
คู่มือการปฏิบัติงาน 
งานสํารวจ ออกแบบและประเมินราคา กองโยธา ฝ่ายกีฬาสถาน 

******************* 
บทบาทหน้าที่ของงานสํารวจ ออกแบบและประเมินราคา 
มีหน้าที่รับผิดชอบสํารวจ ออกแบบและประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร สถานที่ สถานกีฬา งานระบบ         
ต่าง ๆ และระบบอุปกรณ์กีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามนโยบายที่กําหนดไว้ ดําเนินการด้านการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนหรือความต้องการพิจารณาเสนอแนะงานทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง              
รับผิดชอบต้ังแต่ขั้นการจัดทําคําของบประมาณประจําปี การสํารวจพ้ืนที่ก่อสร้าง พร้อมออกแบบและจัดทํา
ราคากลาง ดําเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบโดยตรงในการก่อสร้างให้
เป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่กําหนดรับผิดชอบในการประเมินราคาการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่ 
สถานกีฬา เสนอแนะขั้นตอนการดําเนินงานทางด้านเทคนิคโยธา  ระบบต่าง ๆ อุปกรณ์กีฬาและอื่น ๆ ที่จําเป็น 
เพ่ือประกอบการทําสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนให้บริการด้านวิชาการที่เก่ียวข้องแก่หน่วยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุน   

เกณฑ์การในการสนับสนุนก่อสร้างสนามกีฬา 
1. ดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
2. เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต้ังแต่ระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ-กีฬาแห่งชาติ จนถึงระดับนานาชาติ  

(ตามมติ ครม.) 
3. ดําเนินการขอต้ังงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
4. มีความจําเป็นเร่งด่วน เช่น สนามกีฬาชํารุดอันเน่ืองจากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
5. พิจารณาจากการลงทุนร่วมระหว่างจังหวัด กับการกีฬาแห่งประเทศไทย 
6. ความพร้อมของพ้ืนที่ก่อสร้าง 
7. ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 

รูปแบบมาตรฐานสนามกีฬาระดับต่างๆ 
สนามกีฬาระดับต่างๆ มีรูปแบบมาตรฐาน โดยแบ่งออกได้ 3 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

1) สนามกีฬาระดับนานาชาติ หมายถึง สนามที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดยต้องมีพ้ืนที่
อย่างน้อย 200 ไร่ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง ดังน้ี 

1.1  สนามฟุตบอลลู่ – ลานกรีฑา (ลู่ยางสังเคราะห์) Class 1 และสนามฝึกซ้อมกรีฑา  
          ขนาด 200 เมตร เสารไฟฟ้าส่องสนาม 1,500 Lux 

1.2  อัฒจันทร์ 20,000 ที่น่ัง 
1.3  อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2,500 ที่น่ัง 1 หลัง 
1.4  อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 5,000 ที่น่ัง 1 หลัง 
1.5  สระว่ายนํ้า ขนาด 50 เมตร สระกระโดด พร้อมอัฒจันทร์ 2,500 ที่น่ัง 
1.6  สระว่ายนํ้าฝึกซ้อมขนาด 50 เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม 
1.7  สนามเทนนิสเซ็นเตอร์คอร์ท พร้อมอัฒจันทร์ 2,500 ที่น่ัง พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม 
1.8  สนามเทนนิส 10 สนาม พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม 
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1.9  สนามจักรยาน พร้อมอัฒจันทร์ 2,500 ที่น่ัง พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม 
1.10 สนามยิงปืนมาตรฐาน 50,25,10 เมตร (80 ช่องยิง) 
1.11 อาคารที่พักนักกีฬาขนาด 300 เตียง พร้อมห้องอาหารและครัว 1 หลัง 
1.12 อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ขนาด 60 เตียง 1 หลัง 
1.13 อาคารอํานวยการ 1 หลัง 
1.14 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง 
1.15 อุปกรณ์กีฬาสําหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน จํานวน 10 ชนิดกีฬาประกอบด้วย  

      แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล 
  แฮนด์บอล เวทีมวย (ไทย/สากล) กีฬาต่อสู้ และยกนํ้าหนัก 

   1.16  ระบบสาธารณูปโภค 
2) สนามกีฬาระดับจังหวัด (ขนาดมาตรฐาน) หมายถึง สนามกีฬาที่ใช้แข่งขันกีฬาระดับจังหวัด โดย

ต้องมีพ้ืนที่อย่างน้อย 100 ไร่ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง ดังน้ี 
2.1  สนามฟุตบอลลู่ – ลานกรีฑา (ลู่ยางสังเคราะห์)  
2.2  เสาไฟฟ้าส่องสนาม 1,200 Lux 
2.3  อัฒจันทร์ 12,000 ที่น่ัง 
2.4  อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 2,500 ที่น่ัง 1 หลัง 
2.5  สระว่ายนํ้า ขนาด 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ 1,500 ที่น่ัง 
2.6  สนามเทนนิส 6 คอร์ท และอาคารบริการ พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม 
2.7  สนามยิงปืนมาตรฐาน 50,25,10 เมตร  
2.8  อาคารที่พักนักกีฬาขนาด 120 เตียง 1 หลัง 
2.9  อาคารอํานวยการ 1 หลัง 
2.10 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง 
2.11 อุปกรณ์กีฬาสําหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน จํานวน 10 ชนิดกีฬาประกอบด้วย  

      แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล 
  แฮนด์บอล เวทีมวย (ไทย/สากล) กีฬาต่อสู้ และยกนํ้าหนัก 

2.12 ระบบสาธารณูปโภค 
3) สนามกีฬาระดับจังหวัด (ขนาดเล็ก) หมายถึง สนามกีฬาที่ใช้แข่งขันกีฬาระดับจังหวัด โดยต้องมี

พ้ืนที่อย่างน้อย 80 ไร่ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง ดังน้ี 
3.1  สนามฟุตบอลลู่ – ลานกรีฑา (ลู่ดิน)  
3.2  เสาไฟฟ้าส่องสนาม 48 ดวงโคม 350 Lux 
3.3  อัฒจันทร์ประธาน 1,500 ที่น่ัง 
3.4  อัฒจันทร์คบเพลิง 1,000 ที่น่ัง 
3.5  อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1,000 ที่น่ัง 1 หลัง 
3.6  สระว่ายนํ้า ขนาด 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ 1,500 ที่น่ัง 
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3.7  สนามเทนนิส 4 คอร์ท และอาคารบริการ พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม 
3.8 อาคารที่พักนักกีฬาขนาด 60 เตียง 1 หลัง 
3.9  อาคารอํานวยการ 1 หลัง 
3.10 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 หลัง 
3.11 อุปกรณ์กีฬาสําหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน จํานวน 10 ชนิดกีฬาประกอบด้วย  

      แบดมินตัน เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล 
  แฮนด์บอล เวทีมวย (ไทย/สากล) กีฬาต่อสู้ และยกนํ้าหนัก 

3.12 ระบบสาธารณูปโภค 
หมายเหตุ 

1. ที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธ์ิของจังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืนยกให้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินกิจกรรม
กีฬาสําหรับประชาชนทั่วไป 

2. พ้ืนที่ก่อสร้างที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ สถานที่ของหน่วยงานราชการสถาบันศึกษา, สถาบันศาสนา และ
สถานที่เอกชน  ต้องได้รับการอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่สําหรับก่อสร้างจากผู้มีอํานาจแล้ว 

3. ที่ดินต้องมีระดับที่พร้อมสําหรบัการก่อสร้าง เช่น ไม่ต้องถมดินเพ่ิม, เป็นพ้ืนที่ที่นํ้าไม่ท่วมขัง เน่ืองจาก  
งบประมาณน้ีไม่รวมค่าถมดินยกระดับและปรับพ้ืนที่ 

4. พ้ืนที่ก่อสร้างต้องอยู่ในบริเวณชุมชน หรือบริเวณใกล้เคียง ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงการเดินทางไปใช้บริการ
ของประชาชนเยาวชนเป็นสําคัญ 

5. พ้ืนที่ก่อสร้างต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารสว่นจังหวัด, อําเภอ, ตําบล ตามลําดับ เพ่ือ
เป็นสถานที่ก่อสร้าง 

6. มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เข้าถึงบริเวณพ้ืนที่แล้ว 
 


