕๐๓/๘๘/๘๘๒/๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๓] 

 

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑ 

 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ 

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มีบทบญัญัติบางมาตราที่ไมเหมาะสม จึงเห็นสมควร 

แกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  [รก. ๒๕๑๑/๑๐/๒๗/๓๐ มกราคม ๒๕๑๑] 

 

   

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวนัที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

  [รก. ๒๕๑๕/๑๓๔/๑พ/๖ กันยายน ๒๕๑๕] 



 

© ๒๐๐๓  สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑๓

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควร 

แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เกี่ยวกับวิธีการกูเงิน วงเงินกูเพ่ือใชจายในกิจการของรัฐวิสาหกิจที่ไมใชนิติบุคคล การนําเงิน 

รายไดสงคลังและวิธีการเบิกเงินงบประมาณรายจายขามปใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

  [รก. ๒๕๑๗/๘๓/๑พ/๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗] 

 

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง 

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือใหการจายเงินงบประมาณ 

บางหมวดรายจายสามารถกระทําไดโดยคลองตัวและรวดเร็วยิ่งข้ึน และสมควรปรบัปรุงบทบัญญัติ 

วาดวยวิธีการขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายตอคณะรัฐมนตรีสําหรับรายการที่ต้ัง 

งบประมาณรายจายไวตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป หรือพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ซึ่งจะตองกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปตอ ๆ ไป 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนประหยัดเวลาและงบประมาณ  นอกจากนั้น สมควรปรับปรุง 

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการนําเงินไปใชจายโดยไมตองสงคลัง ใหรวมถึงการจําหนายหุนในนิติบุคคลที่ 

ไมมีความจําเปนตองถือไวเพ่ือนําไปซื้อหุนในนิติบุคคลอื่นแทนได เพ่ือใหการบริหารทรัพยสินของ 

รัฐเปนไปอยางมีประโยชนกับรัฐสูงสุด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  [รก. ๒๕๓๔/๑๖๘/๑พ/๒๕ กันยายน ๒๕๓๔] 

 

   

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

หมายเหตุ:  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การรวมหรือโอนกระทรวง 

ทบวง กรม ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ อาจกระทําไดโดยตราเปนพระราช 

กฤษฎีกา สมควรเพิ่มเติมขอยกเวนของการหามโอนงบประมาณรายจาย รวมทั้งควบคุมการโอน 

หรือนํางบประมาณรายจายที่เปนผลจากการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ไปใชในรายการอื่น 

ใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  [รก. ๒๕๔๓/๒๑ก/๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓] 

 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

	 	
พระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ 

ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  

แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้ง 
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์   

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคารที่ทําการ  
โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  
ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร  เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟท์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  
การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางนํ้า  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น 
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
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(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  แต่มีราคาตาม  (๒)  

หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้คํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  
หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความว่า  คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
“คณะกรรมการ  ค.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อให้การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  และป้องกันปัญหาการทุจริต  ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อให้การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว  หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ก็ให้กระทําได้  โดยต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิี้  เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงาน
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
เป็นการเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย  และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธีรัฐบาล 

ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา  เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจ้างที่ปรึกษา  ทั้งนี้  ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องค์การระหว่างประเทศ  
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ  ที่สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ  ซึ่งจํานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๑๗ 
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(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้ 
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค  โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ที่ได้รับยกเว้นมิให้นําพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยประกาศ
ดังกล่าวจะกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ
ตามมาตรา  ๘  วรรคหน่ึง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม  (๖)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
ต้องดําเนินการตามวรรคสี่แล้ว  ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ  และต้องสอดคล้องกับหลักการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุ้มค่า  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ  มีราคาที่เหมาะสม  และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปร่งใส  โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย  เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ  มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน  และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสม  
โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

(๔) ตรวจสอบได้  โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ  หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน  หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
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ให้ใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

มาตรา ๙ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  เทคนิค  และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับย่ีห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ  เว้นแต่พัสดุที่จะทํา 
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีย่ีห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด  ก็ให้ระบุย่ีห้อนั้นได้   

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๖  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในส่วนที่เป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  หรือการดําเนินการตามกฎหมาย 

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  และประกาศเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่ 

(๑) กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  
หรือ  (ฉ) 

(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ) 

(๓) กรณีที่ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่ มีวงเงินค่าจ้างตามที่ กําหนดในกฎกระทรวงหรือที่ มี 
ความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  ทั้งนี้  ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข)  หรือ  (ฉ) 

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับ
ความม่ันคงของชาติตามมาตรา  ๘๒  (๓) 

หลักเกณฑ์   วิธีการ   และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ ง   
และการเปลี่ยนแปลงแผน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด
วิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
เม่ือมีการร้องขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 
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ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่ มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด 
หรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

มาตรา ๑๕ ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น 
ผู้ดํารงตําแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 

มาตรา ๑๗ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๖  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดให้มี 
การจัดทําข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ตามมาตรา  ๑๘  ก็ได้  ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทําข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  โดยอย่างน้อยให้คํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อ
จัดจ้าง  มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต  และความคล่องตัว 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออํานวยความสะดวก 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการ   ค .ป.ท .   
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา   

มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ  ให้จัดทําเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้า
ย่ืนข้อเสนอ  โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอต้อง 
ตกลงกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
หรือประสบการณ์  ที่จําเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร
เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ  โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ทราบด้วย 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ  แบบของข้อตกลงคุณธรรม  การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์  
และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อ ยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  หากประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต
และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม 

มาตรฐานข้ันต่ําของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง   ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   ผู้อํานวยการ 
สํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นในพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายใน 

หกสิบวัน  ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ 
เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก   เพราะหย่อนความสามารถ   บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่   

หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ทั้งนี้  ในกรณีการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง 
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป 
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๔  รวมทั้งตีความและ
วินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับประกาศที่คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
(๖) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออก 

ตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งคร้ัง 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง

หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น  ชี้แจง  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

ผลการดําเนินการตาม  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุม
พิจารณา  ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้ที่ประชุม
พิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเร่ืองดังกล่าว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม  และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบาย
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน  แล้วแต่กรณี  ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุม
เพราะเหตุดังกล่าว 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  
การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๒  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  

หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน  และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี
ในการพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๖) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๖)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม  (๓)  ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับข้อหารือ  และให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร  
เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคําวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๓  หรือมาตรา  ๑๔  มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใด 

มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ส่วนที่  ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย   
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม  ผู้แทนกระทรวงการคลัง   

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนกรมชลประทาน  
ผู้แทนกรมทางหลวง  ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท  ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  และผู้แทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุ 
หรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๓  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ

เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ  และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ประกาศตาม  (๑)  และ  (๗)  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนด

ราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
เม่ือได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  

แทนได้  ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ  เช่น  งานก่อสร้าง  ยาและเวชภัณฑ์  
หรือพัสดุที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา   ๒๕   มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  ทั้งนี้  องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
และได้ดําเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๓๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๔  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๒) กําหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ

ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 

ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 

และวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม  (๑) 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ผลการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได้ 
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
ส่วนที่  ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
 

 

มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  และผู้แทน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
แห่งละหนึ่งคน  ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การเงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๔๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่  ๕  ของหมวด  ๓  คณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การย่ืนข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม   (๒)   แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ  
แทนได้ 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๒๕  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๔๓  วรรคห้า  มาใช้บังคับกับการกระทําการตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้อง 
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เ ก่ียวข้องเพื่อประกอบ 
การพิจารณาได้ 

หมวด  ๔ 
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
 

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น  และการกําหนดราคา
อ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้ 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม  วิเคราะห์  และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  และจัดทํารายงานเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพร้อมข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง  เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกําหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง 
หรือจะดําเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เก่ียวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทํานองเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนและในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คํานึงถึงภาระหน้าที่
และคุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษด้วย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน  ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  หรือเป็นตําแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ในการกําหนด 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทํานองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกัน 

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ   งานประชุม   งานวิชาการ  
การศึกษาหาข้อมูล  และกิจการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย  
คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  และคณะอนุกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว  รวมทั้งให้มีอํานาจหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๓๐ 
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หมวด  ๕ 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ให้งานก่อสร้างในสาขาใด  เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ให้งานก่อสร้างในสาขาใด 
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ 
เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้
ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  เป็นผู้ประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้  ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็น 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  
และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา  ๕๒  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
ตามวรรคหน่ึงไว้แล้ว  หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก   
และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒   
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน  การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณี 
ที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



หน้า   ๓๑ 
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หมวด  ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ 

ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานนั้น 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  
เว้นแต่ 

(๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีคัดเลือก 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต  

จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ   
หรือมีทักษะสูง  และผู้ประกอบการน้ันมีจํานวนจํากัด 

 (ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้  
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน  หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อ
เป็นการเฉพาะ 

 (จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ  หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ
หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ 



หน้า   ๓๒ 
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 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ  ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น   งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล   เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดังตอ่ไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง   
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  และมีวงเงิน

ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว   

หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบ 
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดอุื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ  และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 (จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนแล้ว  และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น  
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

 (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม  (๑)  (ซ)  หรือ  (๒)  (ซ)  ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  ก็ได้  หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม  (๒)  (ซ)  เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา  ๖๕  (๔)  แล้ว  เม่ือหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น 
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม  (๒)  (ซ)  ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหน่ึง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทําการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ  ก็ได้  ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทําการจัดซื้อ
จัดจ้างกับคู่สัญญา 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสําคัญ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบยีบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  ก่อนทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน  เพื่อนําไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน  ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๐ ก่อนดําเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการจัดทําเอง  หรือดําเนินการจัดจ้าง
ตามหมวด  ๘  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ก็ได้ 

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่งได้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น  ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ  และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๑)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําประกาศ

และเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด  
วัน  เวลา  สถานที่ย่ืนข้อเสนอ  และเง่ือนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้   
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการจัดทําประกาศและเอกสารเชิญชวน  รวมทั้งระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา  ๕๕  (๒)  หรือ  (๓)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําหนังสือเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคํานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๑  และมาตรา  ๕๒  ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ตามมาตรา  ๑๐๖  วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 

ในราชกิจจานุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ

ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันย่ืนข้อเสนอด้วย 
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๕๕  (๑)  หรือ  (๒)   

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสําคัญ  โดยให้คํานึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน   
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย   
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  ในกรณีที่กําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค 

หรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 
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ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้  ประกอบกับ
เกณฑ์ราคา  และต้องกําหนดน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก  ให้ใช้เกณฑ์ราคา  รวมทั้ง 
การให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์  ทั้งนี้  ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้  จะกําหนดกรณีตัวอย่าง
ของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ  ก็ได้ 

เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  การพิจารณา
เลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน  ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ 
ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ด้วย 

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือกรณีอื่นที่ทําให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง  หน่วยงานของรัฐ
อาจกําหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงก็ได้  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทําได้ต่อเม่ือล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์
ตามมาตรา  ๑๑๗  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ให้ทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา  ๕๖  
(๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๖  วรรคสอง 

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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(๓) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ  ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถกูยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป  มิให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม  (๒) 
ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 

ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้  หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น
ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๗ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทําได้โดยวิธี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่  การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา  ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามมาตรา  ๖๙  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  งานที่มีลักษณะ
เป็นงานประจําของหน่วยงานของรัฐ  หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ
ทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป 
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(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับ 

การคัดเลือก 
 (ข) เป็นงานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดําเนินการ 

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัด 
 (ง) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มี 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
 (ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
 (ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างคร้ังหนึ่ง 

ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว 
 (ฉ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ  หากล่าช้า 

จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
 (ช) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กําหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม  (๑)  หรืองานที่ซับซ้อน  ซับซ้อนมาก  หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ตาม  (๒)  (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดน้ี 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๗๒ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตามหมวดนี้ 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ  ต้องเป็นที่ปรึกษา 
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูล 
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ที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

วิธีการย่ืนขอข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน  
และอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน  รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา  ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษา 
ให้คํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย 

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษาไว้
เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

มาตรา ๗๔ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน   
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา  ๖๙  (๑)  หรือ  (๒)  นอกจาก

ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา  ๗๕  แล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยู่แล้ว  หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   
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(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของงานจ้าง 
ที่ปรึกษาประเภทใดหรือกําหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้ 
ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๗๗ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ  
และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๘ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทําได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 
มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือก  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืน
ข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 
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(๓) เป็นงานเก่ียวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด  เช่น  รูปแบบสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงาน

ของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้  ให้กระทําได้
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก  หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ  
หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ  หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่หน่วยงานของรัฐหรือความม่ันคงของชาติ 
(๔) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้ว  เนื่องจากเหตุผล

ทางเทคนิค 
(๕) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบ  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ  เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา  ๘๐  
มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  และมาตรา  ๘๓  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๘๖ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๕๘  มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ผู้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี 

ผู้ให้บริการตามวรรคหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล  ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย 
มาตรา ๘๘ ผู้ใหบ้ริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๘๙ ในการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้ผู้มีอํานาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด   
อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๑ การจัดทําประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ  และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   
ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖๒  และมาตรา  ๖๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๙ 
การทําสัญญา 

 
 

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้  แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่  
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่การทําสัญญา 
ตามแบบที่สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็ให้กระทําได้ 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทํา
ข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา  เว้นแต่การทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา 
ให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือตามมาตรา  ๙๗  
วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้  เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  หรือเม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา  ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง  หน่วยงานของรัฐ 
ไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญา
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไข
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา  ๑๐๔  ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๙๔ การทําสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่  โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน
ของรัฐก็ได้ 

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทําในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง 
ให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่ง  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว  ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว  ต้องกําหนดให้มี
ค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา 

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๙๓  ก็ได้  เฉพาะในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  (๑)  (ค)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ)  หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๗๐  (๓)  (ข) 

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะไม่ทําข้อตกลง 

เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาด 

หรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้ 
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มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา  ๙๓  วรรคห้า   
(๒) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ

ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  
จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญา
หรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการทําสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ๑๐๐ ในการดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 
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ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้  และให้นํา
บทบัญญัติมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ   
ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี 
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้มีผู้ควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอํานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง  คุณสมบัติ  และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 

หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา

หรือข้อตกลง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๐๓  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของ 

ผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 
(๓) เหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณี 

ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ  แล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐ
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้   
ในการนี้  หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นโดยไม่ชักช้า   
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ   
และระยะเวลาในการพิจารณาคําขอของหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและ 
การกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง  หาทําให้สัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
เป็นโมฆะไม่ 

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง  หรือที่ไม่เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้คู่สัญญา 
ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้
บัญญัติไว้ในหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ   

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสําคัญ 

ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด  จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ 
หรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 



หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง   
และวรรคสาม  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา  ๑๐๖  ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่ เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดการประเมินผล 
การปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้  เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๖  วรรคสามและวรรคส่ี  มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๒ 
การทิ้งงาน 

 
 

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการ
ดังต่อไปนี้  โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การทิ้งงาน 

(๑) เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

(๕) เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ 
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘๘ 

(๖) การกระทําอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และให้แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน  ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 



หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน  และการแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินม่ันคง   
(๒) มีการชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และ   
(๓) ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๐๙  แล้ว  ห้ามหน่วยงานของรัฐ

ทําการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน 
การเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา  ๑๑๐  แล้ว 

หมวด  ๑๓ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

มาตรา ๑๑๓ การดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๒  ซึ่งรวมถึงการเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  
การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๑๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ย่ืนข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๖๗   
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ  เอกสาร  หรือหนังสือเชิญชวน
ของหน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ 
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้ 
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการ 

นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๙  ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดตามวรรคหน่ึง   

มาตรา ๑๑๙ เม่ือได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๑๘  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว   
หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ 
ไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว  และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยสําคัญ  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่  
หรือเร่ิมจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น
หรือไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ  ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่พ้นกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ยุติเร่ือง  และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ  พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
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ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่  
และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้  แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว 

หมวด  ๑๕ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามท่ี
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา  ๓๑  หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๔๕  และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
แล้วแต่กรณี  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้นั้นมีความผิด
ฐานขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดําเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ   
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่ไม่อาจนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือบรรดา
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ   และข้อกําหนดใด  ๆ   เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง   
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ  มาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ตามมาตรา  ๑๒๒  การดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ 
ในเร่ืองนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  
วรรคสอง  หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว  แต่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๓)  
ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน 
ของรัฐอื่นที่ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ .   ๒๕๓๕   
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  หรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความ 
ในมาตรา  ๗  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี  ใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้ว   
แต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  หากหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา  ๗  วรรคสี่  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของ
คณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา  ๗  วรรคสอง  ใช้บังคับ  การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา  ๗  (๑)  
(๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ของหน่วยงานของรัฐนั้นให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกําหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  และ  (๗  )  ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้นําหลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ   
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง  และให้คณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดแนวทางและวิธีการ
ในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม
และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ใหน้ําแนวทางการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์   
การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง  และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กําหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์  การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และให้คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง  
ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และบรรดาระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
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หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ยังคงเป็นของ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐนั้น  
เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือข้อกําหนดดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว  แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อบัญญัติ  
หรือข้อกําหนดใด ๆ  เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป  
เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณี 
ที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น 
หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  
หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสร็จ  ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๕๑  
วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการ
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็น 
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๕๑  วรรคหน่ึง  จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๓  วรรคหน่ึง 

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญตัินี้ 

มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ดําเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน  ก.พ.ร.  สํานักงาน  ก.พ.  
สํานักงบประมาณ  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง  กรอบอัตรากําลัง
ข้าราชการและพนักงานราชการ  และกําหนดงบประมาณ  รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็น  เพื่อรองรับ
การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน  มีการวางแผนการดําเนินงาน  
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหน่ึงเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับ 
มาตรการอ่ืน ๆ  เช่น  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เรี ยกว า  “พระราชบัญญั ติคณะกรรมการอาหารแห งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาหาร”  หมายความวา  อาหารตามกฎหมายวาดวยอาหาร 
“หวงโซอาหาร”  หมายความวา  วงจรการผลิตอาหารต้ังแตวัตถุดิบ  ปจจัยการผลิต  การเพาะปลูก  

การเพาะเลี้ยง  การตัดแตง  การแปรรูป  การขนสง  การปรุง  การประกอบ  การบรรจุ  การเก็บรักษา  
การจัดจําหนาย  การกระจาย  จนถึงผูบริโภค  รวมทั้งการนําเขา  การนําผาน  และการสงออก 

“คุณภาพอาหาร”  หมายความวา  อาหารที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและสวนประกอบที่พึงจะมี  
รวมถึงมีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม 

“ความปลอดภัยดานอาหาร”  หมายความวา  การจัดการใหอาหาร  และสินคาเกษตรที่นํามา
เปนอาหารบริโภคสําหรับมนุษยมีความปลอดภัย  โดยไมมีลักษณะเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามกฎหมาย 
วาดวยอาหาร  และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง  อาหารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง   ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) อาหารที่มีจุลินทรียกอโรคหรือส่ิงที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปนอยู 
(๒) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูตามกฎหมายที่เกี่ยวของในปริมาณที่อาจเปนเหตุ 

ใหเกิดอันตราย  หรือสามารถสะสมในรางกายที่กอใหเกิดโรค  หรือผลกระทบตอสุขภาพ 
(๓) อาหารที่ไดผลิต  ปรุง  ประกอบ  บรรจุ  ขนสงหรือมีการเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ 
(๔) อาหารที่ผลิตจากสัตว  หรือผลผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได 
(๕) อาหารที่ผลิต  ปรุง  ประกอบจากสัตวและพืช  หรือผลผลิตจากสัตวและพืชที่มีสารเคมีอันตราย   

เภสัชเคมีภัณฑ  หรือยาปฏิชีวนะตกคางในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(๖) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
“ความมั่นคงดานอาหาร”  หมายความวา  การเขาถึงอาหารที่มีอยางเพียงพอสําหรับการบริโภค

ของประชาชนในประเทศ  อาหารมีความปลอดภัย  และมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตามความตองการ
ตามวัยเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี  รวมทั้ง  การมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน  รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา  
และความคงอยูของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ  ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ   
สาธารณภัยหรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร   

“อาหารศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการสงเสริม  พัฒนา  และวิจัยเพื่อใหความรู  ความตระหนัก  
และพฤติกรรมที่ถูกตองในหวงโซอาหารและในการบริโภคดานอาหาร 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
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มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการอาหารแหงชาติ  ประกอบดวย 
(๑) นายกรัฐมนตรี  หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  เปนกรรมการ 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มีความรู ประสบการณ   
ความเชี่ยวชาญ  และผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาสิบปดานคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร  
ความมั่นคงดานอาหาร  อาหารศึกษา  กฎหมายและดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  อยางนอยดานละหนึ่งคน  
เปนกรรมการ 

(๔) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปนกรรมการและเลขานุการ  และผูอํานวยการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  เปนกรรมการและเลขานุการรวม 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงต้ังขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขจํานวนหนึ่งคน 
และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงต้ังขาราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณจํานวนหนึ่งคน  
เปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๕ กรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนขาราชการการเมือง  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  

กรรมการหรือผูบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(๔) ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
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(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกหรือไม  เวนแตในความผิด 
อันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๖ กรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ 
ไดรับแตงต้ัง  และอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  ข้ึนใหม  
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ 
ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่  แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ัง
กรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลงและใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระเหลืออยูไม ถึงเก าสิบวัน 
จะไมดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได  และในการนี้ใหคณะกรรมการประกอบดวย
กรรมการเทาที่เหลืออยู 

มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  พนจากตําแหนง 
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕ 
มาตรา ๘ การประชุมคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ 

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละสองคร้ัง 
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มาตรา ๙ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  หรือคณะอนุกรรมการ   
คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่ง  อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด  ตามที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมอบหมาย 

การประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานใหนํามาตรา  ๘  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการ  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบายและยุทธศาสตรด านคุณภาพอาหาร   ความปลอดภัยด านอาหาร   

ความมั่นคงดานอาหาร  และอาหารศึกษา  รวมทั้งจัดทําแผนเผชิญเหตุและระบบเตือนภัยดานอาหาร 
ตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและมอบหมายหนวยงานที่ เกี่ยวของดําเนินการ 
ตามอํานาจหนาที่ 

(๒) จัดใหมี  หรือสงเสริม  สนบัสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
ดานคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร  ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา  เพื่อใหเกิด 
การดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวนรวมจากทุกฝาย 

(๓) ใหคําแนะนําในการออกประกาศตามมาตรา  ๑๒ 
(๔) ใหความเห็นและขอเสนอแนะตอหนวยงานตาง ๆ  ในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร  ความมั่นคงดานอาหาร  และอาหารศึกษา 
(๕) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตรตาม  (๑)  

อํานวยการ  แกไขปญหา  รวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปญหาจากการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง  ๆ 
ซ่ึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของแตละหนวยงานในสวนที่ เกี่ยวของกับคุณภาพอาหาร   
ความปลอดภัยดานอาหาร  ความมั่นคงดานอาหารและอาหารศึกษา 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามมาตรา  ๑๐  คณะกรรมการ
อาจขอใหกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  นิติบุคคล  หรือบุคคลใด ๆ   
เสนอรายละเอียดทางวิชาการ  สถิติ  การจัดการ  และเร่ืองตาง ๆ  ที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการกําหนด
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นโยบายและยุทธศาสตรดานคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร ความมั่นคงดานอาหาร  และ
อาหารศึกษา  รวมทั้งอาจเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง  คําอธิบาย  หรือความเห็น  ไดตามที่
เห็นสมควร 

มาตรา ๑๒ ในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ  สาธารณภัย  หรือการกอการรายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร
อันเปนภัยที่รายแรงและฉุกเฉินอยางย่ิง  ใหนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและ 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจประกาศกําหนดใหเขตพื้นที่ใดเปนเขตพื้นที่ที่จําเปนตอง
สงวนไวเพื่อประโยชนดานความมั่นคงดานอาหารเปนการชั่วคราว  รวมทั้งหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข
ในการใชประโยชนในเขตพื้นที่ดังกลาว  ทั้งนี้  ตองมีแผนที่แสดงแนวเขตพื้นที่ที่จําเปนตองสงวนไวนั้น
แนบทายประกาศดวย 

ในการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการเพียงเทาที่จําเปน  เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค  
โดยกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูใชประโยชนในเขตพื้นที่ดังกลาวนอยที่สุด 

ประกาศตามวรรคหนึ่งใหใชบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศมีผลใชบังคับและ 
อาจขยายไดอีกคร้ังละไมเกินหนึ่งป  ในกรณีที่ภัยรายแรงและฉุกเฉินอยางย่ิงนั้นยังคงมีอยูและใหปดไว  
ณ  สถานที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ที่ทําการของหนวยงานตามมาตรา  ๑๕  วรรคสาม 
(๒) ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  สํานักงานเขต  และที่ทําการแขวง  หรือศาลากลางจังหวัด  

ที่วาการอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  ที่ทําการกํานัน  และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่ที่เขตพื้นที่ที่จําเปนตอง
สงวนไวนั้นต้ังอยูแลวแตกรณี 

(๓) สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  และสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขา  หรือ
สํานักงานที่ดินจังหวัด  สํานักงานที่ดินจังหวัดสาขา  และสํานักงานที่ดินอําเภอแหงทองที่ที่เขตพื้นที่ 
ที่จําเปนตองสงวนไวนั้นต้ังอยูแลวแตกรณี 

มาตรา ๑๓ ในเขตพื้นที่ใดที่ไดมีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๑๒  หามบุคคลใดใชประโยชน   
หรือกระทําการใด ๆ  ในเขตพื้นที่นั้นผิดไปจากหรือขัดกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว
ในประกาศดังกลาว 

มาตรา ๑๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๓  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกิน 
ส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   
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มาตรา ๑๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหกรรมการตามมาตรา  ๔  (๔)  
ดําเนินการคัดเลือกรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๕  ซ่ึงมีความรู  ประสบการณ  
ความเชี่ยวชาญ  และผลงานเปนที่ประจักษไมนอยกวาสิบปดานคุณภาพอาหาร  ความปลอดภัยดานอาหาร  
ความมั่นคงดานอาหาร  อาหารศึกษา  กฎหมาย  และดานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของที่สมควรเปนกรรมการ 
ตามมาตรา  ๔  (๓)  โดยใหมีจํานวนเปนสองเทาของกรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  เสนอตอประธานกรรมการ  
เพื่อเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเลือกและแตงต้ังเปนกรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  ตอไป 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๔  (๓)  พนจากตําแหนง
ตามวาระหรือพนจากตําแหนงกอนครบวาระดวยโดยอนุโลม 

ในระหวางที่ยังไมมีหนวยงานธุรการ  ใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือ
หนวยงานที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  ทําหนาที่หนวยงานธุรการแกคณะกรรมการ  คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง   
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  จนกวาจะมีหนวยงานธุรการดังกลาว 

มาตรา ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมีกฎหมายที่ เกี่ยวของกับอาหาร 
อยูหลายฉบับ  และอยูในอํานาจหนาท่ีของหลายหนวยงานในกระทรวง  ทบวง  กรมตาง  ๆ  แตมีลักษณะของ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหารในมิติท่ีแตกตางกันในขอบเขตจํากัด ขาดการบูรณาการ  ขาดความเปนเอกภาพ  และ
ประสิทธิภาพในการกํากับดูแล  การดําเนินงานในหวงโซอาหารทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
เพ่ือการคุมครองผูบริโภค  การสงเสริมและสนับสนุนการคาและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารทั้งภายในและ
ระหวางประเทศประกอบกับยังขาดนโยบายและยุทธศาสตรเกี่ยวกับความมั่นคงดานอาหารทั้งในยามปกติและ 
ยามฉุกเฉิน  ตลอดจนการปองกันการใชอาหารในการกอการราย  รวมทั้ง  การใหการศึกษาดานอาหารใหทันตอ
สถานการณของสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  สมควรใหมีกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
เพ่ือเปนองคกรหลักและกลไกของประเทศในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับอาหารทุกมิติดังกลาว
เบ้ืองตน  โดยครอบคลุมหวงโซอาหารอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการของหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวทางปฏิบัติเ ก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๑๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๒๕  วรรคสี่  มาตรา  ๔๓  วรรคสาม  มาตรา  ๕๖  วรรคสี่  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘  
วรรคสอง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  วรรคสอง  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒   
วรรคสามและวรรคสี่  มาตรา  ๖๕  วรรคสามและวรรคหก  มาตรา  ๖๗  วรรคหนึ่ง  (๒)  มาตรา  ๖๘  
มาตรา  ๗๐  วรรคสาม  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  มาตรา  ๗๖  วรรคสอง  
มาตรา  ๗๗  มาตรา  ๗๘  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๖  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  วรรคสอง  
มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๙  มาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  วรรคสอง   
มาตรา  ๑๐๒  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๓  วรรคหนึ่ง  (๔)  และวรรคสาม  มาตรา  ๑๐๕  มาตรา  ๑๐๖  วรรคสี่  
มาตรา  ๑๐๘  มาตรา  ๑๐๙  วรรคสี่  มาตรา  ๑๑๐  วรรคหน่ึง  (๓)  และวรรคสอง  และมาตรา  ๑๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ

เป็นนิติบุคคล 
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(๒) ราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๔) รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการใหญ่  หรือผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๕) องค์การมหาชน  หมายถึง  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(๖) องค์กรอิสระ  หมายถึง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หมายถึง  อัยการสูงสุด 
(๘) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  เลขาธิการสํานักงาน

ศาลปกครอง  เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ   
(๙) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี   

(๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา  หมายถึง  เลขาธิการวุฒิสภา  เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ  หมายถึง  เลขาธิการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หมายถึง  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   
ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ
นั้นกําหนด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา   
หรือเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด  เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น  
ได้แก่  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  
ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง 
มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึง
หรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน 
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(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วน 
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด 
หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
นั้นในคราวเดียวกัน 

คําว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า 
ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ 
บางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา 
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   

การดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร   
ผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง  หรือเป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แล้วแต่กรณี  และห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น
ในคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย  
กระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  
หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
หรือใช้กําลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
หน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  ๕๕  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ  ๗๐  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
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โดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๗๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ตามข้อ  ๑๑๔  คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๒๐  คณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ  ๑๔๖  
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ  ๑๔๙  และ
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ  ๑๕๕ 

“ระบบข้อมูลสินค้า”  (Electronic  Catalog : e - catalog)  หมายความว่า  ข้อมูลรายละเอียด 
ของสินค้าที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า   
ภาพสินค้า  พร้อมคําบรรยายประกอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้หมายความรวมถึงงานบริการ  
หรืองานจ้างตามประเภทท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่ประชุมพิจารณา 

 
 

ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการนโยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ส่วนที่  ๓ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้แก่  ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด  ผู้บังคับบัญชาชั้นใด  ตําแหน่งใด  มีอํานาจดําเนินการ 
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้  และเม่ือได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว  ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ  ๖  หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ
อํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  โดยให้คํานึงถึงระดับ  
ตําแหน่ง  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ   

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้  เว้นแต่   

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
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 (ก) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

 (ข) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น  นอกจากที่กล่าวใน  (ก)  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบหรือคําสั่งของกระทรวงกลาโหม 
หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖ 

ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อไว้เป็นการเฉพาะ   
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอํานาจในการส่ังการ
และดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ   

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม  หน่วยงานของรัฐใด 

จะมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระทําได้  โดยให้ผู้มอบอํานาจ 
ส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ข้อ ๙ การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นเอกสารประกอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทําแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินการ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

ข้อ ๑๑ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ   
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามวรรคหน่ึงแล้ว  

ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย   
ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคหน่ึง 

หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ 

ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้  ในหมวด  ๒  
หมวด  ๓  หรือหมวด  ๔  แล้วแต่กรณี  เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจํา เ ป็นต้อง เปลี่ ยนแปลงแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างประจํ า ปี   
ให้ เจ้ าหน้าที่ห รือผู้ที่ ได้ รับมอบหมายในการปฏิบัติ งาน น้ันจัดทํ ารายงานพร้อมระบุ เหตุผล 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑  วรรคสาม  ต่อไป   

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 
 

ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือไม่  หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในคร้ังนั้น   

ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ  ๑๔  ให้เจ้าหน้าที่
กําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนติิบุคคล   
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
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 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง   

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย  ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  เช่น  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ให้ย่ืนมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอตามวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบนี้   

ส่วนที่  ๗ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด  ๒  ส่วนที่  ๒  หมวด  ๓  ส่วนที่  ๒   
และหมวด  ๔  ส่วนที่  ๒  แล้วแต่กรณี 

(๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และผลการพิจารณาในคร้ังนั้น  (ถ้ามี) 

(๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน  และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง   
(๔) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
(๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น  

ทั้งนี้  การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เอกสารที่จัดทําในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึก
รายงานผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึงได้ 
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หมวด  ๒ 
การซื้อหรือจ้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๗ การดําเนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเอง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติ
และหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยู่แล้ว 

ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้าง  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง  วิธีการซ้ือหรือจ้าง  และการทําสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้   

ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อ
หรือจ้างหรืออํานาจในการส่ังซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป  จะกระทํามิได้   

กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการซ้ือหรือจ้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง 

ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างที่ มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย   
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เพื่อให้การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน  และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ  หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  
ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือรายการในการก่อสร้าง 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้   
หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว  ให้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

ในการจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง   
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  หรือจะดําเนินการจ้าง
ตามความในหมวด  ๔  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้ 

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
และวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม   

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง   
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ  ๒๓  

และข้อ  ๗๙  วรรคสอง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน

ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  และหนังสือเชิญชวน 
การซ้ือหรือจ้างกรณีจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้   

ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ค)  หรือกรณีมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน  มาตรา  ๕๖  
วรรคหน่ึง  (๒)  (ง)  หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา  ๙๖  วรรคสอง  ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึง  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ  รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  ๓  ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 

ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 
ข้อ ๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ  ๒๒   

หรือข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา
ของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้างตามข้อ  ๒๕  แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   
๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
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ในการซื้อหรือจ้างคร้ังเดียวกัน  ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ังในการประชุม  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 

ในการซื้อหรือจ้างคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ 
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างคร้ังนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ 
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น  และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

วิธีการซื้อหรือจ้าง 
ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธีสอบราคา 
ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (e - market)  คือ  การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีมีมาตรฐาน  และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  
(e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market : e - market)  
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  ซึ่งสามารถกระทําได้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้   
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(๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  คือ  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding)  คือ  การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง   
ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  และเป็นสินค้าหรืองานบริการท่ีไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า  (e - catalog)  โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic  Bidding : e - bidding)  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา  คือ  การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด 
ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  ทั้งนี้  ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒  ด้วย 

ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
หรือข้อ  ๓๒  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน  

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบ
และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
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ข้อ ๓๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น   

ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้นํารายละเอียด
ของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ  และจัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   

ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  
และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หากประสงค์จะเข้าร่วม 
เสนอราคาในคร้ังนั้น  จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง 
นํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา   

ข้อ ๓๗ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๑)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว 
(๒) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง  ตามข้อ  ๓๐  (๒)  ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  

โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา  ภายในเวลา  ๑๕  นาที  พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ
เป็นเวลา  ๑๕  นาที  และให้เสนอราคาภายในเวลา  ๓๐  นาที  โดยจะเสนอราคากี่คร้ังก็ได้ 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๓๘ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๓๗  แล้ว  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุด
เท่ากันหลายราย  ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ําสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่มีผู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว  หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้   

ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้นและดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
หรือจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อ 
หรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการ
จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 
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ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ําสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ําสุดเท่าที่
จะทําได้  หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว  หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตาม
เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยให้ย่ืนใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  หากผู้เสนอราคารายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาใหม่  ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
รายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังใหม่เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  ทั้งนี้  การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ 
ในข้อ  ๓๘  วรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน  ๑  ชุด  และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง  เสนอราคาผิดเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อ 
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  หรือเสนอแค็ตตาล็อก  (catalog)  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่า
ผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้น  หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๔๓ ให้ เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ใน
แบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคาในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง   
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเท่านั้น  และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เง่ือนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
ที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  ตามวัน  และเวลา  ณ  สถานที่
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใดท่ีกําหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ประกอบการย่ืนข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ี ย่ืนผ่านทางระบบประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้า
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุป
จํานวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง  ณ  ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง  โดยให้ลงลายมือชื่อ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารนั้นด้วย 

การกําหนดวันให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ   
หรือนําเสนองานตามวรรคหนึ่ง  หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐ
กําหนดเป็นวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  เว้นแต่การดําเนินการ 
ตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้  
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน   
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ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๒๑  ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
พร้อมนําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
เหมาะสม  เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ  และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้  ทั้งนี้  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(๑) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
หรือไม่ก็ได้ 

(๒) การซ้ือหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐ 
นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้
รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ  ๔๕  ให้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น 
ไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง  โดยเปิดเผยตัว 

ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทํา 
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๑  พิจารณาว่า
สมควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  โดยให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและ 
ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว  เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงานของรัฐอีกคร้ังหนึ่ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ  และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
แจ้งผู้มีความคิดเห็นทกุรายทราบเป็นหนังสือ 
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(๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย
ทราบเป็นหนังสือ   

ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๕  หรือข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  
แล้วแต่กรณี  เสร็จสิ้นแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีที่มีการขาย  ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปในการ
จัดทําเอกสารน้ัน  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ 
เพื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ  หรือค่าจ้างที่ปรึกษา 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังก่อนมีสิทธิขอรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก   

ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามข้อ  ๔๘  ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย
โดยมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ 

(๒) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๐  วันทําการ 

(๓) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  ๑๒  วันทําการ 

(๔) การซื้อหรือจ้างคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  ให้กําหนดไม่น้อยกว่า  
๒๐  วันทําการ 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้
ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-mail)  ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้กําหนดระยะเวลา
ตามความเหมาะสม  และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคา  ไม่น้อยกว่า  ๓  วันทําการ 

ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังใด  หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในคร้ังนั้น  
แล้วดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป   

ข้อ ๕๔ เม่ือถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด  โดยสามารถเสนอราคา
ได้เพียงคร้ังเดียว 

กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา  
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน  เวลาการเสนอราคา  เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง
เก่ียวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือได้ดําเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว  ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย 

ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  ๑  ชุด  โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา 
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

 ทั้งนี้  การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยี 
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  ในกรณีเช่นว่านี้  คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า
จะดําเนินการตามข้อ  ๘๓  (๓)  แล้วเสร็จ 
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(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ   
และพัสดุตัวอย่าง  (ถ้ามี)  หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ ย่ืนข้อเสนอทุกราย  หรือเอกสาร 
ที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ  ๔๔  แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ในกระบวนการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายใดก็ได้  แต่จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญที่ เสนอไว้แล้วมิได้  และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   
ให้พจิารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด  ไม่เกิน  ๓  ราย 

 ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป  
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ  แล้วแต่กรณี 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว  ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

 (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
 (ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ  ราคาที่เสนอ  และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
 (ค) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
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ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ เพียงรายเดียว   
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
ตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคา  หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตํ่าสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น   

ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ  ๒๒  
ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและย่ืน 
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอม
ลดราคาลงอีกแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว 
เป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยย่ืนใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา 
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคา 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น 
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(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง  หรือขอเงินเพิ่มเติม   
หรือลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา  ให้ยกเลิกการซื้อ
หรือจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  การดําเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๕๖   
วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒ 

ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้
เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้างตามข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ 
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น   

หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง 
ในคร้ังนั้นและดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  
การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๑)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  
แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยอนุโลม 

ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี  ตามข้อ  ๒๑ 
(๒) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน 

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
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(๓) ให้นําความในข้อ  ๔๔  ถึงข้อ  ๕๙  มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ   
โดยอนุโลม  เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันทําการ 

วิธีสอบราคา 
ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวน 

ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง  
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกําหนด
เป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

การกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  ถัดจากย่ืนข้อเสนอ 
ตามวรรคสาม 

ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้   

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ  ให้นําความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๖๓ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  
และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
เผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการ 
ให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย   

ข้อ ๖๔ ให้นําความในข้อ  ๔๙  มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา  โดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐ 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนดเงื่อนไข

ไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ให้หน่วยงานของรัฐกําหนด  
วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย 

ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้
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กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้
ระบุวัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย  โดยให้ดําเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อ
เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง  ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  
และการเปิดซองสอบราคา  ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ขอ้ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคา  ณ  สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคา  ตามข้อ  ๖๓ 

ข้อ ๖๘ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดําเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรง 
ต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ   

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมา 
ย่ืนซองโดยตรง  ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้ส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ    
ที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖๖  เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๗๐ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกรายแล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืน
ข้อเสนอทุกแผ่น  และให้นําความในข้อ  ๕๕  (๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายราย 
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  หรือไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมี 
แต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา  
ดําเนินการตามข้อ  ๕๖  โดยอนุโลม 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๒ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
สอบราคา  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๓ ให้นําความในข้อ  ๖๐  มาใช้บังคับกับการสอบราคานานาชาติ  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๗๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว  

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   

ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖๘  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่าง  

ตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่  กรณีการซื้อหรือจ้างใด 
มีรายละเอียดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ 
มาแสดงเพื่อทดลอง  หรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารหรือรายละเอียด 
มาส่งภายหลังจากวันย่ืนซองข้อเสนอ   

(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ  
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ  ๕๕   
(๒) - (๔)  มาใช้บังคับกับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ของคณะกรรมการ  โดยอนุโลม 

ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ  ๕๖  
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  และจะดําเนินการ
ใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๗  
หรือข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  โดยอนุโลม   
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ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  หากไม่สามารถดําเนินการ
ตามปกติได้  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็น 
ไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิค
ที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ  หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคา 
และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  หากเจรจาไม่ได้ผล  ให้เจรจากับผู้ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ก็ได้ 

ข้อ ๗๗ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๒  แล้ว   

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ

กําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  ให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขาย 

หรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ย่ืนข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
ซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถ้ามี)  ให้มาย่ืนเสนอราคา  ทั้งนี้  หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ข) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ค)  (ง)  ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น  หรือราคา 
ที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

 (ค) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (จ)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม 
ตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด  
และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วย 
ตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ 

 (ง) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (ฉ)  ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (จ) กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ช)  ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง  แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ตามข้อ  ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง  ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการ 
ไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา  ๙๖  
วรรคสอง  หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้ 

ข้อ ๘๑ ให้นําความในข้อ  ๔๒  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม 

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทําโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างที่มีรูปแบบ

และขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมการสํารวจ  ออกแบบ  ตลอดจนก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์  
รวมทั้งการบํารุงรักษาในช่วงเร่ิมต้นของโครงการโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว  ให้เสนอโครงการ 
ต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้นดําเนินโครงการ   

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดําเนินการได้  ๓  รูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง  (Design  &  Build  Project)  คือ  โครงการที่มีวงเงินลงทุน

และเทคโนโลยีดําเนินการสูง  รวมทั้งสามารถจัดทําโครงการได้หลายรูปแบบ  โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดําเนินการมาก่อนในประเทศ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดําเนิน
โครงการที่มีความรู้  ความสามารถ  และเทคนิคในการดําเนินการพิเศษ  โดยเฉพาะการชําระเงิน 
ค่าดําเนินโครงการจะมีรูปแบบการจ่ายชําระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ  (installment) 

(๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (Turnkey  Project)  คือ  โครงการที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหา 
ผู้รับจ้างดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จ  จึงจะมีการชําระเงินค่าดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ 
ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการด้วย  รวมทั้งผู้ว่าจ้างต้องมีวงเงินดําเนินโครงการอ้างอิง 
ได้ประกอบการพิจารณาโครงการ  (Reference  Based  Price)   

(๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน  (หรือจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ)  
คือ  โครงการท่ีใช้รูปแบบดําเนินโครงการทั้ง  ๒  รูปแบบ  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน  
(Design  &  Build)  รวมทั้งทําหน้าที่จัดหาเงินทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชําระเงินค่าดําเนินโครงการ 
เม่ือแล้วเสร็จ 
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หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดกระบวนและข้ันตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 

ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  และวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสําคัญ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน  และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว  กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับ 
การคัดเลือก   

(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน  มีเทคโนโลยีสูง  หรือมีเทคนิคเฉพาะ  จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ
มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา  ๖๕  วรรคหนึ่ง   
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง  ครบถ้วน  ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุด
เป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่น
ประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา  ให้ใช้เกณฑ์ราคา 

(๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ 
หรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นเง่ือนไขให้มีการย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค 
หรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก  และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  แล้วให้ดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป 

ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจําเป็นและเหมาะสมก็ได้ 

อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ข้อ ๘๔ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจ 

ของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้   
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง 

และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
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ข้อ ๘๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ข้อ ๘๗ ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  และข้อ  ๘๖  ให้เป็นไปตาม

บัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ตามข้อ  ๘๔  ข้อ  ๘๕  ข้อ  ๘๖  และข้อ  ๘๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทํามิได้   

เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการ 
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ 
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพัสดุอื่น 
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง 
ในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  หรือตามเง่ือนไข 
ที่ผู้ขายกําหนด  แล้วแต่กรณี 

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่ งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเ ร็จรูป   
ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร  หรือการบอกรับ
เป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  โดยอาศัยระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  และวิธีเฉพาะเจาะจง  
นอกจากกรณีตามมาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง  
แต่ทั้งนี้  จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน  
หรือหนังสือเชิญชวน  แล้วแต่กรณีด้วย   

ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ  โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  
หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้า 
ในการสั่งซื้อพัสดุ  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
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ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ  ๘๙  (๔)  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนํา

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ 
มาคํ้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา
เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  
ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 
 

ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์  และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  โดยสําหรับ
การเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และสังหาริมทรัพย์ 
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน  ๓  ปี  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ  
หรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง 
ข้อ ๙๔ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   

เพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลังสุด  เป็นต้น 
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(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี) 
ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่ 

จะกําหนดไว้ในสัญญา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด   
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด   

ส่วนที่  ๔ 
การแลกเปลี่ยน 

 
 

ข้อ ๙๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
มีความจําเป็นจะต้องแลกเปล่ียน  ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) การแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  ให้แลกเปล่ียนได้  เว้นแต่
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นกําหนด  
หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน   

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน  ให้ขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี   

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม  ให้แลกเปลี่ยนได้   
ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยให้รายงานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
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ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเป็น  โดยถือปฏิบัติตามข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  แล้วแต่กรณี 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์  
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม  (๑)  
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ   
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ  ๑๗๕  โดยอนุโลม 
ข้อ ๙๙ การแลกเปล่ียนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน  ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 
ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว  

ให้แจ้งสํานักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น  และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
แล้วแต่กรณี  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ให้ส่งสําเนาหลักฐาน 
การดําเนินการตามข้อ  ๙๗  หรือข้อ  ๙๘  ไปด้วย 

หมวด  ๓ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๐๑ การจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐ  
โดยท่ีปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เว้นแต่จะมี
หนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้น  
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
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ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ  ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผล 
และความจําเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง  โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ในคร้ังนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ให้แก่บุคลากรไทย  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้   

ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น   
ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 
เพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  

หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา   
(๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง   
(๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา   
(๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ

วงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในคร้ังนั้น 
(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา   
(๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   
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(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการจ้าง 
ที่ปรึกษา  การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่ 

เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้ 

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  คือ   

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวธิีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 
ให้คณะกรรมการการดําเนินงานจ้างแต่ละคณะ  รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ  ๑๐๕  แต่ละคณะให้ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ  และในกรณีการจ้างที่ปรึกษา 
ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  
แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ  ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เก่ียวกับงานจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

วิธีการจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๓  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
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วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพร้อมประกาศ

เชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ 

หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ 
ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า 
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว 
ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การกําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง   
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 
โดยกําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการ  เพียงวันเดียว   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลา 
ในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย 

การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวข้อง   
ให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อให้ที่ปรึกษา 
ที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๑๒ เม่ือถึงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืนซองข้อเสนอ   

ข้อ ๑๑๓ ในการย่ืนซองข้อเสนอ  ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  และส่งถึงหน่วยงาน
ของรัฐผู้ดําเนินการจ้างโดยย่ืนโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ  พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ย่ืนว่าเอกสาร
ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีที่ปรึกษามายื่นซอง 
ให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา  และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่ได้รับไว้ 
ต่อคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการต่อไป 
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การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด 

ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา 
แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารจ้างที่ปรึกษา   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า  ที่ปรึกษารายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้น 

ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๒)  และพิจารณาเลือกราย 
ที่เสนอราคาต่ําสุด  และจัดลําดับไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด  ไม่เข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารจ้างที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไป 

กรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต่ําสุดเท่ากันหลายราย  ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าวมาเสนอราคาใหม่
ด้วยวิธีการย่ืนซองข้อเสนอด้านราคา  และพิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
 (ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา   
 (ข) รายชื่อที่ปรึกษา  วงเงินที่เสนอ  และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย 
 (ค) รายชื่อที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน 
 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา 
ข้อ ๑๑๕ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณา 

ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว  ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอ 
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หลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า  หากดําเนินการจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๒)  (ก)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของที่ปรึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้แจ้งที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  เพื่อต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วน 
ที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทุกราย  
เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด   
หากที่ปรึกษารายใดไม่ย่ืนซองข้อเสนอด้านราคาให้ถือว่าที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม  หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง   
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา 
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง  ตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ก)  หรือมาตรา  ๗๐  วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  แล้วแต่กรณีก็ได้   
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๔  ข้อ  ๑๑๕  หรือข้อ  ๑๑๖  แล้วแต่กรณี
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปรายงานผลการพิจารณา 
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และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๑๑๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๑๑๗  
และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  
และแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้าย่ืนข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๑๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง   
แล้วมอบให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ดําเนนิการดังนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงาน

ของรัฐไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า  ๓  ราย
ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  พร้อมจัดทําบัญชี
รายชื่อที่ปรึกษาที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของท่ีปรึกษาเฉพาะราย 

ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของที่ปรึกษาทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของที่ปรึกษา   

แล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษารายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าที่ปรึกษารายใด
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มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน  ให้คณะกรรมการ 
ตัดรายชื่อของที่ปรึกษารายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้น 
ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  ให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม  (๕)  และผ่านเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐกําหนดและจัดลําดับ  และให้พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะหรือผู้ได้รับ 
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 (ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

 (ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้คัดเลือกรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพ
มากที่สุด 

 ในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ 
ในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้คะแนนมากที่สุดลําดับถัดไป  ตาม  (ก)   
หรือ  (ข)  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) กรณีตาม  (๖)  (ก)  ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับคะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 (ข) กรณีตาม  (๖)  (ข)  ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ําสุด 
(๘) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
ข้อ ๑๒๑ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ  ๑๒๐  แล้ว  

ปรากฏว่า  มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่าน 
การคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิก 
การคัดเลือกคร้ังนั้นแต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  วรรคหนึ่ง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า  ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่า
วงเงินที่จะจ้างตามข้อ  ๑๐๔  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนั้น  ให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้  
หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง  หรือสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง  ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม  ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น   

(๒) หากดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม  หรือยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น 
และดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่  แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๗๐  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ก)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น   
ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ขอ้ ๑๒๔ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาตามข้อ  ๑๐๔  แล้ว  

ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด

รายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา 
(๒) พิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง  เพื่อให้ได้

ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๒๕ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงาน

จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  หรือวิธีคัดเลือก  

นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ  ประกอบด้วย  (๑)  ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา  (๒)  
วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  (๓)  จํานวนบุคลากรที่ร่วมงาน  (๔)  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  (๕)  ข้อเสนอทางด้านการเงิน  และ  (๖)  เกณฑ์อื่นตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงแล้ว  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ําหนัก  ตามความในมาตรา  ๗๖  
วรรคหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานประจํา  งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว  หรืองานที่ไม่ซับซ้อน  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด   

(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซับซ้อน   
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากราย 
ที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด   

(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก  ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา 
ข้อ ๑๒๗ การส่ังจ้างงานจ้างที่ปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างที่ปรึกษา

ตามข้อ  ๑๒๗  แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย   

ค่าจ้างที่ปรึกษา   
ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง

องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้าง  อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงาน
ของรัฐอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man-months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ  เป็นต้น   
แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด  (ถ้ามี)  ด้วย 

ค่าจ้างล่วงหน้า 
ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า

ของค่าจ้างตามสัญญา  และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น  และให้หน่วยงานของรัฐ 
คืนหนังสือคํ้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่าย
ตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน   
หรือหนังสือเชิญชวน  และในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง
ตามสัญญา  และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
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หมวด  ๔ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่นใดไม่มี
หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง  
อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงาน
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก่อนก็ได้   

ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น  ให้กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการดําเนินการจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดต่อไป 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และรายละเอียดการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้ 

ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง  คือ  ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในงานที่ตนเอง
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น   

(๒) มีความสัมพันธ์ โดยอ้อม  คือ   ผู้ ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้ รับจ้างให้ กับคู่สัญญา 
ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ 

ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมี
สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้าง
ตามที่กําหนด  โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  แล้วแต่กรณี   

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล  กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน  จะต้อง
เป็นคนไทย  และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

ข้อ ๑๓๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐอื่น  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง 
ไปดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา  ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  ตามอัตราที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกําหนด 
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ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างที่ได้ทํา
สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากผู้ว่าจ้างก่อน   

ข้อ ๑๓๗ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง  ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สําคัญ   
และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงาน 
ในสัญญาแล้ว  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก   

ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญ
งานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ 

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน  ผู้ตรวจการหรือผู้แทน   
ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ  และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง   
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน  ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าว
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 

การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง   
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกําหนดตามความจําเป็นและเหมาะสม 

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ 
(๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ 
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(๖) กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๙) ข้อเสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในงานจ้าง

ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน  หรือหนังสือเชิญชวน   
เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการจ้าง

ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้   

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างขึ้น   
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ  แล้วแต่กรณี  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 
(๓) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ   
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ  รายงานผลการ

พิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า   
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๑   
แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นสําคัญ   

นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  จะแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก 
ในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ  มติของคณะกรรมการ  และการมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ซึ่งที่ประชุมพิจารณา  ให้นําความตามข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  กระทําได้  ๔  วิธี  ดังนี้ 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ข้อ ๑๔๕ ให้นําความในข้อ  ๑๐๙  ข้อ  ๑๑๐  ข้อ  ๑๑๑  ข้อ  ๑๑๒  และข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับ

กับการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้  โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๖ เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงาน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ดําเนินการดังนี้ 
(๑) เปิดซองข้อเสนอ  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้

กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการย่ืนข้อเสนอทุกแผ่น 
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 

แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้าง   

ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้  แต่จะให้ 
ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใด 
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง  ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้น
และพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๒)  ซึ่ งมี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดบัไว้ไม่เกิน  ๓  ราย 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา 
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   



หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๖  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมี 
ผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปคร้ังนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควร 
ที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา  ๘๑  (๑)  หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  แล้วแต่กรณีก็ได้  
เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการ 
จ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 

ข้อ ๑๔๘ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  โดยอนุโลม   

วิธีคัดเลือก 
ข้อ ๑๔๙ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุม

งานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีคัดเลือก  ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตามที่ กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 
น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  
และให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย 

(๒) การย่ืนซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๓  โดยอนุโลม 
(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการรับซองข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะราย

ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น  พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่มาย่ืนข้อเสนอ   
 เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ  ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ตามเง่ือนไข 

ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
(๔) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ของผู้ให้บริการทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
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(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการ 
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  และยื่นเอกสารครบถ้วน  ถูกต้อง  มีคุณสมบัติ 
และข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   

 ในกระบวนการพิจารณา  อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้   
แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  และหากคณะกรรมการเห็นว่า 
ผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน   
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในคร้ังนั้น 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  และความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
ให้พิจารณาผอ่นปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในข้ันตอนต่อไป   

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม  (๕ )  ซึ่ง มี คุณภาพ 
และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ 

 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าทําสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กําหนด  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนน
คุณภาพมากที่สุดลําดับถัดไป   

(๗) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

ได้พิจารณาตามข้อ  ๑๔๙  แล้ว  ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการ
เข้าย่ืนข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการรายนั้น   

ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้าย่ืนข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในคร้ังนั้น  แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี  จะสั่งให้ดําเนินการจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  ๘๒  (๑)  ก็ได้  เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด้วยเหตุอื่น  ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอจ้างตามข้อ  ๑๔๐ 
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ข้อ ๑๕๑ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  โดยอนุโลม   

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๑๕๒ เ ม่ือหั วหน้ าหน่วยงานของ รัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้ างออกแบบ 

หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว  
และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานที่ว่าจ้างนั้นให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

(๒) พิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการ  เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสม  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้างคร้ังนั้น 

(๓) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๓ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 

ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยอนุโลม   

วิธีประกวดแบบ 
ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 

พร้อมประกาศเชิญชวน  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
การทําเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวน 

ตามวรรคหน่ึง  ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้  เว้นแต่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

ข้อ ๑๕๕ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
ตามข้อ  ๑๔๐  แล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ข้ันตอนที่  ๑  การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ   
 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๑๕  วันทําการ  โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด  (ถ้ามี)  และระยะเวลาที่ให้ 
ผู้ให้บริการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนข้อเสนอด้วย  และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  รวมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องให้กระทําไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้าย่ืนข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างตั้งแต่วันเร่ิมต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้าง 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประกวดแนวความคิด 
ให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอ   

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวัน  เวลา  ทําการเพียงวันเดียว
หลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่ง 

  ให้นําความในข้อ  ๑๑๓  มาใช้บังคับกับการย่ืนข้อเสนอโดยวิธปีระกวดแบบ  โดยอนุโลม   
 (ข) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง

ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกราย  
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารงานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  แล้วให้คัดเลือก
ผู้ให้บริการที่เสนอแนวความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  
และจัดลําดับ   

 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ให้บริการท่ีได้รับคัดเลือกตาม  (ข)   
แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  เพื่อไปดําเนินการขั้นตอนที่  ๒  ต่อไป   

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

 (จ) เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม  (ง)  แล้ว  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ประกาศผลผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ  และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้ ให้บริการที่ เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e - mail)  ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

(๒) ขั้นตอนที่  ๒  การประกวดแบบ 
 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่  ๑  ทุกรายพัฒนา

แนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  และจัดส่ง
แบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กําหนด  พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการ 
ที่จะเข้าทําสัญญาร่วมงานกัน  (ถ้ามี)  และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เก่ียวข้องที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม   



หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแบบให้กําหนด
เป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง  โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบ   
ไม่น้อยกว่า  ๗  วันทําการ  ก่อนถึงกําหนดวันย่ืนข้อเสนอ 

  การกําหนดวัน  เวลาในการย่ืนข้อเสนอให้กําหนดเป็นวันทําการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดทําแบบงานก่อสร้าง 

 (ข) เม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ให้บริการทุกรายและการมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน  แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  
ถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ย่ืนเอกสารหลักฐานครบถ้วน  ถูกต้อง  และเสนอแบบเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด  
และจัดลําดับ   

  ในกรณีที่ผู้ ให้บริการรายที่ คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม 
เข้าทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ กําหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในลําดับถัดไป   

 (ค) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  โดยให้นําความในข้อ  ๑๑๔  (๔)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๕๖ ให้นําความในข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้างออกแบบ

งานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ  โดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจกําหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบในข้ันตอนที่  ๒  

ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๑๕๕  (๒)  (ข)  โดยให้คํานึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อทางราชการ
เป็นสําคัญ  ทั้งนี้  ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบด้วย   

อํานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๑๕๘ การส่ังจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างคร้ังหนึ่ง  ให้เป็นอํานาจของ 

ผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) ผู้มีอาํนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดผู้มีอํานาจและวงเงินในการสั่งจ้างตามข้อ  ๑๕๘  

แตกต่างไปจากท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ   
และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามอัตราที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๙๐  วรรคสอง 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
สัญญา 

 
 

ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้  เป็นอํานาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ   

การลงนามในสัญญาตามวรรคหน่ึง  จะกระทําได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๖  
วรรคสอง   

ข้อ ๑๖๒ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  เว้นแต่การจ้าง 
ซึ่งต้องการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา 
ร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น  แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ  ๑๐๐  บาท  สําหรับงานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค  ที่มีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๒๕   
ของราคางานจ้างนั้น  แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด   

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา  หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า  ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา 
จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับไว้ในสัญญา
เป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจ้างนั้น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  คํานึงถึงราคา  กําหนดระยะเวลาของการใช้งาน  และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่ คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบ 
ต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด  ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้ว 
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ให้ถือว่าไม่ได้ 
ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย  ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด   

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย  ถ้าติดตั้งหรือทดลอง 
เกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด  ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด   

ทั้งนี้  ให้กําหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องกําหนดค่าปรับนอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๖๒  เนื่องจากถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น  งานที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
จากการซื้อขายคอมพิวเตอร์  ให้พิจารณากําหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว  โดยคํานึงถึงความสําคัญ
และลักษณะของงานที่จะกําหนด  และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันทําสัญญา
หรือข้อตกลง  หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๙๗  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง
วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
ของพัสดุ  หรือรายละเอียดของงาน  รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ 
ที่จะทําการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบ
หรือสามารถรับรอง  คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น  
แล้วแต่กรณีด้วย   

เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี  ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น 

ส่วนที่  ๒ 
หลักประกัน 

 
 

หลักประกันการเสนอราคา   
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ผู้เสนอราคา   

หรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง  หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดหลักประกันการเสนอราคา  สําหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  เกินกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ดังนี้ 

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา  
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

สําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา  โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกัน 
การเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานําหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง  (๑)  (๓)  
หรือ  (๔)  ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  
(Portable  Document  Format)  ในวันเสนอราคา  และให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ตามวัน   
และเวลาที่กําหนด  โดยจะต้องดําเนินการวันใดวันหนึ่งภายใน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  
เว้นแต่ไม่อาจดําเนินการวันใดวันหนึ่งได้  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า  ๑  วันได้   
แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน  ๕  วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา  ทั้งนี้  ให้ระบุไว้เป็นเง่ือนไข 
ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย 

หลักประกันสัญญา 
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) เงินสด   



หน้า   ๕๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทําการ   

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
โดยอาจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ 

(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้ รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลม 
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย   
กรณีเป็นการย่ืนข้อเสนอจากต่างประเทศ  สําหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่ มีหลักฐานดี  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็น 
หลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็ม
ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างคร้ังนั้น  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกว่า 
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้   

ในการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ปี  และพัสดุนั้นไม่ต้องมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  เช่น  พัสดุใช้สิ้นเปลือง  ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า
ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญา
และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน 
ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน  ๑๕  วัน  ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น  
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึง  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  
หรือในสัญญาด้วย   

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ  
เอกสารเชิญชวน  หรือสัญญา  ให้อนุโลมรับได้   

ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลกัประกัน 
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกัน

ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือผู้คํ้าประกันภายใน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน  ๓  ราย  ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทําสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา  หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  และอย่างช้าต้องไม่เกิน  
๑๕  วัน  นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา
หรือผู้คํ้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว  แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น
เง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  
ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น  ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกัน
ให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ผู้ คํ้าประกันทราบด้วย  สําหรับหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๗๑ ในการทําสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น   

ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๙๑  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๓๐  วรรคหน่ึง  

แล้วแต่กรณี  เม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับ 
ไปเป็นจํานวนเท่าใดแล้ว  หรือนําหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก  คู่สัญญาสามารถ 
ขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้  ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวน
และในสัญญาด้วย 
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หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐกําหนดแบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวด  

และมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  ให้กําหนดการหักเงินตามอัตรา 
ที่หน่วยงานของรัฐกําหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นหลักประกัน  ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าอัตราที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน  โดยคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารภายในประเทศมาคํ้าประกันแทนการหักเงิน  โดยมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดก็ได้ 

ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  ให้ผู้ว่าจ้าง 
หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง  เพื่อเป็น 
การประกันผลงาน  หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร 
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศที่มีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะกําหนดมาวางคํ้าประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้  ทั้งนี้  ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

หมวด  ๖ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

 
 

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ  
ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

โดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ

ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   
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ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่  เพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับถัดจากวันตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และโดยปกติ 
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ   
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการ
ตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน 

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  ตามเวลาที่เหมาะสม
และเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย   
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร  และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
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(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงดําเนินการตาม  (๖) 

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้าง
จากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของหน่วยงานของรัฐอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว   
ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้ง 
ผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้ดําเนินการจ้าง
โดยถือปฏิบัติตามหมวด  ๔ 

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ 
รูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   
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(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน  
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อน  แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงาน 
ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ
ให้แก่เจ้าหน้าที่เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ
ของผู้มีหน้าที่   

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย   
(๔) ในวันกําหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  

ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ   
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแต่วันถึงกําหนดนั้น ๆ   

ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา

หรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการ

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง 

ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ที่ปรึกษา  
๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
ของหน่วยงานของรัฐ  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ   

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  แล้วให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 
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(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๔) 

ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่  
ดังนี้ 

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

ไปโดยเร็วที่สุด 
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจาก

ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม  ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการ
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว 

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้
และถือว่าผู้ให้บริการได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ  
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ  
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 

 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตามมีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานน้ันชั่วคราวได้  หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ  หรือสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  
จึงดําเนินการตาม  (๕) 

ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้ว  และมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน  ๗  วันทําการ   
นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๒  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ   
หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   
หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทําให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเง่ือนไข
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และกําหนดเวลาแห่งสัญญาได้  ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญา 
ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง   
หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น   

ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา  ๑๐๓  หากปรากฏว่าคู่สัญญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา  ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชํารุด
บกพร่อง  ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมี 
หลายหน่วยงานครอบครอง  ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบ 
ความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน 
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๑๘๔  รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คํ้าประกัน  (ถ้ามี)  
ทราบด้วย 

ข้อ ๑๘๖ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  กรณีที่สัญญาจะครบกําหนดรับประกัน 
ความชํารุดบกพร่อง  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชํารุดบกพร่องของพัสดุ  เพื่อป้องกันความเสียหาย  
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป 

ค่าเสียหาย 
ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการบอกเลิกสัญญา

หรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี  หากคู่สัญญาเห็นว่า  
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  คู่สัญญาจะย่ืนคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้  ตามความในมาตรา  ๑๐๓  วรรคสาม  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้   

(๑) ให้คู่สัญญาย่ืนคําขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้มี
การบอกเลิกสัญญา 

(๒) คําขอต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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(๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคําขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคําขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับคําขอ  หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น  ให้ขอขยาย
ระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันครบกําหนดเวลาดังกล่าว   

(๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  และให้ทําหน้าที่ตามข้อ  ๑๘๙   
(๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเม่ือพิจารณาคําร้อง 

แล้วเสร็จภายใน  ๗  วันทําการ  นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา 
เม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว  หากคู่สัญญายังไม่พอใจ 

ในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป   
ข้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการ

พิจารณาความเสียหาย”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานของรัฐ  
หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในกรณีจําเป็น 
หรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน  ๒  คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคําร้องของคู่สัญญา 
(๒) ในกรณีจําเป็นจะเชิญคู่สัญญา  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องในเร่ืองนั้น  มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง

ในส่วนที่เก่ียวข้องได้ 
(๓) พิจารณาค่าเสียหายและกําหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น  (ถ้ามี) 
(๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  ตาม  (๑)  ถึง  (๓)  พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ 
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยกําหนด  และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า  หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหาย   
และมีวงเงินค่าเสียหายคร้ังละเกิน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทํารายงานความเห็นเสนอ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการรายงาน  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด   

หมวด  ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 
 

ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
กับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทําไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  โดยให้
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอ 
กับหน่วยงานของรัฐทราบเง่ือนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดําเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

ในกรณีที่เห็นสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ  ๑๙๐  นอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา  อาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้  ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยให้คํานึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะเข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๘ 
การทิ้งงาน 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อ 
ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ  ๑๙๖  
วรรคสอง  และวรรคสาม  ด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนด 
ในส่วนนี้  ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้  แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้หน่วยงานของรัฐ 
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการส่ังการของปลัดกระทรวงการคลัง  เว้นแต่ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างย่ิง  หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  หรือจะไม่ยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของ 
ปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ 
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ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมี
ลักษณะเป็นการทิ้งงาน  ตามความในมาตรา  ๑๐๙  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ  
คู่สัญญา  หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้  หรือที่ปรึกษา  หรือผู้ให้บริการ
ออกแบบหรือควบคุมงาน  เป็นผู้ทิ้งงาน  แล้วแต่กรณี  พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย 
ตามมาตรา  ๒๙  (๕)  แล้ว  และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลัง 
สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ 
ผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ทราบ  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน  ให้แจ้งผลการพิจารณา 
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย 

ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยัง 
ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกําหนด  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ 

เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับคําชี้แจงจากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว  ได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น
ได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็น 
หรือในการสั่งการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๙๖ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 
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ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕   
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
ที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  
ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ  ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
อันควรสงสัยว่า  มีการกระทําตามข้อ  ๑๙๓  ข้อ  ๑๙๔  หรือข้อ  ๑๙๕  และหน่วยงานของรัฐนั้น 
ยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ   
หรือคู่สัญญา  ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง  ทั้งนี้  โดยมีหนังสือแจ้งเหตุ 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง 

เม่ือปลัดกระทรวงการคลังได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา 
ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว  หากคําชี้แจง 
ไม่มีเหตุผลรับฟังได้  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้ง 
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หนว่ยงานของรัฐทราบด้วย 

หากผู้ย่ืนข้อเสนอ  หรือคู่สัญญา  ที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลา 
ที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้กําหนดไว้  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต  ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณา 
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

 
 

ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่ งให้ เป็นผู้ทิ้ งงานสามารถย่ืนคําร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ งงานได้   
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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(๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต  ทั้งนี้  ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้  ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด  ๗  
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดและถูกระงับไม่ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

(๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่  ๕  ปีขึ้นไป  และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียน 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน  เนื่องจากมีการกระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต 

ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อให้มี 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  สําหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้ทิ้งงานก็ได้ 

ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว  หากผู้ทิ้งงานรายนั้น 
ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ้ําอีก  ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจาก 
การเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง  ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน 
ตามข้อ  ๑๙๘  (๑)  แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ  ๑๙๘  (๒)  ได้  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา  ๘  ปี  
นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในคร้ังหลัง 

ขอ้ ๒๐๑ ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ  ๑๙๘  (๑)   
และข้อ  ๑๙๘  (๒)  ต้องย่ืนคําขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  ทั้งนี้  การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเม่ือ 
ปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว 

หมวด  ๙ 
การบริหารพัสดุ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 
 

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการตามหมวดน้ี  เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา   
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
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การเก็บและการบันทึก 
ข้อ ๒๐๓ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ 

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 

 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น  

เป็นผู้เบิก 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจําเป็นจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ 

ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น  โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย 

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 
 

ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม  หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระทํามิได้ 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  จะต้องได้รับอนุมัติ 

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ   
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน  หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย  กรุงเทพมหานคร  

หรือเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  กําหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอื่น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือ

หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ  
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ของตน  และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 
 

การบํารุงรักษา   
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบํารุงด้วย 

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ  ๒๐๕  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจําเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  ๑  ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น   
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ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   
๓๐  วันทําการ  นับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑  ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ๑  ชุด  พร้อมทั้งส่งสําเนารายงาน 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  (ถ้ามี)  ๑  ชุด  ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ  ๒๑๓   
และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป   
ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  โดยให้นําความในข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 
 

ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้   

 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 



หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน
ของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไป  ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งาน  
รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  ๔๗  (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งการ   
ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ ใช้ เ งินกู้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  

หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ดําเนินการดังนี้ 
 (ก) ราชการส่วนกลาง  และราชการส่วนภูมิภาค  ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง

เป็นผู้อนุมัติ 
 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ

นั้นกําหนด 
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหน่ึงแตกต่าง 
ไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ  และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ ๒๑๘ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  และข้อ  ๒๑๗  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  
หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ  ๒๑๓  และได้ดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี   
เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๒๑๕  ข้อ  ๒๑๖   
ข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม 

หมวด  ๑๐ 
การร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  มีสิทธิร้องเรียน 
ไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณีก็ได้ 

การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องดําเนินการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมาย   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน  ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล  
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล  
(ถ้ามี) 

หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ  และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุ
แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย 
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ข้อ ๒๒๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐  ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า  พร้อมทั้งแจ้งให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย 

ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ รับเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๒๒๐   
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ดําเนินการตามมาตรา  ๔๓  
วรรคสี่  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นที่สุด 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกําหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



บญัชเีอกสารแนบทา้ย 
กําหนดประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึน้ไปหนึ่งชัน้ 

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบรหิารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม  
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(๒) ราชการส่วนภูมิภาค 
 ผู้มี อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ 
เงินงบประมาณ 

(๓) ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔) รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย 

(๖) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

(๗) ในกรณีนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ตาม (๑) – (๖)   
 ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุมช้ันเหนือขึ้นไปช้ันหน่ึง 
แล้วแต่กรณี 

(๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กํากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจเหนือ
ขึ้นไปหน่ึงช้ันเอง 

 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอํานาจออกประกาศกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประเภทของผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไป
หน่ึงช้ัน ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  
ประกอบกับมาตรา  ๑๒  ตรี  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๗  
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
เว้นแต่ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  แห่งระเบียบนี้  บัญชีหมายเลข  ๒  และบัญชีหมายเลข  ๓  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อ  ๙  แห่งระเบียบนี้  ให้ใชบั้งคับตั้งแต่วันที่มาตรา  ๓  มาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับศพข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําของทางราชการซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๕/๑  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ข้อ  ๕/๑  กรณีผู้เดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการโดยเหตุแห่งความตาย
มิได้เกิดจากการประทุษร้ายด้วยเหตุส่วนตัวหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตน  ให้บุคคล 
ในครอบครัวของผู้ถึงแก่ความตายหรือผู้จัดการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเพื่อไปปลงศพ 
หรือค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวกับการส่งศพกลับภายในวงเงินและเงื่อนไข  ดังนี้ 

(๑) กรณีเดินทางเพื่อไปปลงศพ  ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะได้ไม่เกินสามคน  และให้
เบิกได้เฉพาะค่าพาหนะไปกลับเท่าที่ จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามเส้นทางจากท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย 
รับราชการไปยังท้องที่ที่ถึงแก่ความตายตามสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  เว้นแต่บุคคลในครอบครัวของ 
ผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสูงกว่าสิทธิของผู้ถึงแก่ความตาย  ให้เบิก 
ค่าพาหนะไปกลับตามสิทธิของผู้นั้น  แต่ถ้าผู้ถึงแก่ความตายไม่มีบุคคลในครอบครัว  หรือมีแต่บุคคล 
ในครอบครัวมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการศพ  ให้ผู้จัดการศพเบิกค่าพาหนะได้เพียงคนเดียว 
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(๒) กรณีการส่งศพกลับ  ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าพาหนะในเส้นทางจากท้องที่ที่ถึงแก่ความตายไปยังท้องที่ที่ผู้ถึงแก่ความตายรับราชการ  และให้เบิก 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นที่เก่ียวกับการส่งศพกลับได้เท่าที่จ่ายจริง”  

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๘  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข  ๓  โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง 
หรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้  แต่ถ้าเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก 
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  ๙  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การเดินทางโดยรถไฟ  ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง  สําหรับการเดินทางโดย
รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ  ชั้นที่  ๑  นั่งนอนปรับอากาศ  (บนอ.ป.)  ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ขึ้นไป  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ขึ้นไป  ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการ  ตําแหน่งประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งระดับ  ๖  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  
หรือข้าราชการตุลาการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๑  ขึ้นไป  หรือข้าราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๒  ขึ้นไป  
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซ่ึงมียศ 
พันตํารวจโท  ขึ้นไป” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับหัวหน้าคณะผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะ
พิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ขึ้นไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ขึ้นไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซ่ึงรับ
เงินเดือนชั้น  ๓  ขั้นต่ํา  ขึ้นไป  หรือข้าราชการอัยการซ่ึงรับเงินเดือนชั้น  ๔  ขึ้นไป  หรือข้าราชการทหาร  
ซ่ึงมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศ
เอกพิเศษ  ขึ้นไป  หรือข้าราชการตํารวจซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ขึ้นไป  
ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั้น” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๑๘  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  ผู้ซ่ึงเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปราชการต่างประเทศตามระเบียบนี้มาแล้ว  
หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมาย 
หรือระเบียบอ่ืนใด  ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ   หรือเคยได้รับ 
ความช่วยเหลือค่าเครื่องแต่งตัวจากหน่วยงานใด ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีสิทธิเบิก 
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ค่าเครื่องแต่งตัวได้  เม่ือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะห่างจากการเดินทาง 
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่าสองปีนับแต่วันที่เดินทาง 
ออกจากประเทศไทย  หรือเม่ือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวครั้งใหม่มีระยะเวลาเกินกว่า
สองปีนับแต่วันที่เดนิทางกลับถึงประเทศไทยสําหรับผู้ที่รับราชการประจําในต่างประเทศ” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในบัญชีหมายเลข  ๒  บัญชีหมายเลข  ๓  บัญชีหมายเลข  ๖  บัญชี
หมายเลข  ๗  บัญชีหมายเลข  ๘  และบัญชีหมายเลข  ๑๐  ท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความตามบัญชีหมายเลข  ๒  บัญชีหมายเลข  ๓  
บัญชีหมายเลข  ๖  บัญชีหมายเลข  ๗  บัญชีหมายเลข  ๘  และบัญชีหมายเลข  ๑๐  ท้ายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

กรณ์  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๒ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ในลักษณะเหมาจ่าย  
 

ข้าราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  หรือตําแหน่ง 
ระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา   

๒๔๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน 
ช้ัน  ๔  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป 
หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  
ข้ึนไป 

๒๗๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๓ 
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 
(๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจรงิ  ให้เบกิได้เท่าทีจ่่ายจริงไมเ่กินอัตรา  ดังน้ี 

 

ข้าราชการ 
ห้องพกัคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพกัคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  
ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  
หรือตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่ง 
ที่ เทียบ เท่ า  หรือ ข้ าราชการตุ ลาการซึ่ ง รั บ 
เงินเ ดือนช้ัน ๒ ลงมา หรือผู้ ช่วยผู้พิพากษา  
หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา  หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  
ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  
ลงมา  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

       ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  
ใ ห้ พั ก ร ว ม กั น ส อ ง ค น ขึ้ น ไ ป ต่ อห นึ่ ง ห้ อ ง  
โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม  
จะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจพักรวม  
กับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา  
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

๑,๕๐๐ ๘๕๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ  ตําแหน่ง
ประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  ๙  หรือ
ตําแหน่งที่ เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษ 
หร ือข ้า ร าชการตํ าร วจซึ่ งมียศพันตํารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  จะเบิกในอัตรา 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

๒,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 



- ๒ - 
 

ข้าราชการ ห้องพกัคนเดียว 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพกัคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
ตําแหน่งประเภทบรหิารระดบัสงู หรือตําแหน่ง
ระดับ ๑๐ ข้ึนไป หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓  ข้ันสูง  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๕  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึง่มียศพลตร ี 
พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ข้ึนไป  หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรี  ข้ึนไป  จะเบิก  
ในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพกัคู่ก็ได้ 

       ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ 
และผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ
และมีความจําเป็นต้องใช้สถานที่ เดียวกันกับ  
ที่พัก เพื่ อ เป็นที่ประสานงานของคณะหรื อ 
บุคคลอื่น  ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เพิ่มข้ึน  สําหรับ
ห้องพักอีกห้องหนึ่ ง ในอัตรา ค่าเ ช่าห้องพั ก 
คนเดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตรา 
ไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

๒,๕๐๐ 

 

 

๑,๔๐๐ 

 

 
 (๒) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังน้ี 

     

ข้าราชการ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น  หรือ
ตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือ 
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ลงมา  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ 
พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศ 
พันตํารวจเอก  ลงมา 

๘๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตําแหน่งระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่ งมียศพันเอก  นาวาเอก นาวาอากาศเอก   
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือ   
ข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

๑,๒๐๐ 

 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๖ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวและค่าใช้จ่ายอื่น 

 
 (๑) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เบกิได้ไม่เกินอัตรา  ดังน้ี 
         

ข้าราชการ 
อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิ เศษ  ลงมา  ตํ าแหน่ งประเภทอํ านวยการ 
ระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  ๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่ เทียบเท่า  หรือ   
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ลงมา  หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา  หรือ
ดะโ ต๊ะ ยุ ติ ธรรม   หรือ ข้าร าชการอั ยการซึ่ ง รับ เ งิน เ ดือน ช้ัน  ๓   
ลงมา  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก   
ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา 

๒,๑๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง  ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  หรื อตํ าแหน่ งระดับ  ๙  ข้ึ นไป   หรื อตําแหน่ ง 
ที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป   
หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๔  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือข้าราชการตํารวจ 
ซึ่งมียศพันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

๓,๑๐๐ 

 
 (๒) กรณีมิได้เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย  ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้  ดังน้ี 
 (๒.๑) ค่าอาหารและค่าเครื่องด่ืมรวมทั้งค่าภาษี  และค่าบริการที่โรงแรม  ภัตตาคาร  หรือร้านค้า
เรียกเก็บจากผู้เดินทางไปราชการ  ทั้งน้ี  ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินวันละ  ๔,๕๐๐  บาทต่อคน 
 (๒.๒) ค่าทําความสะอาดเสื้อผ้า  สําหรับระยะเวลาที่เกิน  ๗  วัน  ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 
วันละ  ๕๐๐  บาทต่อคน 
 (๒.๓) ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด  ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ  ๕๐๐  บาทต่อคน 
 ค่าใช้จ่ายตาม  (๒.๑) – (๒.๒)  ให้คิดคํานวณเบิกจ่ายในแต่ละวัน  จํานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใด   
จะนํามาสมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้  
 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๗ 
ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

 
 (๑) อัตราค่าเช่าที่พัก 
 

ข้าราชการ 
อัตราสําหรบัประเทศ  รัฐ  เมือง  (บาท : วัน : คน) 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ประเภท จ. 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  
ลงมา  ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ  ลงมา  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ  
๘  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือ 
ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒   
ลงมา   หรื อผู้ ช่ วยผู้ พิ พากษา   หรื อ
ดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่ ง รั บ เ งิ น เ ดื อน ช้ั น  ๓  ลงมา  หรื อ 
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก  ลงมา  หรือข้าราชการ
ตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจเอก  ลงมา 

ไม่เกิน      
๗,๕๐๐ 

ไม่เกิน      
๕,๐๐๐ 

ไม่เกิน     
๓,๑๐๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ 

ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งประเภททั่ วไประดับ   
ทักษะพิเศษ  ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเช่ียวชาญ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับสูง  ตําแหน่งประเภท
บริหาร  หรือตําแหน่งระดับ ๙  ข้ึนไป  หรือ
ตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓  ข้ันตํ่า  ข้ึนไป  หรือ   
ข้าราชการอัยการซึ่ งรับเงินเดือนช้ัน  ๔   
ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  
นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศ
เอกพิเศษ  ข้ึนไป  หรือข้าราชการตํารวจ 
ซึ่ งมียศพันตํ ารวจเอก  อั ตราเงินเดือน 
พันตํารวจเอกพิเศษ  ข้ึนไป 

ไม่เกิน      
๑๐,๐๐๐ 

ไม่เกิน      
๗,๐๐๐ 

ไม่เกิน     
๔,๕๐๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน 
ร้อยละ ๔๐ 

เพิ่มข้ึนจาก 
ประเภท ก. 
อีกไม่เกิน
ร้อยละ ๒๕ 

 
/(๒)  . . . 

 
 
 



- ๒ - 
 
 (๒) ประเภท ก.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปน้ี 
  ๑. แคนาดา 
  ๒. เครือรัฐออสเตรเลีย 
  ๓. ไต้หวัน 
  ๔. เติร์กเมนิสถาน 
  ๕. นิวซีแลนด์ 
  ๖. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
  ๗. ปาปัวนิวกีนี 
  ๘. มาเลเซีย 
  ๙. ราชรัฐโมนาโก 
  ๑๐. ราชรัฐลกัเซมเบิรก์ 
  ๑๑. ราชรัฐอันดอร์รา 
  ๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ๑๓. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
  ๑๔. ราชอาณาจักรนอรเ์วย์ 
  ๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
  ๑๖. ราชอาณาจักรโมรอ็กโก 
  ๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 
  ๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน 
 ๑๙. รัฐสลุต่านโอมาน 
 ๒๐. โรมาเนีย 
 ๒๑. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 ๒๒. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
 ๒๓. สหรัฐอาหรบัอิมเิรตส ์
 ๒๔. สาธารณรัฐเกาหล ี (เกาหลีใต้) 
 ๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
 ๒๖. สาธารณรัฐชิล ี
 ๒๗. สาธารณรัฐเช็ก 
 ๒๘. สาธารณรัฐตุรก ี
 ๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
 ๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
 ๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร ์– เลสเต 
 ๓๓. สาธารณรัฐเปร ู
 ๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
 ๓๕. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
 

/๓๖.  . . . 
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 ๓๖. สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์
 ๓๗. สาธารณรัฐมอรเิซียส 
 ๓๘. สาธารณรัฐมอลตา 
 ๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
 ๔๐. สาธารณรัฐเยเมน 
 ๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
 ๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก 
 ๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
 ๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย 
 ๔๕. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
 ๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย 
 ๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
 ๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
 ๕๐. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
 ๕๑. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
 ๕๒. สาธารณรัฐฮงัการ ี
 ๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
 ๕๔. ฮ่องกง 

 (๓) ประเภท ข.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. เครือรัฐบาฮามาส 
 ๒. จอรเ์จีย 
 ๓. จาเมกา 
 ๔. เนการาบรไูนดารสุซาลาม 
 ๕. มาซิโดเนีย 
 ๖. ยูเครน 
 ๗. รัฐกาตาร ์
 ๘. รัฐคูเวต 
 ๙. รัฐบาห์เรน 
 ๑๐. รัฐอิสราเอล 
 ๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
 ๑๒. ราชอาณาจักรตองกา 
 ๑๓. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 
 ๑๔. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจเีรีย 
 ๑๕. สหภาพพม่า 
 

/๑๖.  . . . 
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 ๑๖. สหรัฐเม็กซโิก 
 ๑๗. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 ๑๘. สาธารณรัฐกานา 
 ๑๙. สาธารณรัฐแกมเบีย 
 ๒๐. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์  (ไอเวอรี่โคส) 
 ๒๑. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
 ๒๒. สาธารณรัฐคีร์กิซ 
 ๒๓. สาธารณรัฐเคนยา 
 ๒๔. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
 ๒๕. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
 ๒๖. สาธารณรัฐจิบูตี 
 ๒๗. สาธารณรัฐชาด 
 ๒๘. สาธารณรฐัซิมบบัเว 
 ๒๙. สาธารณรัฐเซเนกัล 
 ๓๐. สาธารณรัฐแซมเบีย 
 ๓๑. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
 ๓๒. สาธารณรัฐไซปรสั 
 ๓๓. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
 ๓๔. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
 ๓๕. สาธารณรัฐทาจิกสิถาน 
 ๓๖. สาธารณรัฐเนปาล 
 ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร ์
 ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี 
 ๓๙. สาธารณรัฐเบนิน 
 ๔๐. สาธารณรัฐเบลารสุ 
 ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 
 ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
 ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
 ๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
 ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
 ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
 ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 
 ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
 ๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
 ๕๑. สาธารณรัฐอาหรบัซเีรีย 
 ๕๒. สาธารณรัฐอาหรบัอียิปต์ 

/๕๓.  . . . 
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 ๕๓. สาธารณรัฐอริัก 
 ๕๔. สาธารณรัฐอสิลามปากีสถาน 
 ๕๕. สาธารณรัฐอสิลามมอริเตเนีย 
 ๕๖. สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน 
 ๕๗. สาธารณรัฐอซุเบกสิถาน 
 ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 (๔) ประเภท ค.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมืองอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดในประเภท ก.  ประเภท ข. ประเภท ง.  
และประเภท  จ. 
 
 (๕) ประเภท ง.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ญี่ปุ่น  
 ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 ๓. สหพันธรัฐรัสเซีย 
 ๔. สมาพันธรัฐสวิส 
 ๕. สาธารณรัฐอิตาลี 
 
 (๖) ประเภท จ.  ได้แก่  ประเทศ  รัฐ  เมือง  ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม  
  ๒. ราชอาณาจักรสเปน  
  ๓. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
  ๔. สหรัฐอเมรกิา 
  ๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนอื 
  ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
  ๗. สาธารณรัฐสิงคโปร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๘ 
ค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

 
 (๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรบัข้าราชการ  ในลักษณะเหมาจ่าย 

 

ข้าราชการ 
อัตรา   

(บาท : คน) 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหน่งระดับ  ๕  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  
หรือผู้ ช่วยผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๑  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี  นาวาตรี  
นาวาอากาศตรี  ลงมา  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจตรี   
ลงมา  

๗,๕๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับชํานาญการ  ข้ึนไป  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  ตําแหน่ง
ประเภทบริหาร  หรือตําแหน่งระดับ  ๖  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  
หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๑  ข้ึนไป  หรือข้าราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๒  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท  
นาวาอากาศโท  ข้ึนไป  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ข้ึนไป 

๙,๐๐๐ 

 
 (๒) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับคู่สมรส  ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับข้าราชการตาม  (๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีหมายเลข  ๑๐ 
ค่าเครื่องแต่งตัวสําหรับผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ 

 
 (๑) อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสําหรบัผูเ้ดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ  ในลักษณะเหมาจ่าย 
 

ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ 
อัตราสําหรบัประเทศ   

(บาท : คน) 
ประเภท  ก. ประเภท  ข. 

ผู้ ดํ า รง ตํ าแหน่งประเภททั่ ว ไประดับป ฏิบั ติ งาน  
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ  หรือตําแหน่ง
ระดับ  ๕  ลงมา  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือผู้ช่วย 
ผู้พิพากษา  หรือดะโต๊ะยุติธรรม  หรือข้าราชการอัยการ 
ซึ่งรับเงินเดือนช้ัน  ๑  หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันตรี  
นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  ลงมา หรือข้าราชการตํารวจ 
ซึ่งมียศพันตํารวจตรีลงมา 
 
คู่สมรส  
บุตร 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
๑๔,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงาน  ข้ึนไป 
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญ
การพิเศษ  ระดับเช่ียวชาญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ  
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  หรือตําแหน่งระดับ ๖  
ถึงระดับ ๙  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการ 
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๑ ถึงช้ัน ๓  ข้ันตํ่า  หรือ  
ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๒ ถึงช้ัน ๔  หรือ
ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท  นาวาโท นาวาอากาศโท  
ถึงยศพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือน  
พันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  หรือนาวาอากาศเอก
พิเศษ  หรือข้าราชการตํารวจซึ่งมียศพันตํารวจโท  ถึง 
พันตํารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันตํารวจเอกพิเศษ 
 
 

คู่สมรส 
บุตร 

๔๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

๓๒,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
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ผู้เดินทางไปราชการประจําในต่างประเทศ 
อัตราสําหรบัประเทศ   

(บาท : คน) 
ประเภท   ก. ประเภท   ข. 

ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตําแหน่งระดับ 
๑๐  ข้ึนไป  หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า  หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๓  ข้ันสูง  ข้ึนไป  หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน ๕  ข้ึนไป  หรือข้าราชการทหาร 
ซึ่งมียศพลตรี  พลเรือตรี  พลอากาศตรี  ข้ึนไป  หรือข้าราชการ 
ตํารวจซึ่งมียศพลตํารวจตรีข้ึนไป 
 
 
คู่สมรส 
บุตร 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 (๒) ประเภท ก.  ได้แก่  ประเทศอื่น ๆ  นอกจากที่กําหนดไว้ในประเภท ข. 
 (๓) ประเภท ข.  ได้แก่  ประเทศดังต่อไปน้ี   
  ๑. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  ๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  ๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  ๔. สหภาพพม่า 
  ๕. มาเลเซีย 
  ๖. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงักา 
  ๗. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  ๘. สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์
  ๙. สาธารณรัฐสิงคโปร ์
  ๑๐. เนการาบรูไนดารซุาลาม 
 (๔) ข้าราชการผู้ ดํารงตําแหน่งตาม  (๑)  ยกเว้นคู่สมรส  และบุตร   ถ้ามีความจําเป็นต้องใ ช้ 
เครื่องแต่งตัวราตรีสโมสร  (White  tie)  หรือเครื่องแต่งตัวมอร์น่ิงโค้ต  เพราะมีหน้าที่ต้องเข้างานพิธีต่าง ๆ 
ตามประเพณีของประเทศนั้น  ให้ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าเครื่องแต่งตัว
ดังกล่าวอย่างละ  ๑  ชุด  เพิ่มข้ึนอีกได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินชุดละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  สําหรับส่วนราชการใด 
ที่ไม่มีปลัดกระทรวงให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจเช่นเดียวกับปลัดกระทรวงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 
 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โรคติดต่อ”  หมายความว่า  โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรง

หรือทางอ้อมมาสู่คน 
“โรคติดต่ออันตราย”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็ว 
“โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  โรคติดต่อที่ต้องมีการติดตาม  ตรวจสอบ  หรือจัดเก็บ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
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“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคแน่ชัด   
ซึ่งอาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  หรือมีภาวะของการเกิดโรคมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา 

“พาหะ”  หมายความว่า  คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อปรากฏแต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้น
ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้ 

“ผู้สัมผัสโรค”  หมายความว่า  คนซึ่งได้เข้าใกล้ชิดคน  สัตว์  หรือสิ่งของติดโรค  จนเชื้อโรคนั้น
อาจติดต่อถึงผู้นั้นได้ 

“ระยะติดต่อของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาที่เชื้อโรคสามารถแพร่จากคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรค
ไปยังผู้อื่นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“แยกกัก”  หมายความว่า  การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ   
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้น
ระยะติดต่อของโรค 

“กักกัน”  หมายความว่า  การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ  เพื่อป้องกัน 
มิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้  จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค  
หรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ 

“คุมไว้สังเกต”  หมายความว่า  การควบคุมดูแลผู้สัมผัสโรคหรือพาหะโดยไม่กักกัน  และอาจจะ
อนุญาตให้ผ่านไปในที่ใด ๆ  ก็ได้  โดยมีเง่ือนไขว่าเม่ือไปถึงท้องที่ใดที่กําหนดไว้  ผู้นั้นต้องแสดงตัวต่อ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําท้องที่นั้นเพื่อรับการตรวจในทางแพทย์  เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น  ๆ  ได้ 

“ระยะฟักตัวของโรค”  หมายความว่า  ระยะเวลาตั้งแต่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนถึงเวลาที่ผู้ติดโรค
แสดงอาการป่วยของโรคนั้น 

“เขตติดโรค”  หมายความว่า  ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 

“การสอบสวนโรค”  หมายความว่า  กระบวนการเพื่อหาสาเหตุ  แหล่งที่เกิดและแหล่งแพร่ของโรค  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 

“การเฝ้าระวัง”  หมายความว่า  การสังเกต  การเก็บรวบรวม  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจน
การรายงาน  และการติดตามผลของการแพร่ของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ  เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมโรค 

“พาหนะ”  หมายความว่า  ยานพาหนะ  สัตว์  หรือวัตถุ  ซึ่งใช้ในการขนส่งคน  สัตว์  หรือสิ่งของ  
โดยทางบก  ทางน้ํา  หรือทางอากาศ 

“เจ้าของพาหนะ”  หมายความรวมถึง  ตัวแทนเจ้าของ  ผู้เช่า  ตัวแทนผู้เช่า  หรือผู้ครอบครอง
พาหนะนั้น 
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“ผู้ควบคุมพาหนะ”  หมายความว่า  ผู้รับผิดชอบในการควบคุมพาหนะ 
“ผู้เดินทาง”  หมายความว่า  คนซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  และให้หมายความรวมถึง 

ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะ 
“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”  หมายความว่า  การกระทําทางการแพทย์ต่อคน  หรือสัตว์ 

โดยวิธีการใด ๆ  เพื่อให้คนหรือสัตว์เกิดความต้านทานโรค 
“ที่เอกเทศ”  หมายความว่า  ที่ใด ๆ  ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนดให้เป็นที่สําหรับแยกกัก

หรือกักกันคนหรือสัตว์ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อใด ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง
หรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ  ได้ 

“สุขาภิบาล”  หมายความว่า  การควบคุม  ป้องกัน  หรือรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการเกิดหรือการแพร่ของโรคติดต่อ 

“ช่องทางเข้าออก”  หมายความว่า  ช่องทางหรือสถานที่ใด ๆ  ที่ใช้สําหรับผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ
ของผู้เดินทาง  พาหนะ  และสิ่งของต่าง ๆ  ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงพื้นที่หรือบริเวณที่จัดไว้เพื่อให้บริการ
ดังกล่าว 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 
“คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ประจําจังหวัด 
“คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อประจํากรุงเทพมหานคร 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  ออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่น  ตลอดจนออกระเบียบ
หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 
(๒) ช่องทางเข้าออกแห่งใดในราชอาณาจักรให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

และยกเลิกด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๓) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่ มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง   

หรือโรคระบาดเกิดขึ้น 
(๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่ง  และการสอบสวนโรค 
(๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายสําหรับเจ้าของพาหนะ 

หรือผู้ควบคุมพาหนะ 
(๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศ
ให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค  และยกเลิกประกาศเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้อธิบดีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจประกาศชื่อ  อาการสําคัญ  และสถานที่ที่มีโรคระบาด  และแจ้งให้ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  ทราบ  รวมทั้งประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคนั้น
สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  หรือการแจ้งหรือรายงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งมีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งที่ระบุตัวได้หรือไม่สามารถระบุตัวได้  จะต้องเก็บ 
เป็นความลับและประมวลผลโดยไม่เปิดเผยชื่อ  ทั้งนี้  การประมวลผลดังกล่าวจะต้องเหมาะสมและตรงกับ
วัตถปุระสงค์ในการป้องกันและควบคุมโรค 

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหน่ึงบางส่วนที่เก่ียวกับการรักษา   
การป้องกัน  การควบคุมโรคติดต่ออันตราย  หรือการเกิดโรคระบาด  ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  
โดยได้รับคํายินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ   

 
 

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ”  
ประกอบด้วย 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม   ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   ปลัดกระทรวงคมนาคม  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
และปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนแพทยสภา  ผู้แทนสภาการพยาบาล  ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์  
และผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และมีประสบการณ์
เป็นที่ประจักษ์ในด้านการสาธารณสุข  การควบคุมโรค  และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ  จํานวนสี่คน  โดยในจํานวนนี้ต้องแต่งตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็น 
การแสวงหาผลกําไรและดําเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุข  อย่างน้อยหนึ่งคน 

ให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้อํานวยการสํานักโรคติดต่อทั่วไป
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง  และผู้อํานวยการสํานักระบาดวิทยาเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธกีารได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเดียวกันแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ 
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  รัฐมนตรีจะไม่ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  
และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย  บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  วางระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
หรือโรคระบาด  และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศและแนวทางปฏิบัติ  
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๕) ติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตาม  (๒) 

(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าชดเชย  
ค่าทดแทน  ค่าตอบแทน  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการเฝ้าระวัง  การสอบสวนโรค  การป้องกัน  
หรือการควบคุมโรคติดต่อ 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ  หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการ  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการด้านวิชาการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  และให้มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านโรคติดต่อ  อีกจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

คณะกรรมการด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการประกาศเขตติดโรค 
(๒) ให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการประกาศโรคระบาด 
(๓) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรืออธิบดีในการประกาศยกเลิกเม่ือสภาวการณ์ของโรคตาม  (๑)  

หรือ  (๒)  แล้วแต่กรณี  สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร 
(๔) ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นําความในมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  มาใช้บังคับแก่กรณีวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของคณะกรรมการด้านวิชาการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๗ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการด้านวิชาการ

และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการ  คณะกรรมการ 

ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูล  หรือเอกสารใด ๆ  ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบ 
การพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๙ ให้กรมควบคุมโรคเป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ  และคณะอนุกรรมการ  รับผิดชอบงานธุรการ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาเสนอนโยบาย  และวางระบบ 
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 

(๒) จัดทําระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  และโรคระบาด  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  
การป้องกัน  และการควบคุมสภาวการณ์ของโรคติดต่อและโรคระบาด 

(๕) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม  ประเมินผล  และตรวจสอบการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการ  ประสานการปฏิบัติ  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
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(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  ควบคุม  หรือวินิจฉัย  เก่ียวกับโรคติดต่อ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ  หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

 
 

มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดจังหวัด  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ปศุสัตว์จังหวัด  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  และนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกเทศมนตรี  จํานวนหน่ึงคน  และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวนหน่ึงคน   
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์หรือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน  จํานวนสองคน  และสาธารณสุขอําเภอ  จํานวนสองคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  จํานวนหน่ึงคน  ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐอื่นนอกจาก  (๔)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสงักัดหน่วยงานของรัฐนั้น  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการด้วย 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  
และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่าน  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการด้วย 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค  จํานวนไม่เกินสองคน  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๑ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และกรรมการตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้อง 

เฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่จังหวัดต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด  

แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓  ในกรณีที่จังหวัดนั้นมีด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๓ คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออก  ประกอบด้วย 
(๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  เป็นประธานคณะทํางาน 
(๒) ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  ผู้แทนกรมศุลกากร  ผู้แทนสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  และผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบช่องทางเข้าออกนั้น  
เป็นคณะทํางาน 

(๔) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  จํานวนหนึ่งคน  
เป็นคณะทํางานและเลขานกุาร 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออกน้อยกว่า
หน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ในการนี้  ให้คณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ช่องทางเข้าออกใดมีผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในช่องทางเข้าออก
มากกว่าหน่วยงานตามที่กําหนดไว้ใน  (๒)  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดเพิ่มเติมจากจํานวน 
ที่มีอยู่เดิม 

มาตรา ๒๔ ให้คณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกมีอํานาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแผนเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

(๒) ประสาน  สนับสนุน  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนใน  (๑) 
(๓) จัดทําแผนการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๔) ดําเนินการอื่นใดท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 

 
 

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกรมควบคุมโรค  

ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  ผู้แทนกรมปศุสัตว์  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ผู้อํานวยการ
สํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  จํานวนหนึ่งคน  และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จํานวนหนึ่งคน  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดหนว่ยงานของรัฐนอกจาก  (๓)  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้ง  จํานวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร   
ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง  จํานวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

(๖) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน 
เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางเข้าออกประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศนั้น ๆ  จํานวนแห่งละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครที่ดํารงตําแหน่งในระดับไม่ต่ํากว่า
ผู้อํานวยการกอง  จํานวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๗ การแต่งตั้ง  วาระการดํารงตําแหน่ง  และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ 
ตามมาตรา  ๒๖  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตามนโยบาย  ระบบ  และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม

โรคติดต่อ  ที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  

หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคท่ียังไม่ทราบสาเหตุที่อาจเป็นโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้น 

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่ออธิบดี 
(๔) สนับสนุน  ส่งเสริม  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใน

กรุงเทพมหานคร  แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ 
(๕) แต่งตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกตามมาตรา  ๒๓ 
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ  มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือให้จัดส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ  

ที่จําเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย  หรือตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๒๙ ให้นําความในมาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานครและคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ให้นําความในมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  มาใช้บังคับแก่องค์ประกอบ 

และอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาดเกิดขึ้น  
ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

(๑) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน  หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน 

(๒) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ
ดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ผู้ทําการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร  ในกรณีที่ได้มีการชันสูตร 
ทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 

(๔) เจ้าของ  หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด  ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น 

หลักเกณฑ์  และวิธีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๒ เม่ือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ว่ามีเหตุสงสัย  มีข้อมูล  
หรือหลักฐานว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  หรือโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  และรายงาน
ข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย  โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
หรือโรคระบาดเกิดขึ้นในต่างประเทศ  ให้กรมควบคุมโรคประสานงานไปยังองค์การอนามัยโลกเพื่อขอข้อมูล
เก่ียวกับโรคดังกล่าว 

หมวด  ๖ 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เม่ือเกิดโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นั้นมีอํานาจที่จะดําเนินการเองหรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการ  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  หรือผู้ที่เป็น 
ผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ  มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์  และเพื่อความปลอดภัย
อาจดําเนินการโดยการแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกต  ณ  สถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด
จนกว่าจะได้รับการตรวจและการชันสูตรทางการแพทย์ว่าพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย  
ทั้งนี้  หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการตรวจหรือรักษา  หรือรับการชันสูตร
ทางการแพทย์ 

(๒) ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกําหนด  เพื่อมิให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป  ทั้งนี้   
หากเป็นสัตว์ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์เป็นผู้นําสัตว์มารับการป้องกันโรค 

(๓) ให้นําศพหรือซากสัตว์ซึ่งตายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคระบาดไปรับการตรวจ  หรือจัดการทางการแพทย์  หรือจัดการด้วยประการอ่ืนใด  เพื่อป้องกัน 
การแพร่ของโรค 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  กําจัดความติดโรคหรือทําลายสิ่งใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคติดต่อหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคติดต่อ  หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลใหถู้กสุขลักษณะ  เพื่อการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ของโรค  ทั้งนี้  ผู้ที่ได้รับคําสั่งต้องดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
จะมีคําสั่งยกเลิก 

(๕) ให้เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  หรือผู้พักอาศัยในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มี
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้น  ดําเนินการเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคด้วยการกําจัดสัตว์  
แมลง  หรือตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด 

(๖) ห้ามผู้ใดกระทําการหรือดําเนินการใด ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ   
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป 

(๗) ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
(๘) เข้าไปในบ้าน  โรงเรือน  สถานที่  หรือพาหนะที่มีหรือสงสัยว่ามีโรคติดต่ออันตราย 

หรือโรคระบาดเกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมมิให้มีการแพร่ของโรค 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อต้องทําการสอบสวนโรค   

และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ใด  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี   
และรายงานข้อมูลนั้นให้กรมควบคุมโรคทราบโดยเร็ว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการหรือออกคําสั่งตามวรรคหน่ึง  และการสอบสวน
โรคตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  มีอํานาจในพื้นที่ 
ความรับผิดชอบของตน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งปิดตลาด  สถานที่ประกอบหรือจําหน่ายอาหาร  สถานที่ผลิตหรือจําหน่ายเคร่ืองดื่ม  
โรงงาน  สถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว 

(๒) สั่งให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดหยุดการประกอบ
อาชีพเป็นการชั่วคราว 

(๓) สั่งห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดเข้าไป 
ในสถานที่ชุมนุมชน  โรงมหรสพ  สถานศึกษา  หรือสถานที่อื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อขึ้นในทุกอําเภอหรือทุกเขตอย่างน้อยหนึ่งหน่วย  เพื่อทําหน้าที่ 
ในการเฝ้าระวัง  สอบสวนโรค  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์
การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อหนึ่งคน  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และการสาธารณสุขสองคน  และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องหรือหน่วยงานภาคเอกชน  ตามจํานวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อร่วมด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๗ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่องทางเข้าออกปฏิบัติตามวิธีการเพื่อการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ในบริเวณช่องทางเข้าออก  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัดสิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๒) จัดการสุขาภิบาลเก่ียวกับอาหารและน้ําให้ถูกสุขลักษณะ 
(๓) กําจัดยุง  และพาหะนําโรค 
(๔) ปฏิบัติการตามวิธีการอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๘ เม่ือมีเหตุอันสมควร  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจตรวจตรา  ควบคุม  กํากับดูแลในพื้นที่นอกช่องทางเข้าออก  และแจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการกําจัดยุงและพาหะนําโรคในบริเวณรัศมีสี่ร้อยเมตรรอบช่องทางเข้าออก   
ในการน้ี  ให้เจ้าของหรือผู้อยู่ในบ้าน  โรงเรือน  หรือสถานที่ในบริเวณดังกล่าว  อํานวยความสะดวกแก่ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามสมควร 

มาตรา ๓๙ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  เม่ือมีเหตุอันสมควร 
หรือมีเหตุสงสัยว่าพาหนะนั้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีโรคระบาด  ให้เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแจ้งกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีที่พาหนะน้ัน ๆ  
จะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุม
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๒) ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักรย่ืนเอกสารต่อเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๓) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ
จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  และห้ามผู้ใดนําพาหนะอื่นใด
เข้าเทียบพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
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(๔) เข้าไปในพาหนะและตรวจผู้เดินทาง  สิ่งของ  หรือสัตว์ที่มากับพาหนะ  ตรวจตราและควบคุม
ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะแก้ไขการสุขาภิบาลของพาหนะให้ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งกําจัด 
สิ่งอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในพาหนะ  ในการนี้  ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(๕) ห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนําผู้เดินทางซึ่งไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเข้ามาในราชอาณาจักร 

การแจ้งและการย่ืนเอกสารของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๑)  และ  (๒)   
และการห้ามเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ เม่ือรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค
ตามมาตรา  ๘  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  มีอํานาจ
ดําเนินการเอง  หรือออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่เข้ามาในราชอาณาจักร
จากท้องที่หรือเมืองท่านั้น  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) กําจัดความติดโรค  เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค 
(๒) จัดให้พาหนะจอดอยู่  ณ  สถานที่ที่กําหนดให้จนกว่าเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจํา 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจะอนุญาตให้ไปได้ 
(๓) ให้ผู้เดินทางซึ่งมากับพาหนะนั้นรับการตรวจในทางแพทย์  และอาจให้แยกกัก  กักกัน   

คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ณ  สถานที่และระยะเวลาที่กําหนด 
(๔) ห้ามผู้ใดเข้าไปในหรือออกจากพาหนะนั้น  หรือที่เอกเทศ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
(๕) ห้ามผู้ใดนําวัตถุ  สิ่งของ  หรือเคร่ืองใช้ที่เป็นหรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปใน 

หรือออกจากพาหนะนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

มาตรา ๔๑ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทาง
ซึ่งมากับพาหนะนั้น  เพื่อแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ตลอดทั้ง 
ออกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ตามมาตรา  ๔๐  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

การกําหนดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย  
โรคระบาด  หรือพาหะนําโรค  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
มีอํานาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวถูกแยกกัก  กักกัน  คุมไว้สังเกต  หรือได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้เดินทางผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศหรือโรคระบาด  ให้อธิบดี
หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือการได้รับยาป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ  หรือหนังสือรับรองอื่น ๆ  ให้แก่ผู้ร้องขอ  โดยผู้ร้องขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

การมอบหมาย  การเรียกเก็บหรือการยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคําสั่งให้ผู้ ใดดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  (๔)  หรือมาตรา  ๔๐  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  
ผู้นั้นละเลยไม่ดําเนินการตามคําสั่งภายในเวลาที่กําหนด  เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอํานาจดําเนินการ
แทนได้  โดยให้ผู้นั้นชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการนั้นตามจํานวนที่จ่ายจริง  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

หมวด  ๗ 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 

มาตรา ๔๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
มีอํานาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในพาหนะ  อาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

การดําเนินการตาม  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม  (๒)  ให้บุคคลที่เก่ียวข้องอํานวย 

ความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๖ ให้มีเคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวสําหรับเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เคร่ืองแบบ  เคร่ืองหมาย  และบัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๘ 
ค่าทดแทน 

 
 

มาตรา ๔๘ ในการดําเนินการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้  
หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใดจากการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  หรือการควบคุมโรค  
ให้ทางราชการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามความจําเป็น 

การชดเชยความเสียหายตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ  คณะกรรมการด้านวิชาการ   
หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๑๘  หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรา  ๒๒  (๖)  
หรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๘  (๖)  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๕  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา  ๓๑  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๑)  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  มาตรา  ๓๙  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๕)  มาตรา  ๔๐  (๕)  หรือไม่อํานวยความสะดวก
แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๙  (๔)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๓๔  
(๓)  (๔)  (๗)  หรือ  (๘)  หรือมาตรา  ๔๐  (๓)  หรือ  (๔)  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา  ๓๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา  ๔๐  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ตามมาตรา  ๔๕  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
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มาตรา ๕๖ ผู้ใดไม่มีสิทธิที่จะสวมเคร่ืองแบบหรือประดับเคร่ืองหมายของเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อตามมาตรา  ๔๖  กระทําการเช่นนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี 
การเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๘ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๑๑  ยกเว้น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๑  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ บรรดากฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งใดท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ 
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศตามวรรคหน่ึงให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 



หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งมีการแพร่กระจาย
ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา  ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อ 
ที่อุบัติซ้ํา  ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรองและดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ในการน้ี  จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวัง  การป้องกัน  
และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกําหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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