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บทที่ 4
การประมาณราคา
ในโครงการก อ สร า งห อ งน้ํ า สาธารณะขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภายหลั ง จากที่
ผูบริหารไดศึกษาความเหมาะสม สํารวจพื้นที่โครงการและออกแบบหองน้ําที่จะกอสรางเรียบรอยแลว
ต อ มาก็ จ ะต อ งมี ก ารประมาณราคาห อ งน้ํ า ตามแบบที่ ไ ด อ อกแบบไว โดยสามารถแบ ง รู ป แบบการ
ประมาณราคาไดดังนี้

4.1 การประมาณราคาตามแบบมาตรฐาน
โดยโครงสรางแบบมาตรฐานจะมีการถอดแบบ ซึ่งจะแสดงปริมาณวัสดุแตละรายการไววา
มีการใชวัสดุอะไรบาง เปนจํานวนเทาไหร ผูประมาณราคาจะตองขอรายการการประมาณราคาประกอบ
แบบมาตรฐาน ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองไดมีแบบมาตรฐานหองน้ําสาธารณะแบบตางๆ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถนํามาใชออกแบบและประมาณราคาประกอบแบบหองน้ําได โดยองคกร
ปกครองส ว นทอ งถิ่ น อาจจะขอความรว มมือ จากสํ า นัก งานโยธาธิก ารจั ง หวัด เพื่ อช ว ยเหลื อ ในการ
ออกแบบและประมาณราคา ซึ่งที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะขึ้นใหม มีการนําแบบมาตรฐานหองน้ําสาธารณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองไดออกแบบไว
มาใชในโครงการโดยแตละแบบมีรูปแบบ และราคาที่แตกตางกัน ซึ่งขอยกตัวอยางแบบ และราคา
กอสราง ดังนี้
1. หองน้ําสาธารณะภายในตัวอาคาร แบงหองน้ําเปน ชาย-หญิง ตามแบบเลขที่ อ.3.51-01
ราคาคากอสรางประมาณ 256,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ค
2. ตัวอาคารหองน้ําสาธารณะ แบงเปนหองน้ํา ชาย-หญิง และมีหองน้ําผูพิการในตัว ตาม
แบบเลขที่ ม.43816-438 ราคาคากอสรางประมาณ 1,763,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ง
อยางไรก็ตาม ราคาประกอบแบบดังกลาว ผูประมาณราคาตองติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
คา Factor F และใชคา Factor F ใหถูกตอง ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปลี่ยนแปลงคา Factor F เปนคราวๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และอาจจะตองบวกคาอัตราเงินเฟอ นับจากเวลาที่ประมาณราคา
ถึงปจจุบัน เนื่องจากราคาวัสดุกอสรางมีราคาสูงขึ้น

บทที่ 4 การประมาณราคา

51

มาตรฐานหองน้ําสาธารณะ

4.2 การประมาณราคาที่ออกแบบเฉพาะแหง
เปนการประมาณราคาที่นําขอมูลที่ไดจากการออกแบบมาคํานวณราคา ซึ่งประกอบดวย
ตัวอาคาร ประกอบดวย พื้นที่และความสูงของหองน้ํา จํานวนหองสุขาภายในหองน้ํา
ซึ่งมีการแบงพื้นที่ภายในหองสุขาแตละหอง รวมถึงโครงสรางวิศวกรรมตางๆ ที่ประกอบเปนตัวอาคาร
เชน ฐานราก พื้น ผนัง ฝา เพดาน คาน หลังคา ฯลฯ ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานั้นจะมีผลตอราคาคากอสราง
สุขภัณฑ เชน โถสวม โถปสสาวะชาย อางลางมือ ที่ใสกระดาษชําระ กอกน้ํา ฯลฯ
ระบบประปา เชน ทอพีวีซี ขอตอทอพีวีซี ฯลฯ
ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล เชน ทอระบายน้ําทิ้ง บอเกรอะ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณอนื่ ที่จําเปน เชน ระบบไฟฟาและแสงสวาง กระจก ฯลฯ

ที่ใสกระดาษชําระแบบตางๆ

กระจกแบบตางๆ
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4.2.1 การประมาณราคาสุขภัณฑ
สุขภัณฑเปนสวนประกอบที่สําคัญของหองน้ํา โดยสุขภัณฑหลักที่ทุกหองน้ําตองมีก็
คือ โถสวม อางลางมือและกอกน้ํา สวนสุขภัณฑอื่น เชน โถปสสาวะชาย ที่ใสกระดาษชําระ สายฉีด
ชําระ ฯลฯ อาจจะมีหรือไมมีก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
วัตถุประสงคในการใชงาน และงบประมาณ ซึ่งตามทองตลาดซื้อขายวัสดุกอสราง มีสุขภัณฑใหเลือก
หลากหลายรูปแบบหลายยี่หอ และมีระดับคุณภาพที่แตกตางกัน การเลือกใชสุขภัณฑรูปแบบใดก็ขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆ ขางตนเชนกัน
ในการประมาณราคาการกอสรางหองน้ําสาธารณะจะตองประมาณราคาคาสุขภัณฑเขา
รวมดวย ซึ่งสามารถสืบคนรายละเอียดและราคาสุขภัณฑไดจากแหลงตางๆ เชน สํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย สํานักงานพาณิชยจังหวัด รานคาวัสดุกอสราง ฯลฯ
ตัวอยาง ราคาเครื่องสุขภัณฑหองน้ําเพื่อประกอบการประมาณราคา
ลําดับที่
1

รายการ

หนวย

โถสวม
โถสวมธรรมดาแบบราดน้ํา
โถนั่งยองไมมฐี านเคลือบขาว
ชิ้น
โถนั่งยองมีฐานเคลือบขาว
ชิ้น
โถสวมชักโครก
โถนั่งยองไมมฐี านเคลือบขาว
ชิ้น
โถนั่งราบมีถังพักน้ํา เคลือบขาว
ชุด
2
ที่ปสสาวะชาย
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว
ชิ้น
3
อางลางมือ
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว
ชิ้น
4
ที่ใสกระดาษชําระ
ชนิดฝงผนัง เคลือบขาว
ชิ้น
ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย
ที่ www.price.moc.go.th ราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ประจําเดือนกันยายน 2549

ราคาตอหนวย

330
890
470
2,250
560
470
110
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4.2.2 การประมาณราคาระบบประปาและทอตาง ๆ
ในการประมาณราคาระบบประปาในหองน้ําที่จะกอสราง จะตองประมาณการความยาว
ขนาด และจํานวนทอที่จะตองใชในการลําเลียงน้ํามาใชในหองน้ํา รวมทั้งทอที่ใชในการระบายน้ําเสีย
และสิ่งปฏิกูลตาง ๆ เชน ทอระบายน้ําโสโครก ทอระบายน้ําทิ้ง ทอระบายอากาศ ฯลฯ ซึ่งราคาตอหนวย
สามารถสืบคนรายละเอียดและราคาไดจากแหลงตางๆ เชน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
พาณิชยจังหวัด รานคาวัสดุกอสราง ฯลฯ
4.2.3 การประมาณราคาระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
ในการประมาณราคาระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และสิ่ ง ปฏิ กู ล จะต อ งประมาณการวั ส ดุ
กอสราง และอุปกรณที่จะใชในระบบเก็บกักอุจจาระ ปสสาวะ รวมทั้งระบบบําบัดน้ําเสียจากหองน้ํา
สาธารณะ ซึ่งราคาวัสดุและอุปกรณสามารถสืบคนรายละเอียดและราคาไดจากแหลงตางๆ เชน สํานัก
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย พาณิชยจังหวัด รานคาวัสดุกอสราง ฯลฯ
ตัวอยาง ราคาวัสดุอุปกรณกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียและสิง่ ปฏิกูล เพื่อประกอบการประมาณราคา
ลําดับที่
1

รายการ
หนวย
ราคาตอหนวย
ถังบําบัดน้ําเสีย ระบบอัดอากาศ
22,050
ชุด
ถังบําบัดน้ําปฏิกูล พรอมอุปกรณ ขนาด 10 คน
55,125
ชุด
ถังบําบัดน้ําปฏิกูล พรอมอุปกรณ ขนาด 50 คน
(ไมรวมถังแยก)
2
ถังบําบัดน้ําเสีย ระบบไมอัดอากาศ
15,600
ชุด
ถังบําบัดน้ําเสียรวม ขนาด 5 คน
22,100
ชุด
ถังบําบัดน้ําเสียรวม ขนาด 10 คน
74,750
ชุด
ถังบําบัดน้ําเสียรวม ขนาด 33 คน
3
ถังซีเมนต
125
อัน
ถังซีเมนตสําเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก.100 ซม.
97.50
อัน
ถังซีเมนตสําเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก.80 ซม.
4
ฝาถังซีเมนต
80
อัน
ฝาถังซีเมนตสําเร็จรูป ศก.80 ซม.
110
อัน
ฝาถังซีเมนตสําเร็จรูป ศก.100 ซม.
ที่มา : สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย
ที่ www.price.moc.go.th ราคาวัสดุกอสรางสวนกลาง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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