
หนา้ที ่1

ต ่ำ ปำนกลำง สงู

101 ตร.ม. 10,100        11,700        13,100        
102 ตร.ม. 12,700        13,300        14,700        
103 ตร.ม. 8,700          11,000        12,700        
บำ้นตกึ
104 ตร.ม. 11,200        12,800        14,600        
105 ตร.ม. 10,300        12,000        13,600        
106 ตร.ม. 11,400        13,200        16,100        
107 ตร.ม. 9,400          11,200        12,800        
108 ตร.ม. 8,600          10,000        11,200        
บำ้นครึ งตกึครึ งไม้
109 ตร.ม. 8,400          10,200        11,500        
บำ้นทรงไทย
110 ตร.ม. 13,300        14,000        15,400        
111 ตร.ม. 12,100        12,600        14,000        

201 ตร.ม. 7,900          9,500          10,400        
202 ตร.ม. 7,800          9,300          11,000        
203 ตร.ม. 8,400          10,400        11,900        
204 ตร.ม. 9,100          10,950        12,600        
205 ตร.ม. 9,600          11,500        13,200        

301 ตร.ม. 6,000          7,200          7,900          
302 ตร.ม. 5,800          7,000          7,600          
303 ตร.ม. 6,200          7,600          8,000          

401 ตร.ม. 6,500          7,500          8,400          
402 ตร.ม. 7,200          8,600          9,900          
403 ตร.ม. 7,600          9,100          10,900        
404 ตร.ม. 8,300          9,600          11,500        

บญัชรีำคำมำตรฐำนตอ่หน่วย   โรงเรือนสิ งปลูกสร้ำง 

รำยกำร หน่วย
รำคำ/หน่วย

บา้นพักอาศัยไมช้ัน้เดียวใต้ถุนสูง

บา้นพักอาศัยคร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 2  ชัน้

บา้นพักอาศัยไม ้ 2  ชัน้

บา้นพักอาศัยตึก  3  ชัน้

บา้นทรงไทยคร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 2  ชัน้

1)  ประเภทบำ้นเดี ยวพักอำศัย

ของสมำคมผู้ประเมินค่ำทรัพยส์ินแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2559

3)  ประเภทหอ้งแถว

บา้นพักอาศัยตึกชัน้เดียว

ตึกแถวชัน้เดียว

บา้นทรงไทยไมช้ัน้เดียวใต้ถุนสูง

2)  ประเภททำวน์เฮำ้ส์

ตึกแถว  3  ชัน้,    3  ชัน้ (มชีัน้ลอย),     3  ชัน้คร่ึง
ตึกแถว  4  ชัน้,    4  ชัน้ (มชีัน้ลอย),     4  ชัน้คร่ึง

ทาวนเ์ฮ้าส์ชัน้เดียว 
ทาวนเ์ฮ้าส์ 2 ชัน้ 
ทาวนเ์ฮ้าส์ 3 ชัน้ 
ทาวนเ์ฮ้าส์ 2 ชัน้ กว้าง 5 - 6 ม.ไมม่เีสากลาง
ทาวนเ์ฮ้าส์ 3 ชัน้ กว้าง 5 - 6 ม.ไมม่เีสากลาง

4)  ประเภทตกึแถว - อำคำรพำณชิย์

หอ้งแถวไมช้ัน้เดียว

หอ้งแถวคร่ึงตึกคร่ึงไม ้ 2  ชัน้ 

ตึกแถว  2  ชัน้,    2  ชัน้ (มชีัน้ลอย),     2  ชัน้คร่ึง

หอ้งแถวไม ้ 2  ชัน้

บา้นพักอาศัยไมช้ัน้เดียว
บำ้นไม้

บา้นพักอาศัยตึกแฝดชัน้เดียว 
บา้นพักอาศัยตึกแฝด 2 - 3  ชัน้

บา้นพักอาศัยตึก  2  ชัน้



หนา้ที ่2

ต ่ำ ปำนกลำง สงู
รำยกำร หน่วย

รำคำ/หน่วย

1)  ประเภทบำ้นเดี ยวพักอำศัย
501

ตร.ม. 5,000          5,800          6,700          
           ตร.ม. 4,300          5,050          5,800          
            

ตร.ม. 5,400          6,350          7,300          
             ตร.ม. 4,800          5,600          6,450          

             ตร.ม. 6,600          7,800          8,400          
             ตร.ม. 6,000          7,150          7,700          

ตร.ม. 6,400          7,700          8,300          
ตร.ม. 5,800          6,900          7,450          

502
ตร.ม. 17,650        19,650        21,850        
ตร.ม. 20,800        23,100        25,700        
ตร.ม. 21,850        24,050        26,450        

503 ตร.ม. 5,500          6,500          7,500          
504 ตร.ม. 3,150          3,500          
505

ตร.ม. 6,000          7,200          7,900          
ตร.ม. 6,200          7,600          8,100          
ตร.ม. 5,800          7,000          7,600          
ตร.ม. 6,100          7,600          8,000          
ตร.ม. 7,700          9,400          10,900        
ตร.ม. 7,600          8,700          10,000        
ตร.ม. 9,300          10,700        12,300        
ตร.ม. 10,700        12,250        14,200        
ตร.ม. 11,950        13,700        15,900        

506
ตร.ม. 11,300        12,450        15,000        
ตร.ม. 14,800        17,850        22,300        
ตร.ม. 16,100        19,400        23,750        
ตร.ม. 17,700        21,300        25,800        
ตร.ม. 19,600        23,500        27,700        

507 ตร.ม. 11,850        13,650        15,850        
508

ตร.ม. 13,000        16,550        19,150        
ตร.ม. 15,900        18,300        20,450        

509 โรงงำนอุตสำหกรรม 
ตร.ม. 7,000          8,400          9,400          
ตร.ม. 8,400          9,660          11,100        
ตร.ม. 10,100        12,150        14,550        
ตร.ม. 12,100        14,500        17,400        

 - กรณีตอกเข็มรองรับพื้น

 - กรณีตอกเข็มรองรับพื้น

 - อาคารตึกสูง 5 - 7  ชัน้

 - คลังสินค้า/ค้าปลีก  (ขนาดเล็ก)   3,000-5,000  ตร.ม. 
 - คลังสินค้า/ค้าปลีก (ขนาดกลาง)  5,001-7,000  ตร.ม.

 - กรณีไมต่อกเข็มรองรับพื้น
โกดงัเก็บของ พ้ืนที ตัง้แต ่2,001 ตร.ม ขึน้ไป
 - กรณีตอกเข็มรองรับพื้น
 - กรณีไมต่อกเข็มรองรับพื้น

 - กรณีไมต่อกเข็มรองรับพื้น

ภตัตำคำร / ร้ำนอำหำร

อำคำรเรียน/โรงเรียน
 - อาคารไมช้ัน้เดียว 
 - อาคารไมช้ัน้เดียว  ใต้ถุนสูง

โรงจอดรถยนต ์ (ไมม่ผีนัง)

 - คลังสินค้า/ค้าปลีก (ขนาดใหญ่)   7,001 ตร.ม. ขึน้ไป  
เรือนคนใช/้ หอ้งครัว

 - อาคารตึกสูง  16 - 25   ชัน้

โกดงัเก็บของ พ้ืนที ตัง้แต ่301 ตร.ม ถึง 1,000 ตร.ม

 - อาคารตึกชัน้เดียว

 - กรณีไมต่อกเข็มรองรับพื้น
โกดงัเก็บของ พ้ืนที ตัง้แต ่1,001 ตร.ม ถึง 2,000 ตร.ม
 - กรณีตอกเข็มรองรับพื้น

คลงัสนิค้ำ/ค้ำปลกี  

โกดงัเก็บของ พ้ืนที ไมเ่กิน 300  ตร.ม
5)  โรงเรือน อื นๆ

 - อาคารคร่ึงตึกคร่ึงไม ้2  ชัน้

 - อาคารตึก สูงไมเ่กนิ  4   ชัน้
 - อาคารตึกสูง      5 - 7   ชัน้
 - อาคารตึกสูง    8 - 15   ชัน้

อำคำรส่ำนักงำน
 - อาคารตึกสูง     8  ชัน้  ขึน้ไป

 - อาคารไม ้ 2  ชัน้

 - อาคารตึกสูง      2  ชัน้
 - อาคารตึกสูง 3 - 4  ชัน้

หำ้งสรรพสนิค้ำ/ศูนยก์ำรค้ำ
 - อาคารตึก สูงไมเ่กนิ  4   ชัน้
 - อาคารตึกสูง      5 - 7   ชัน้

 - อาคารตึกสูง         26   ชัน้ ขึน้ไป

 - พื้นที่ไมเ่กนิ 1,000   ตร.ม.

 - พื้นที่ต้ังแต่   2,001  ถึง 3,000  ตร.ม.
 - พื้นที่ต้ังแต่   3,001  ตร.ม.  ขึน้ไป

 - พื้นที่ต้ังแต่   1,001  ถึง 2,000  ตร.ม.



หนา้ที ่3

ต ่ำ ปำนกลำง สงู
รำยกำร หน่วย

รำคำ/หน่วย

1)  ประเภทบำ้นเดี ยวพักอำศัย510
ตร.ม. 4,200          5,400          6,200          
ถัง 300,000      
ถัง 360,000      
ถัง 373,000      

ตร.ม. 6,450          8,400          9,700          
ตร.ม. 7,000          8,400          10,500        
ตร.ม. 8,000          10,000        12,000        
ตร.ม. 6,000          6,900          7,900          
ปา้ย 90,000        120,000      150,000      

511
ตร.ม. 5,800          6,800          8,200          
ตร.ม. 5,650          6,600          7,950          

512 โฮมออฟฟิศ
ตร.ม. 8,100          10,700        12,400        
ตร.ม. 9,000          12,000        13,900        
ตร.ม. 10,100        13,400        15,600        

513
ตร.ม. 3,200          4,200          5,000          
ตร.ม. 3,050          3,800          4,550          

 - ส้านกังานและหอ้งอาบน้้าฆา่เชือ้ พร้อมอปุกรณ์สเปร์ยออโต้ ตร.ม. 14,000        15,400        16,950        
 - โรงฆา่เชือ้รถยนต์  พร้อมอปุกรณ์ ตร.ม. 9,150          10,000        11,000        

ตร.ม. 2,900          3,500          4,200          
514 อู่ซ่อมรถ 

อูซ่่อมรถ (มผีนงั/ประตูรอบอาคาร) ตร.ม. 6,150          7,900          10,700        
อูซ่่อมรถ (ไมม่ผีนงั) ตร.ม. 4,600          6,200          7,450          

515 ปอ้มยำม
ปอ้มยาม  เนือ้ที่ไมเ่กนิ   9.00  ตร.ม. ตร.ม. 5,500          6,850          8,200          
ปอ้มยาม  ค.ส.ล. เนือ้ที่  9.01  ตร.ม. ขึน้ไป แต่ไมเ่กนิ 16 ตร.ม. ตร.ม. 12,400        14,600        17,500        

516 ศูนยบ์ริกำรรถยนต ์/ โชว์รูมรถยนต์
ส่วนบริการตรวจ - เช็ค - ซ่อมรถยนต์ ตร.ม. 6,000          7,200          8,650          
ส่วนโชว์รูมขายรถยนต์ ตร.ม. 12,000        14,400        17,300        

517 อำคำรจอดรถยนต ์- ที จอดรถยนตใ์นอำคำร ค.ส.ล.
ตร.ม. 10,100        10,900        12,550        
ตร.ม. 12,100        13,550        15,600        
ตร.ม. 20,700        22,700        26,800        
ตร.ม. 27,300        30,000        34,500        

518 อำคำรธุรกิจ 
ตร.ม. 15,500        17,250        20,750        
ตร.ม. 17,850        21,350        24,500        
ตร.ม. 23,500        25,550        34,150        

 - อาคารชัน้ใต้ดิน (เฉพาะส่วนที่ต้่ากว่าระดับผิวดิน) 1-2                                                                   ชัน้ตร.ม. 20,700        22,700        26,800        
519 อำคำรโรงภำพยนตร์ ตร.ม. 10,900        14,150        17,700        

 - โรงเรือนไกไ่ข่   แบบปดิ

(พร้อมฐานรากและติดต้ัง)

 - อาคารจอดรถยนต์ส่วนบนดิน ค.ส.ล. ไมเ่กนิ  5  ชัน้

 - โรงเรือนสุกร    แบบปดิ 
ฟำร์มเลีย้งสตัว์

ตลำดสด 

 - โรงเล้ียงสัตว์  แบบเปดิ                          

(พร้อมฐานรากและติดต้ัง)

(พร้อมฐานรากและติดต้ัง)

 - อาคารตึก  3  ชัน้,  3  ชัน้ (มชีัน้ลอย)

 - ร้านกาแฟพร้อมปา้ยร้านกาแฟและโลโกสั้ญลักษณ์
 - ร้าน/ศูนย์จ้าหนา่ยอาหาร
 - ปา้ย High  Way  Sign สูง 8.00 เมตร 

 - พื้นที่ไมเ่กนิ   1,000   ตร.ม.

 - ส่วนบริการสะดวกซ้ือ

 - ส่วนหวัจ่ายน้้ามนั  แกส๊ LPG , NGV

 - ส่วนบริการเปล่ียนถ่ายน้้ามนัเคร่ือง

 - ถังน้้ามนัใต้ดินสองชัน้ ขนาด 30,000 ลิตร 
 - ถังน้้ามนัใต้ดินสองชัน้ ขนาด 15,000 ลิตร  
 - ถังน้้ามนัใต้ดินสองชัน้ ขนาด 15,000 ลิตร (น้้ามัน E85  1 ช่อง)

 - อาคารจอดรถยนต์ส่วนใต้ดิน  ค.ส.ล. ( 1-2 ชัน้ )
 - อาคารจอดรถยนต์ส่วนใต้ดิน  ค.ส.ล. ( 3-4 ชัน้ )

 - พื้นที่ต้ังแต่    1,001   ตร.ม. ขึน้ไป

 - อาคาร ตึก 4  ชัน้,  4  ชัน้ (มชีัน้ลอย)
 - อาคารตึก  5  ชัน้ ขึน้ไป  

สถำนีบริกำรน่้ำมนัเชือ้เพลงิ / แก๊ส   (ไมร่วมพื้นลาน ค.ส.ล.)

 - อาคารธุรกจิ ไมเ่กนิ 9 ชัน้   
 - อาคารธุรกจิ   10-20 ชัน้
 - อาคารธุรกจิ   21-35 ชัน้

 - อาคารจอดรถยนต์ส่วนบนดิน ค.ส.ล. 6-10 ชัน้



หนา้ที ่4

ต ่ำ ปำนกลำง สงู
รำยกำร หน่วย

รำคำ/หน่วย

1)  ประเภทบำ้นเดี ยวพักอำศัย520 โรงพยำบำล 
ตร.ม. 17,850        19,650        21,600        
ตร.ม. 19,450        21,400        23,550        
ตร.ม. 21,200        23,300        25,650        
ตร.ม. 23,100        25,400        28,000        

521 โรงแรม
ตร.ม. 12,550        14,450        16,600        
ตร.ม. 14,750        16,950        19,500        
ตร.ม. 17,100        20,200        24,250        
ตร.ม. 21,400        24,600        27,050        

522  อพำร์ทเมนต ์- อำคำรพักอำศัยรวม
 - อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัยไมเ่กนิ   5   ชัน้ ตร.ม. 11,400        14,250        16,050        

ตร.ม. 12,650        15,350        17,850        
ตร.ม. 13,950        18,700        22,300        
ตร.ม. 19,950        23,950        27,650        

523 สโมสร ตร.ม. 8,650          9,950          11,950        
524 โรงยมิอเนกประสงค์ 

 - โรงยิมอเนกประสงค์ ความสูงไมเ่กนิ  9.00   เมตร ตร.ม. 10,850        13,000        15,650        
 - โรงยิมอเนกประสงค์ ความสูง     9.01 ถึง 12.00  เมตร ตร.ม. 13,050        15,600        18,750        
 - โรงยิมอเนกประสงค์ ความสูง   12.01 ถึง 16.00  เมตร ตร.ม. 15,650        18,750        22,500        

525 อำคำรตรวจสภำพน่้ำ-บ่ำบดัน่้ำเสยีและระบำยน่้ำทิง้ ตร.ม. 5,850          7,000          
526 อำคำรหอ้งน่้ำ-หอ้งสว้ม

 - หอ้งน้้า/หอ้งส้วม (สถานจี้าหนา่ยน้้ามนั) ตร.ม. 13,400        17,150        20,100        
 - หอ้งน้้า/หอ้งส้วม ในตลาด / สาธารณะ ตร.ม. 11,800        14,750        17,700        
 - หอ้งน้้า/หอ้งส้วม ในสถานศึกษา ตร.ม. 10,200        12,750        15,300        
 - หอ้งน้้า/หอ้งส้วม ชัน้ล่างใต้บนัไดตึกแถว/ทาวนเ์ฮ้าส์ ตร.ม. 4,850          5,600          6,350          
 - หอ้งน้้า/หอ้งส้วม ชัน้บนตึกแถว/อาคารพานชิย์ ตร.ม. 5,050          5,800          6,950          

527 อำคำรไดร์ฟกอลฟ์
 - อาคารชัน้เดียว  ตร.ม. 6,300          7,550          9,800          
 - อาคาร  2  ชัน้  ตร.ม. 7,750          9,300          11,150        

528 อำคำรชดุพักอำศัย คอนโดมเินี ยม
ตร.ม. 11,950        14,950        16,850        
ตร.ม. 14,350        18,000        20,300        
ตร.ม. 16,500        18,800        21,700        
ตร.ม. 17,650        19,750        23,250        
ตร.ม. 18,550        21,300        24,850        
ตร.ม. 20,400        23,450        27,350        

 - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมเินีย่ม          16-25  ชัน้
 - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมเินีย่ม          26-35  ชัน้

 - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมเินีย่ม           8-15   ชัน้

 - โรงแรม       5-7 ชัน้

             -  โรงพยาบาล        21 ชัน้ ขึน้ไป

 - โรงแรม ไมเ่กนิ 4 ชัน้

             -  โรงพยาบาล     6-10 ชัน้
             -  โรงพยาบาล   11-20 ชัน้

 - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมเินีย่มต้ังแต่       36   ชัน้ ขึน้ไป

 - อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัย        6-7   ชัน้
 - อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัย        8-15 ชัน้
 - อพาร์ทเมนต์ - อาคารพักอาศัย           16 ชัน้  ขึน้ไป

 - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมเินีย่ม           6-7     ชัน้
 - อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมเินีย่มไมเ่กนิ      5     ชัน้

            - โรงแรม        16 ชัน้ ขึน้ไป
 - โรงแรม     8-15 ชัน้

             -  โรงพยาบาล ไมเ่กนิ 5 ชัน้



หนา้ที ่5

ต ่ำ ปำนกลำง สงู
รำยกำร หน่วย

รำคำ/หน่วย

1)  ประเภทบำ้นเดี ยวพักอำศัย
601 รั้วตำ่งๆ

ร้ัวคอนกรีต
 - ก้าแพงอฐิบล็อกฉาบปนูเรียบ ตร.ม. 1,500          
 - ก้าแพงอฐิบล็อกเซาะร่องแต่งแนว ตร.ม. 1,300          
 - ก้าแพงกอ่อฐิโชว์แนว ตร.ม. 1,650          
 - ก้าแพงผนงัคอนกรีตส้าเร็จรูป ตร.ม. 1,750          

  ร้ัวลวดหนาม ตร.ม. 350            380            
ร้ัวแผ่น Metal  Sheet ตร.ม. 700            
ร้ัวลวดถัก ตร.ม. 1,080          
ร้ัวไม้ ตร.ม. 2,100          
ร้ัวเหล็กดัด ตร.ม. 2,800          
ร้ัวอลัลอย ตร.ม. 5,750          
ร้ัวสแตนเลส ตร.ม. 5,000          

602 ก่ำแพงกันดนิ สงู 2.00 เมตร (ไมร่วมร้ัวบนก้าแพงและดินถม) ตร.ม. 6,550          7,850          
603 สระว่ำยน่้ำ

 - ขนาด 25x50 เมตร (มาตรฐานการกฬีา) ตร.ม. 14,700        17,650        21,200        
 - ขนาด 25x50 เมตร มอีฒัจันทร์ (มาตรฐานการกฬีา) ตร.ม. 19,500        23,400        28,100        
 - Free  Shape ขนาดพื้นที่ 300 ตร.ม. ขึน้ไป ตร.ม. 12,900        15,550        18,800        

604 สนำมเทนนิส (สนำมกลำงแจง้)
           - สนามเทนนสิ 1 สนามละ 1,780,000    
           - สนามเทนนสิ 3 สนามติดกนั สนามละ 1,480,000    
605 สะพำนคอนกรีต

 - สะพำน ค.ส.ล. ผิวจรำจร กว้ำง 7 เมตร
Slap Type   (ช่วงหา่งของตอมอ่ช่วงที่กว้างที่สุดไมเ่กนิ 10 เมตร) 
 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 74,000        
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 76,600        
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 81,100        
Prestressed  (ช่วงหา่งของตอมอ่ช่วงที่กว้างที่สุดต้ังแต่ 20 เมตรขึน้ไป) 
 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 129,700      
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 131,600      
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 146,600      

 - สะพำน ค.ส.ล. ผิวจรำจร กว้ำง 8 เมตร
Slap Type   (ช่วงหา่งของตอมอ่ช่วงที่กว้างที่สุดไมเ่กนิ 10 เมตร) 
 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 78,900        
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 81,700        
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 85,500        
Prestressed  (ช่วงหา่งของตอมอ่ช่วงที่กว้างที่สุดต้ังแต่ 20 เมตรขึน้ไป) 
 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร เมตร 144,440      
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร เมตร 146,350      
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร เมตร 161,350      

606 ลำนคอนกรีต
 - หนา 0.10 เมตร ตร.ม. 400            
 - หนา 0.15 เมตร ตร.ม. 700            

6.)  ประเภทสิ งปลกูสร้ำงอื น ๆ



หนา้ที ่6

ต ่ำ ปำนกลำง สงู
รำยกำร หน่วย

รำคำ/หน่วย

1)  ประเภทบำ้นเดี ยวพักอำศัย607 ถนนคอนกรีต
 - หนา  0.12 เมตร ตร.ม. 700            
 - หนา  0.15 เมตร ตร.ม. 800            
 - หนา  0.20 เมตร ตร.ม. 1,000          
 - หนา  0.23 เมตร ตร.ม. 1,200          

608 ถนนลำดยำง ตร.ม. 450            
609 ทอ่ระบำยน่้ำ

 - ขนาด ø 0.40 เมตร เมตร 850            
 - ขนาด ø 0.60 เมตร เมตร 1,400          
 - ขนาด ø 0.80 เมตร เมตร 2,000          
 - ขนาด ø 1.00 เมตร เมตร 3,050          

610 บอ่พัก ค.ส.ล.
 - ขนาด ø 0.40 เมตร บอ่ละ 4,400          
 - ขนาด ø 0.60 เมตร บอ่ละ 5,850          
 - ขนาด ø 0.80 เมตร บอ่ละ 7,300          
 - ขนาด ø 1.00 เมตร บอ่ละ 8,800          

611 ทอ่อุโมงค์ ค.ส.ล. (Box Culvert)  (คิดเฉพาะผิวด้านบนที่รับการจราจรไมร่วมงานถมหลังท่อ)

 - ขนาดท่อ 1.20 x 1.20 เมตร เมตร 8,350          
 - ขนาดท่อ 1.50 x 1.50 เมตร เมตร 8,850          
 - ขนาดท่อ 1.80 x 1.80 เมตร เมตร 9,150          
 - ขนาดท่อ 2.10 x 2.10 เมตร เมตร 10,000        

612 เขื อนคอนกรีตปอ้งกันตลิ ง เสำเขม็ King Pipe ยำว 16.0 ม. เมตร 107,500      
613 ทำ่เทยีบเรือ (แมน่้่ำ) ตร.ม 15,000        18,500        23,000        
614 บอ่ตรวจสภำพน่้ำ 

 - ขนาด Ø 0.60 เมตร บอ่ละ 9,500          11,400        
 - ขนาด Ø 0.80 เมตร บอ่ละ 14,250        17,100        
 - ขนาด Ø 1.00 เมตร บอ่ละ 20,500        24,600        

ระดับรำคำต ่ำ  หมายถึง  ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่สร้างด้วยวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอาคารในท้องตลาดทั่วไป

ระดับรำคำปำนกลำง  หมายถึง ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ที่สร้างและตกแต่งด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ในท้องตลาดทั่วไป

แต่ละประเภท  ของส่ิงปลูกสร้างในบัญชีนั้น ให้คิดมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างนั้นตามสภาพที่เป็นจริง

ฝีมือแรงงาน  ที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงปลูกสร้างนั้น ทั้งนี้ไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดการก่อสร้างตามรายการที่ก้าหนดไว้ทุกประการ  ก็ได้

มูลค่าโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่มีรูปแบบและการใช้สอยคล้ายคลึงใกล้เคียงกันมากที่สุด  มาใช้ในการค้านวณมูลค่าโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้นได้

ที่มีคุณภาพและราคาปานกลาง   ฝีมือแรงงานตามมาตรฐานวิชาช่างที่ดี   เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รูปแบบโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างอยู่ในเกณฑ์ดี

มีราคาสูงเท่ากับหรือสูงกว่ารายละเอียดที่ก้าหนดไว้ หรือใช้วัสดุน้าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง การก่อสร้างฝีมือประณีตหรือใช้เทคนิคในการก่อสร้าง

พิเศษ  มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มุ่งเน้นการตกแต่งให้สวยงาม

ระดับรำคำสูง  หมายถึง  ราคาต่อหน่วยของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง  ที่สร้างและตกแต่งด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี หรือใช้วัสดุชนิดพิเศษ

ระดับรำคำต ่ำ  ระดับรำคำปำนกลำง  และระดับรำคำสูง  ตำมคุณภำพและระดับรำคำของวัสดุที ใช้   และคุณภำพฝีมือแรงงำน

ที่มีคุณภาพชนิดธรรมดาและราคาต้่า รูปแบบของโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง มิได้มุ่งเน้นความงามด้านสถาปัตยกรรม  ฝีมือแรงงานตามมาตรฐานทั่วไป

กรณีที มีกำรก่อสร้ำงโรงเรือนสิ งปลูกสร้ำง  โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ประกอบอาคารและรูปแบบอาคาร  มีคุณภาพด้อยกว่าระดับราคาใน

ในกำรพิจำรณำ  ระดับราคาเพื่อค้านวณมูลค่าโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่ท้าการประเมิน ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพ และ

กรณีประเภทโรงเรือนสิ งปลูกสร้ำงที จะค่ำนวณมูลค่ำ ไม่ตรงกับชื่อประเภทโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างในตารางบัญชี ให้น้าราคาตามตารางก้าหนด

บญัชก่ีำหนดมลูค่ำโรงเรือนสิ งปลกูสร้ำง   ไดม้กีำรก่ำหนดรำคำไว้  3   ระดบั คือ  



 2.  ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยตอ่ตารางเมตรน้ี  ไม่รวมค่าก าแพงกันดินในระหว่างการก่อสร้าง (Sheet pile)   หรือกรรมวิธีในการก่อสร้าง

 3.  ราคาตอ่ตารางเมตรน้ี  คิดเฉพาะในขอบเขตโครงสร้างอาคารเป็นหลัก  เช่นพื้นที่ซักล้างหรือที่จอดรถยนต์เฉพาะที่มีหลังคาคลุม

 4.  ราคาตอ่ตารางเมตรน้ี  เป็นราคาที่ใช้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส าคัญ ในพื้นที่อื่นอาจปรับเปล่ียนได้ตาม

 5.  ราคาตอ่ตารางเมตรน้ี  อาจสูงหรือต่ ากว่าราคาที่มีการรับเหมากันก็ได้เพราะราคารับเหมาขึ้นอยู่กับการแข่งขันอาจไม่สอดคล้องกับ

หักค่าเส่ือม ปีที่   1   ถึงปีที่  10  ร้อยละ  1  ต่อปี

ปีที่  11  ถึงปีที่  42  ร้อยละ  2  ต่อปี

หักค่าเส่ือม ปีที่     1   ถึงปีที่    5   ร้อยละ  2  ต่อปี

ปีที่     6   ถึงปีที่  15   ร้อยละ  4  ต่อปี

ปีที่   16   ถึงปีที่  21   ร้อยละ  5  ต่อปี

หักค่าเส่ือม ปีที่     1   ถึงปีที่    5   ร้อยละ  3  ต่อปี

ปีที่     6   ถึงปีที่  15   ร้อยละ  5  ต่อปี

ปีที่   16   ถึงปีที่  18   ร้อยละ  7  ต่อปี

                     1.3    โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ให้นับต้ังแต่ปีที่หยุดการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) 

         ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ และใช้ปีทีใบอนุญาต (แบบ อ.1 ) หมดอายุลง เป็นปีเร่ิมนับหนึ่งจนถึงปีที่คิดค านวณมูลค่าโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น 

1. ราคาตามบญัชน้ีี  หมายถึง  ค่าวัสดุต่างๆ (ในงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร)  ค่าแรงงาน  ค่าด าเนินการ

ก าไร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และสมทบกองทุน ต่างๆ โดยไม่รวมค่าดอกเบี้ยลงทุนก่อสร้าง ค่าบริหารโครงการ   ค่าออกแบบ   ค่าควบคุมงาน  ค่าโฆษณา-

ประชาสัมพนัธ์  และค่าบริหารการขาย เป็นราคาต่อหนึ่งหน่วยของพื้นที่อาคารหรือ  ส่ิงปลูกสร้างโดยรวม (รวมช่องบันไดช่องลิฟต์ พื้นที่ส่วนกลาง)     

โดยมาจากพื้นฐานการถอดแบบก่อสร้าง ตามราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานตามปกติ  

ขอ้พึงพิจารณา

ที่ต้องใช้เทคนิคพเิศษไปจากการก่อสร้างทั่วไป

รวมทั้งระเบียงชั้นบน  ส่วนพื้นที่ซักล้าง  ระเบียงชั้นล่างหรือพื้นที่ถนนที่ยื่นออกจากตัวบ้านไม่นับรวมในพื้นที่ก่อสร้างนี้

ราคาวัสดุ  ค่าขนส่ง  ค่าแรงงานและค่าครองชีพในท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลงไป  อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีอยู่หรือหาง่ายหรือไม่ในท้องถิ่นนั้น  ตลอดจนสภาพ  

การรับน้ าหนักของดินซ่ึงบางแห่งอาจไม่ต้องตอกเสาเข็ม

ความเป็นจริง  ส่วนราคาต่อตารางเมตรนี้มาจากพื้นฐานการถอดแบบก่อสร้าง ตามราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานตามปกติ

        บญัชรีาคาค่าเสื่อม

                              การคิดค่าเส่ือมราคา  ให้คิดหักตามอัตราร้อยละของค่าเส่ือมราคาโรงเรือนส่ิงปลูกสร้าง ดังนี้ (ดูตารางบัญช)ี

1.โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทตกึ

ต้ังแต่ปีที่  43  เป็นต้นไป  หักค่าเส่ือมร้อยละ  76  ตลอดอายุการใช้งาน

2.โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทครึ่งตกึครึ่งไม้

ต้ังแต่ปีที่  22  เป็นต้นไป  หักค่าเส่ือมร้อยละ  85  ตลอดอายุการใช้งาน

3.โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทไม้

ต้ังแต่ปีที่  19  เป็นต้นไป  หักค่าเส่ือมร้อยละ  93  ตลอดอายุการใช้งาน

การนับอายุโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

                      1.1    โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่ได้รับอนุญาต ให้เร่ิมนับต้ังแต่ปีที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จเป็นปีที่หนึ่ง จนถึงปีที่มีการคิดค านวณมูลค่าโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น

           โดยนับตามปีปฏทิิน 

                      1.2   โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือได้มาโดยวิธีการอื่น ให้นับต้ังแต่ปีตามหลักฐานที่ปรากฏ หรือพสูิจน์พบว่า

         มีการก่อสร้างมาต้ังแต่ปี พ.ศ.ใด ให้นับเป็นปีที่หนึ่ง จนถึงปีที่มีการคิดค านวณมูลค่าโรงเรือนส่ิงปลูกสร้างนั้น   โดยนับตามปีปฏทิิน 

         การนับจ านวนปีให้นับตามปีปฏทิิน  


