เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราในบัญชีท้าย
กฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประเภทงาน

รายการ

งานสถาปัตยกรรม

ออกแบบ

ขนาดโครงการ
(ล้านบาท)
ขนาดเล็ก (< ๕๐)
ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐)
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐)
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สอง
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สาม
(> ๕,๐๐๐)

ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ขนาดเล็ก (< ๕๐)
ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐)
ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐)
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง
(๗๕๐ < ๒,๕๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สอง
(๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐)
ขนาดพิเศษระดับที่สาม
(> ๕,๐๐๐)

อัตรา
(ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)
ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก
๔.๕
๖.๕
๘.๕
๔
๕.๒๕
๗
๓.๕
๔
๖
๓
๓.๕
๕
๒.๕

๓

๔

๑.๕

๒.๕

๓

๔.๕
๔
๓.๕
๓

๖.๕
๕.๒๕
๔
๓.๕

๘.๕
๗
๖
๕

๒.๕

๓

๔

๑.๕

๒.๕

๓

หมายเหตุ
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่
ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม
ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความชํานาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อน
หรือมีผู้ใช้สอยจํานวนมาก มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรม
หรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการ
อาคารที่มีความสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วัฒนธรรม อาคารอนุรักษ์ สถานทูต อาคาร
เก็บวัสดุที่เสี่ยงอันตรายหรือเสี่ยงต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพืน้ ที่
อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมือง
หรืองานปรับปรุงอาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิม
ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่ต้อง
ใช้ความประณีต ความชํานาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซบั ซ้อน มีกฎเกณฑ์
ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด หอประชุม
อาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม อาคารสํานักงาน อาคารสูง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการเงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้า
สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชมุ ชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสาธารณะ
โครงการจัดสรรที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรม
ไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะ
เรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลังสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหาร
โชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมิทัศน์ถนนหรือ
เส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญ ญัติให้การกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

