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ภาพรวมของหลักเกณฑ ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

 

 หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ประกอบด้วยส่วนส าคัญ รวม 5 ส่วน 
ดังนี้ 
 1. ส่วนของการค านวณค่างานต้นทุน (Direct Cost) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณ
ค่างานต้นทุนหรือราคาทุนของงานก่อสร้างชลประทาน ประกอบด้วย 
  1.1 หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ประกอบด้วย 
บัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี (บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง
ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน) หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณปริมาณงาน หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในเอกสารหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานเล่มนี้ 
  1.2 รายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ประกอบด้วย  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  และ
บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ 
ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง นอกจากนี้ 
ยังมีข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ ตารางค านวณ
อัตราราคางานคอนกรีตและหินต่างๆ  ตารางอัตราราคางานดิน  ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ
ระเบิดหิน ตารางอัตราราคางานบานฝาท่อและเครื่องยก อัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในงานปลูกหญ้า และอ่ืนๆ 
มีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานเล่มนี้ 
 2. ส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (Indirect Cost)  เป็นส่วนของค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ค่าอ านวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และค่าภาษี และเพ่ือให้เกิดความสะดวก
และคล่องตัวต่อการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ ได้ค านวณและจัดท าไว้ในรูปของตารางส าเร็จรูป เรียกว่า ตาราง 
Factor F โดยตาราง Factor F ที่ใช้กับงานก่อสร้างชลประทาน มีจ านวน 2 ตาราง ได้แก่  ตาราง Factor F 
งานก่อสร้างชลประทาน และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
  การใช้ตาราง Factor F ทั้ง 2 ตาราง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 
 
 3.  หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี   
เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี
ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานเล่มนี้ 
 4. หลักเกณฑ์การสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางและการจัดท ารายงาน เป็นหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการน าค่างานต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (ค่า Factor F) และค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี มาค านวณรวมกันเป็นราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง และรวมไปถึงการจัดท ารายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ในเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานเล่มนี้ 
 5. แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เป็นข้อบังคับ  
แนวทาง  และวิธีปฏิบัติเพ่ือสนับสนุนให้มีการน าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติ  
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมดปรากฏตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ  และรายละเอียด
ประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
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ข้อก าหนดในการใช้หลกัเกณฑ ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

 

  
 หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานนี้ ก าหนดให้ใช้กับโครงการ/งานก่อสร้าง
ที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างชลประทาน ตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างชลประทาน   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบว่าโครงการ/งานก่อสร้างชลประทานที่จะก่อสร้างนั้น ราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม
ควรเป็นเท่าใด เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอไว้ในกระบวนการจัดหา
ผู้รับจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยต้องน าไป
ก าหนดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาในงานจ้างก่อสร้าง รวมทั้งต้องน าไปประกาศ
เปิดเผยตามข้อก าหนดตาม มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้” ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดจ้างก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย นอกจากนี้ ราคากลางและรายละเอียดการค านวณ  
ราคากลางงานก่อสร้างยังใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามผลการด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
ของหน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 
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ความหมายและขอบเขต 
ของงานก่อสร้างชลประทาน 

 

 เนื่องจากหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง รวม 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 
ก าหนดให้ใช้กับโครงการ/งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ก าหนดให้ใช้กับโครงการ/งานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างทาง 
และกลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
ก าหนดให้ใช้กับโครงการ/งานก่อสร้าง ที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างชลประทาน แต่ในทางปฏิบัติ 
และตามข้อเท็จจริง พบว่า มีโครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการหลายโครงการ/งานก่อสร้าง ไม่สามารถ
พิจารณาได้ชัดเจนว่าอยู่ในกลุ่มงานใด จึงท าให้เกิดปัญหากับผู้ปฏิบัติในการเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ ส าหรับ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 

 ในส่วนของหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จึงได้ก าหนดความหมาย
และขอบเขตของงานที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างชลประทานไว้ เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ฯ  
โดยโครงการ/งานก่อสร้างใดท่ีมีลักษณะ รูปแบบ โครงสร้าง วัตถุประสงค์ และหรือมีรายละเอียดหรือเทคนิค
วิธีการก่อสร้าง อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน 

 ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

 งานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง “การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติม
สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ าเพ่ือการชลประทานหรือเพ่ือการอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม  
การป้องกันน้ าเค็ม การป้องกันน้ าท่วม การผันน้ า การจัดรูปที่ดิน และหรือเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น  
โดยท าการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น เขื่อนทดน้ า อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ า   
เขื่อนเก็บกักน้ า  อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ า  คลองส่งน้ า  อาคารของคลองส่งน้ า คลองระบายน้ า  
คูส่งน้ า  คูระบายน้ า  สถานีสูบน้ า เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดซึ่งมีลักษณะ  รูปแบบ  
วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือเกี่ยวเนื่อง 
กับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย” 

 ทั้งนี้ ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ  นั้น จะประกอบด้วย อาคารชลประทาน และรวมถึงสิ่งก่อสร้าง
ดังนี้ 
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 1. เขื่อนทดน  า เป็นอาคารที่สร้างขึ้นขวางล าน้ ามีบานควบคุมส าหรับยกระดับน้ าให้สูงขึ้น  
เพ่ือผันน้ าเข้าคลองส่งน้ า หรือเพ่ือควบคุมน้ าให้อยู่ในระดับที่ต้องการ 
  1.1  ฝาย  เป็นอาคารที่สร้างขึ้นขวางทางน้ า ท าให้น้ ายกระดับสูงขึ้นและไหลล้นข้ามไป 
เพ่ือท าหน้าที่ผันน้ า ควบคุมการไหลของน้ า หรือวัดอัตราการไหลของน้ า 
  1.2  เขื่อนระบายน  า  เป็นอาคารทดน้ าหรือเขื่อนทดน้ าที่ต้นน้ าของโครงการชลประทาน 
อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างปิดกั้นล าน้ าธรรมชาติส าหรับทดน้ าที่ไหลมาให้มีระดับสูงจนสามารถส่งเข้าคลองส่งน้ า
ได้ตามปริมาณที่ต้องการในฤดูกาลเพาะปลูกเช่นเดียวกับฝาย แต่เข่ือนระบายน้ าจะระบายน้ าผ่านเขื่อนไปได้
ตามปริมาณที่ก าหนด โดยไม่ยอมให้น้ าไหลล้นข้ามเหมือนฝาย และเมื่อเวลาน้ าหลากมาเต็มที่ในฤดูฝน  
เขื่อนระบายน้ ายังสามารถระบายน้ าให้ผ่านไปได้ทันที 
 2. อาคารประกอบของเขื่อนทดน  า นอกจากฝายหรือเขื่อนระบายน้ าแล้วยังจะต้องสร้างอาคาร
ซึ่งเป็นอาคารประกอบอ่ืนๆ อีกตามความจ าเป็น ทั้งนี้เพ่ือให้การทดน้ าและการส่งน้ าเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ดังนี้ 
  2.1 ประตูหรือท่อปากคลองส่งน  า   ที่บริเวณปากคลองส่งน้ าซึ่งรับน้ าจากแหล่งน้ า 
หน้าเขื่อนทดน้ าทุกแห่ง จะต้องมีอาคารส าหรับควบคุมจ านวนน้ าที่จะให้ไหลเข้าคลองส่งน้ าตามที่ต้องการ  
คลองส่งน้ าที่มีขนาดใหญ่อาจจะสร้างเป็นอาคารที่มีรูปร่างคล้ายกับเขื่อนระบายน้ าแต่มีขนาดเล็กกว่า  
ส่วนคลองส่งน้ าที่มีขนาดเล็กอาจจะสร้างเป็นอาคารแบบท่อและมีบานประตูติดตั้งไว้ที่ปากทางเข้าท่อ 
ส าหรับใช้ควบคุมปริมาณน้ า 
 2.2  ประตูระบายทราย  ตามปกติแล้วมักจะสร้างควบคู่ไปกับเขื่อนทดน้ าประเภทฝาย  
โดยมีช่องระบายน้ าลึกลงไปจนถึงระดับท้องน้ าธรรมชาติส าหรับระบายตะกอนทรายที่บริเวณหน้าประตูหรือ
ท่อปากคลองส่งน้ า และบริเวณด้านหน้าของฝายบางส่วนทิ้งไปทางด้านท้ายฝาย เพ่ือป้องกันไม่ให้ตะกอน  
ไหลเข้าไปตกจมในคลองส่งน้ าจนตื้นเขิน 
  2.3  บันไดปลา  เป็นร่องน้ าขนาดเล็ก ซึ่งสร้างไว้ที่บริเวณปลายฝายหรือเขื่อนระบายน้ า 
ด้านใดด้านหนึ่ง มีลักษณะเป็นบ่อขังน้ าที่มีความลาดเอียงและเป็นขั้นบันไดโดยปากทางเข้าจะลดระดับ  
ให้ต่ ากว่าระดับน้ าที่ต้องการทดอัดเล็กน้อย เมื่อน้ าถูกทดอัดจนถึงระดับที่ต้องการแล้วจะมีน้ าไหลลงไป  
ตามร่องน้ า ซึ่งจะมีน้ าขังอยู่ เป็นแอ่งและไหลตกเป็นขั้นบันไดเตี้ยๆ  ท าให้ปลาสามารถว่ายทวนน้ า 
จากทางด้านฝายหรือเขื่อนระบายน้ าไต่บันไดที่มีน้ าไหลตลอดเวลานั้นขึ้นไปทางด้านหน้าได้ 
  2.4 ประตูเรือแพสัญจร ในล าน้ าที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมด้วยนั้น จ าเป็นที่จะต้อง 
สร้างอาคารส าหรับให้เรือและแพซุงผ่านไปมาได้  โดยสร้างไว้ทางด้านใดด้านหนึ่งติดกับเขื่อนทดน้ า 
หรือในบริเวณท่ีเหมาะสมใกล้ๆ กับตัวเขื่อน 
 3. เขื่อนเก็บกักน  า เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือเก็บกักน้ าเอาไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือการชลประทาน
การป้องกันอุทกภัย รวมทั้งการสาธารณูปโภค เป็นการสร้างปิดกั้นล าน้ าธรรมชาติระหว่างหุบเขา 
หรือเนินสูง เพ่ือกักกั้นน้ าที่ไหลมามากในฤดูฝนเก็บไว้ทางด้านเหนือเขื่อน ท าให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดต่างๆ 
ซึ่งน้ าที่เก็บไว้จะน าออกมาทางอาคารที่ตัวเขื่อนได้ทุกเวลาที่ต้องการ โดยอาจระบายลงไปตามล าน้ า 
ให้กับเขื่อนทดน้ าที่สร้างอยู่ทางตอนล่างหรืออาจส่งเข้าคลองส่งน้ าส าหรับโครงการชลประทาน 
ที่มีคลองส่งน้ ารับน้ าจากเข่ือนเก็บกักน้ าโดยตรง 
 4. อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน  า ที่เขื่อนเก็บกักน้ าทุกแห่งจะต้องสร้างอาคารประกอบไว้
เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าไม่ให้สูงจนล้นข้ามสันเขื่อน เพ่ือระบายน้ าออกจากอ่างเก็บน้ า 
เข้าสู่คลองส่งน้ าที่เชื่อมกับตัวเขื่อนโดยตรง  และนอกจากนี้บางแห่งอาจจะมีอาคารระบายน้ าลงสู่ล าน้ าด้วย
ดังต่อไปนี้ 
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  4.1  อาคารระบายน  าล้น เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือระบายน้ าส่วนที่เกินจากความจุ   
ซึ่งอ่างเก็บน้ าจะเก็บกักน้ าไว้ได้ให้ไหลผ่านทิ้งไปในทางน้ าเดิมเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ ตัวเขื่อน 
เมื่อน้ าในอ่างเก็บน้ าถูกเก็บไว้ถึงระดับที่ต้องการแล้ว หากว่ายังมีฝนตกหรือมีน้ าไหลลงมาอีกก็จะถูกระบายน้ า
ทิ้งไปทางด้านท้ายเข่ือนผ่านอาคารระบายน้ าล้น 
  4.2  ท่อปากคลองส่งน  า ในกรณีที่ต้องส่งน้ าจากอ่างเก็บน้ าเข้าคลองส่งน้ าโดยตรง 
จะต้องสร้างอาคารที่ตัวเขื่อนเพ่ือน าน้ าผ่านเขื่อนไปยังคลองส่งน้ า ลักษณะอาคารจะเป็นท่อคอนกรีต  
เสริมเหล็กหรือท่อเหล็กสร้างผ่านตัวเขื่อน โดยปลายท่อด้านหน้าเขื่อนซึ่งรับน้ าเข้าจะอยู่ที่ระดับน้ าต่ าสุด 
ที่ต้องการ ระบายออกไปจากอ่างเก็บน้ าและที่บริเวณปากทางเข้าหรือที่ปลายท่อด้านท้ายเขื่อนจะติดตั้ง  
บานประตูส าหรับควบคุมน้ าไว้ 
  4.3 ท่อระบายน  าลงล าน  าท้ายเขื่อนและท่อระบายน  าไปหมุนกังหัน เป็นท่อระบายน้ า
จากอ่างเก็บน้ า ทีน่อกเหนือจากท่อปากคลองส่งน้ าจะสร้างไว้ที่เขื่อนเก็บกักน้ าที่ต้องการระบายน้ าลงสู่ล าน้ า
เพ่ือการชลประทานโดยมีเขื่อนทดน้ าที่สร้างอยู่ทางตอนล่างหรือระบายน้ าไปหมุนกังหันเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
 5. คลองส่งน  า เป็นทางน้ าส าหรับน าน้ าจากแหล่งน้ าซึ่งเป็นต้นน้ าของโครงการชลประทาน  
ไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกโดยน้ าจากแหล่งน้ าจะกระจายไปยังพ้ืนที่เพาะปลูกได้ทั่วถึงด้วยคลองต่างๆ  ที่มีในเขต
โครงการชลประทานนั้น คลองส่งน้ าแต่ละสายจะมีขนาดใหญ่  หรือเล็กยาว หรือสั้น ย่อมขึน้อยู่กับขนาดของ
พ้ืนที่เพาะปลูกที่คลองสายนั้นๆ ควบคุมอยู่ และจ านวนคลองส่งน้ าทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่
ชลประทานในเขตโครงการนั้น 
 6.  อาคารของคลองส่งน  า นอกจากคลองส่งน้ าของโครงการชลประทาน ซึ่งได้แก่ คลองส่งน้ า
สายใหญ่ คลองซอยและคลองแยกซอยแล้วคลองส่งน้ าทุกสายยังจะต้องสร้างอาคารประเภทต่างๆ เป็นแห่งๆ 
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ระบบส่งน้ าสามารถส่งน้ าไปให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกตลอดคลองในเขตโครงการ
ชลประทานที่ต้องการได ้อาคารของคลองส่งน้ ามีหลายประเภทหลายลักษณะ และมีหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
  6.1 ประตูหรือท่อปากคลองซอยและคลองแยกซอย  ที่ต้นคลองซอยซึ่งแยกออกมาจาก
คลองส่งน้ าสายใหญ่ และคลองแยกซอย ซึ่งแยกออกจากคลองซอยจะต้องสร้างอาคารไว้ส าหรับควบคุมน้ า 
ให้ไหลเข้าคลองส่งน้ าตามจ านวนที่ต้องการ หากคลองซอยหรือคลองแยกซอยมีขนาดใหญ่ และต้องส่งน้ า 
ไปตามคลองเป็นจ านวนมากก็จะนิยมสร้างอาคารควบคุมน้ า ซึ่งจะมีรูปร่างเหมือนกับประตูปากคลองส่งน้ า
สายใหญ่ ส่วนคลองซอยหรือคลองแยกซอยที่มีขนาดเล็ก ก็จะนิยมสร้างอาคารที่คลองเหล่านั้นเป็นแบบท่อ
โดยที่ปากทางเข้าของท่อจะติดตั้งบานประตูไว้ส าหรับควบคุมปริมาณน้ าที่จะไหลผ่านท่อด้วย 
  6.2  ท่อเชื่อม เป็นท่อที่สร้างเชื่อมระหว่างคลองส่งน้ าส าหรับน าน้ าจากคลองส่งน้ า ที่อยู่ทางฝั่งหนึ่ง
ของล าน้ าธรรมชาติ หรือถนน ให้ไหลไปในท่อที่ฝังลอดใต้ล าน้ า หรือถนนไปยังคลองส่งน้ าที่อยู่ทางอีกฝั่งหนึ่ง   
ท่อเชื่อมส่วนใหญ่จะสร้างเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแต่จะมีรูปร่างกลมหรือสี่เหลี่ยม ส่วนจะสร้าง 
เป็นแถวเดียวหรือหลายแถวนั้นก็ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับปริมาณน้ าที่จะให้ไหลผ่านท่อ 
  6.3  สะพานน  า เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ทางน้ าสายหนึ่งข้ามทางน้ าอีกสายหนึ่ง 
หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ไปได้   สะพานน้ าจะมีลักษณะเป็นรางน้ าเปิดธรรมดา หรือรางน้ าปิดแบบท่อ  
โดยวางอยู่บนตอม่อ หรือฐานรองรับทอดข้ามล าน้ าธรรมชาติ  ที่ลุ่ม  หรือวางไปตามลาดเชิงเขา ปากทางเข้า
และปากทางออกของสะพานน้ าจะเชื่อมกับคลองส่งน้ า ซึ่งเมื่อน้ าไหลออกจากสะพานน้ าแล้วก็จะไหลต่อไป
ในคลองส่งน้ าได้ตามปกต ิ
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  6.4  น  าตก เป็นอาคารชลประทานที่สร้างขึ้นเพ่ือน าน้ าจากระดับสูงให้ไหลลงสู่ระดับที่ต่ ากว่า 
เนื่องจากคลองส่งน้ าบางสายอาจจะมีแนวไปตามสภาพภูมิประเทศ ซึ่งผิวดินตามธรรมชาติ มีความลาดเท
มากกว่าความลาดเทของคลองส่งน้ าที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องลดระดับท้องคลองส่งน้ าให้ต่ าลงในแนวดิ่งบ้าง
เป็นแห่งๆ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ที่แนวคลองส่งน้ าผ่านในบริเวณท่ีคลองส่งน้ าเปลี่ยนระดับต่ าลงนี้
จ าเป็นต้องมีอาคารส าหรับบังคับน้ าที่ไหลมาตามคลองส่งน้ าที่อยู่ในแนวบนให้ไหลตกลงมาที่อาคารตอนล่าง
เสียก่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้คลองส่งน้ าที่อยู่ในแนวล่างต้องช ารุดเสียหายเนื่องจากความแรงของน้ าที่ไหล  
ตกลงมานั้น  โดยเรียกอาคารดังกล่าวนี้ว่า  “น  าตก” 
  6.5 รางเท เป็นรางน้ าที่สร้างขึ้นเพ่ือน าน้ าจากระดับสูงไหลตามลาดเทไปสู่ระดับต่ าน าน้ า
จากคลองส่งน้ าที่อยู่ในแนวล่างเหมือนกับน้ าตก แต่ต่างกันที่รางเทจะมีน้ าไหลมาตามรางหรือท่อซึ่งวาง  
ลาดเอียงไปตามสภาพภูมิประเทศเป็นระยะทางไกลจึงจะถึงอ่างรับน้ าและคลองส่งน้ าที่อยู่ในแนวล่าง 
  6.6  อาคารอัดน  า เป็นอาคารที่สร้างขึ้นในคลองส่งน้ าเพ่ือยกระดับน้ าท าหน้าที่ทดอัดน้ า 
ในคลองให้สูงเป็นช่วงๆ โดยที่ไม่ว่าน้ าในคลองจะมีปริมาณมากหรือน้อยเพียงไรก็จะต้องถูกทดอัดให้มีระดับสูง
จนสามารถส่งน้ าได้ดีทุกเวลาที่ต้องการ 
  6.7  ท่อส่งน  าให้พื นที่เพาะปลูก เป็นอาคารซึ่งสร้างที่คลองส่งน้ าท าหน้าที่จ่ายและควบคุมน้ า
ที่จะส่งออกจากท่อส่งน้ าไปให้พ้ืนที่เพาะปลูกตลอดแนวคลองส่งน้ าจะมีท่อส่งน้ าให้พ้ืนที่เพาะปลูกที่สร้างไว้
เป็นระยะๆ ตามต าแหน่งซึ่งสามารถส่งน้ าออกไปได้สะดวกและทั่วถึงท่อส่งน้ าแต่ละแห่งจะสามารถส่งน้ า
ชลประทานให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกได้จ านวนหนึ่งซึ่งพ้ืนที่เพาะปลูกที่ท่อส่งน้ าทุกแห่งส่งไปให้ได้จะเป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกท้ังหมดที่คลองส่งน้ านั้นๆ ควบคุมอยู่ 
  6.8  ท่อระบายน  าลอดใต้คลองส่งน  า ในกรณีที่คลองส่งน้ าตัดผ่านร่องน้ าขนาดเล็กและ
บริเวณพ้ืนที ่เช่น ที่ลุ่มซึ่งมีน้ าไหลมาตามธรรมชาติน้อย มักจะนิยมสร้างอาคารแบบท่อ เพ่ือระบายน้ าให้ลอด 
ใต้ท้องคลองส่งน้ าไป โดยไม่สร้างท่อเชื่อมระหว่างคลองส่งน้ าลอดใต้ร่องน้ าหรือท่ีลุ่ม เนื่องจากมีราคาแพงกว่า 
 7.  คลองระบายน  า  เป็นทางน้ าที่สร้างขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ใช้ในการระบายน้ า ประกอบด้วย
คลองระบายน้ าสายใหญ่  สายซอย   และแยกซอย  รวมทั้งอาคารบังคับน้ า 
  8.  คูส่งน  า เป็นคูน้ าที่รับน้ าจากคลองแยกซอย เพ่ือส่งเข้าแปลงเพาะปลูก หรือส่งให้ระบบ  
ส่งน้ าในแปลงนา เพ่ือใช้รับน้ าที่ส่งออกจากคลองส่งน้ าไปแจกจ่ายให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกทุกแปลงอย่างทั่วถึง 
โดยสม่ าเสมอ จึงต้องมีคูส่งน้ าส าหรับรับน้ าจากท้ายท่อส่งน้ าให้พ้ืนที่เพาะปลูกที่คลองส่งน้ าแจกจ่าย 
ไปยังแปลงเพาะปลูกต่างๆ ให้ทั่วถึง 
 9.  คูระบายน  า เป็นร่องหรือคูเล็กๆ ที่สร้างไว้ที่ท้ายแปลงเพาะปลูก (ด้านที่มีระดับต่ า)     
เพ่ือระบายน้ าส่วนที่เกินในแปลงเพาะปลูกท้ิงไป 
 10. สถานีสูบน  า เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ า เพ่ือสูบน้ าจากแหล่งน้ าส าหรับ
การชลประทาน 
 
 ทั้งนี้ ความหมายและขอบเขตงานก่อสร้างในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว ก าหนดขึ้น      
เพ่ือประกอบการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง เท่านั้น   
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รายละเอียด ข้อมลู และเอกสารที่จ าเป็น 
ส าหรับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

 

 
 ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ผู้ที่มีหน้าที่ค านวณราคากลางจะต้องถือปฏิบัติ
และค านวณให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โดยมีรายละเอียด ข้อมูล 
และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เพื่อประกอบการค านวณฯ  สรุปได้ดังนี้ 
 1. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) รายละเอียดประกอบแบบฯ ข้อมูล และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/งานก่อสร้าง และแบบก่อสร้างนั้น 
 2. รายละเอียดการถอดแบบและประมาณการราคาเบื้องต้นของผู้ออกแบบ (ในขั้นตอน 
การออกแบบก่อสร้าง) 
 3.  เงื่อนไขและข้อก าหนดในการจ้างก่อสร้าง ที่ส าคัญ ได้แก่ อัตราเงินประกันผลงานหัก และ
อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย ที่จะก าหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 4. หลักเกณฑ์การค านวณ ข้อมูล และรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทานที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน นั้น เช่น ตาราง Factor F 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   
บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ  ตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและ
หินต่างๆ ตารางอัตราราคางานดิน ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหิน อัตราราคางานบาน  
ฝาท่อ และเครื่องยก และอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในงานปลูกหญ้า เป็นต้น 
 5. รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ และข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่ต้องพิจารณา
ค านวณ  หรือที่ต้องสืบค้นข้อมูล  หรือต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ 

 6.  แบบฟอร์มที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
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แบบฟอร์มส าหรับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 ในการค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ได้ก าหนด 
ให้มีแบบฟอร์ม เพ่ือผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้น าไปใช้เป็นแนวทางและในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้ 

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

 เป็นแบบฟอร์มรายงานสรุปการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ส าหรับการค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างชลประทาน (BOQ.)  ซึ่งผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องจัดท าในทุกโครงการ/งานก่อสร้าง 
เรียกว่าแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ประกอบด้วย ช่องและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
 โครงการ/งานก่อสร้าง .............    ระบุชื่อโครงการ/งานก่อสร้างที่ค านวณราคากลางนั้น 
 หน่วยงาน .........ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างที่ค านวณราคากลางนั้น 
 ช่องท่ี  1 :  ล าดับที ่ หมายถึง  ล าดับที่ของกลุ่มงาน/งาน และรายการงานก่อสร้างต่างๆ 
 ช่องท่ี  2  :   รายการ  ใช้แสดงกลุ่มงาน/งาน และรายการงานก่อสร้างต่างๆ 
 ช่องท่ี 3  :   ปริมาณ  ระบุจ านวนหรือปริมาณงานของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 
 ช่องที่  4 : หน่วย หมายถึง หน่วยวัดส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ เช่น ลบ.ม. เป็นต้น 
 ช่องท่ี  5  :   ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)  หมายถึง ราคาหรือค่างานต้นทุนต่อหน่วย 
ของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 
 ช่องท่ี  6 : ค่างานต้นทุน (บาท) หมายถึง ค่างานต้นทุนหรือราคาทุนของรายการ 
งานก่อสร้างนั้นๆ  ซึ่งได้จากช่องที่ 3  คูณด้วยช่องที่ 5  (ปริมาณ × ค่างานต้นทุนต่อหน่วย) 
 - รวมค่างานต้นทุนทั งสิ น หมายถึง ผลรวมของค่างานต้นทุน (ช่องที่ 6) ของทุกรายการ 
งานก่อสร้าง   ซึ่งจะมีค่าเท่ากับค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 
 ช่องค่า Factor F หมายถึง  ค่า Factor F  ของแต่ละรายการงานก่อสร้าง 
 ช่องท่ี  7 :  ราคากลาง   แบ่งออกเป็น 
 - ราคากลางต่อหน่วย หมายถึง ราคากลางของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ ที่ค านวณเป็นต่อหน่วย   
ซึ่งมีค่า  =  ช่องท่ี 5 : ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)  ค่า Factor F 
 - ราคากลาง หมายถึง ราคากลางของรายการงานก่อสร้างนั้นๆ ซึ่งมีค่า = ราคากลาง 
ต่อหน่วย  ช่องท่ี 3 : ปริมาณ (หรือ = ช่องท่ี 6 : ค่างานต้นทุน (บาท)  ค่า Factor F ) 
 รวมราคากลางทั งสิ น หมายถึง ผลรวมของราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง (ผลรวมช่อง 
ราคากลาง) ซึ่งจะมีค่าเท่ากับราคากลางทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 
 ตัวหนังสือ.... ให้ระบุจ านวนราคากลางทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นตัวอักษรภาษาไทย 
 ที่ท้ายสุดของแบบฟอร์มนี้ ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางทุกคน เริ่มตั้งแต่ประธานกรรมการ  
กรรมการ  รวมทั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) เป็นผู้ลงนาม 

 ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยหรือราคาต่อหน่วยของทุกรายการ
งานก่อสร้าง เรียงตามล าดับประกอบไว้หลังแบบฟอร์มนี้ด้วย และผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางและหรือ 
ผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแบบฟอร์มนี้ ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง 
ตามข้อเท็จจริงส าหรับการใช้งานในแต่ละโครงการ/งานก่อสร้างที่ค านวณราคากลางนั้นๆ  

 

แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน มีรายละเอียดปรากฏตามแบบฟอร์มฯ ในหน้าถัดไป 



ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ช่องที่ 4 ช่องที่ 5 ช่องที่ 6 ค่า
ล าดับ ค่างานต้นทุน ค่างานต้นทุน Factor F หมายเหตุ

ที่ ต่อหน่วย (บาท) (บาท) ราคากลางตอ่หน่วย ราคากลาง

             ตัวหนังสือ   (........................................................................................................)

หมายเหตุ
แบบฟอร์มนีส้ามารถเปล่ียนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามขอ้เท็จจริงส าหรับการใช้งานและโครงการ/งานกอ่สร้างที่ค านวณราคากลาง

แบบสรปุราคากลางงานก่อสรา้งชลประทาน
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ช่องที่ 7
ราคากลาง

หน่วยปริมาณรายการ

โครงการ/งานก่อสรา้ง .........................................................................................................................  หน่วยงาน .............................................................................................

รวมราคากลางทั้งสิน้

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิน้

ลงชื่อ  ................................................................  ประธานคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
( .............................................................)               

ลงชื่อ  ....................................................กรรมการ                    
(........................................................)        

ลงชื่อ   ..................................................... กรรมการ
(..................................................)  

ลงชื่อ ....................................................... กรรมการ
(..........................................................)               
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 2. แบบฟอร์มส ำหรับกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยอื่น 
ที่จ ำเป็นต้องมี 
 

  การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ในงานก่อสร้างชลประทาน ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ในงานก่อสร้างชลประทาน และเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ค านวณ
ราคากลางได้มีแบบฟอร์มส าหรับค านวณ สรุป และรวบรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ในรูปแบบและ
ในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหา
ที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดให้มีแบบฟอร์มส าหรับ
การค านวณ สรุป และรวบรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีไว้ เพ่ือผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงส าหรับแต่ละโครงการ/
งานก่อสร้างที่ค านวณราคากลางนั้น  ดังนี้ 
 2.1  แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีงานก่อสร้าง
ชลประทาน เป็นแบบฟอร์มรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมีทุกรายการ  
  2.2 แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
แต่ละรายการ เป็นแบบฟอร์มส าหรับแสดงรายละเอียดการค านวณและค าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมี
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องมีส าหรับแต่ละรายการ 
   ในกรณีมีเงื่อนไขก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดท ารายละเอียดตามแบบค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ 
กรณีมีเงื่อนไขก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ควบคุมงานและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 
   (1) แบบฟอร์มค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ : งานจัดหายานพาหนะ 
   (2) แบบฟอร์มค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ : งานจัดหาคอมพิวเตอร์    
Scanner   กล้องถ่ายภาพ  มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  หรืออุปกรณ์ท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 
   (3) แบบฟอร์มค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ : งานจัดหาเครื่องพิมพ์
เอกสาร (Laser Printer)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
   (4) แบบฟอร์มค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ : งานจัดหาเครื่องพิมพ์
เอกสาร (Inkjet Printer)  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
   (5) แบบฟอร์มค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ : งานจัดหาอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  พร้อมติดตั้งระบบ LAN ครบชุด 
   (6) แบบฟอร์มค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ : งานจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร 
   (7) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักและหรืออุปกรณ์อ านวย ความสะดวก
ส าหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เก่ียวข้องรายการอื่นๆ และไม่สามารถใช้หรือปรับแบบฟอร์มตามข้อ (1) – ข้อ (6)  
มาใช้ได้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนดแบบฟอร์มขึ้นเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูล
และข้อเท็จจริงส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ แต่ละรายการ โดยไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  
แล้วสรุปรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น ไว้ในแบบแสดงการค านวณและเหตุผล
ความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ แต่ละรายการ  

 ทั้งนี้ แบบสรุปค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นต้องมีข้ำงต้น 
ปรำกฎในหน้ำถัดไป 



 แผ่นที ่... /....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง                                                                                                             แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ค านวณราคากลางโดย                                                                                              เมื่อวันที ่              เดือน                               พ.ศ.

หน่วย : บาท

ค่าใชจ้่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)

รวมค่าใชจ้่ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ ทุกรายการ

แบบสรุปค่าใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จา่ยอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี
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ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

งานก่อสร้างชลประทาน



หน้าที ่ ..../....

รายการ (ระบรุายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง                         แบบเลขที่
หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ค านวณราคากลางโดย เมือ่วันที่ เดือน พ.ศ.

 1.  เหตผุลและความจ าเป็นที่ตอ้งมค่ีาใชจ้่ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ รายการน้ี

2.  รายละเอียดการค านวณ
หน่วย : บาท

ที่ จ านวน

(ส าหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(ส าหรับรายการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าทีค่ านวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
    และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ  แต่ละรายการ
2. การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ  ให้ผู้มีหน้าทีค่ านวณราคากลางค านวณตามข้อเท็จจริง
    รายการใดต้องช าระภาษีมูลค่าเพิม่ ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ด้วย
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รวมค่าใชจ้า่ย

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่าใชจ้า่ยรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเปน็
ส าหรบัค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ

รายการค่าใชจ้า่ย หมายเหตุ



ล ำดับ หน่วย ล ำดับ
ที่ ที่

1 ………………………………………………….

1.1 ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า ……………………….ซี.ซี 1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง =  [ K/F1 ] x C1 ………………………. บาท/เดือน/คัน _____[1]

1.2 ระยะทางใช้งาน 5,000     กม./เดือน [K] 2 ค่าน้้ามันหล่อล่ืน  =   1 x F2 x C2 ………………………. บาท/เดือน/คัน _____[2]

1.3 ระยะเวลาใช้งาน ……………………….วัน [M] 3 ค่าวัสดุยานพาหนะ 233       บาท/เดือน/คัน _____[3]

1.4 อัตราการใช้น้้ามัน ……………………….กม./ลิตร [F1] 4 ค่าใช้สอย,ซ่อมแซมและอัดฉีด 791       บาท/เดือน/คัน _____[4]

1.5 ราคาน้้ามันเชื้อเพลิง ……………………….บาท/ลิตร [C1] 5 ค่าแรงพนักงานขับรถยนต์ 6,300     บาท/เดือน/คัน _____[5]

1.6 อัตราการใช้น้้ามันหล่อล่ืน 3           ลิตร/เดือน [F2] 6 ค่าประกันภัยรถยนต์ตามเง่ือนไขที่ก้าหนดในสัญญา ………………………. บาท/เดือน/คัน _____[6]

1.7 ราคาน้้ามันหล่อล่ืน ……………………….บาท/ลิตร [C2] 7 ค่าเส่ือมราคารถยนต์ (ค้านวณโดยวิธี STRAIGHT LINE DEPRECIATION)

1.8 ค่าวัสดุยานพาหนะ (อายุใช้งาน > 6ปี) 2,800     บาท/ปี  = (P-L)/N =………………………. บาท/ปี/คัน

1.9 ค่าใช้สอย,ซ่อมแซมและอัดฉีด 9,500     บาท/ปี =………………………. บาท/เดือน/คัน _____[7]

1.10 ค่าแรงพนักงานขับรถยนต์ 6,300     บาท/เดือน

1.11 ค่าประกันภัยและภาษีรถยนต์ตามเง่ือนไขที่ก้าหนดในสัญญา ……………………….บาท/ปี รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะ ([1] ถึง [7])

1.12 ราคารถยนต์ (ไม่รวม VAT) ……………………….บาท/คัน [P] = ………………………………………………………………………………………………………………..

1.13 อายุใช้งาน 8           ปี [N] = บาท/เดือน/คัน

1.14 ราคาขายเมื่อครบอายุใช้งาน (มูลค่าซาก) ……………………….บาท/คัน [L] คิดเป็น = บาท/วัน/คัน

                    บำท/คัน

1. ระยะเวลาใช้งาน  ใหค้้านวณจากวันรับมอบและวันส่งคืนยานพาหนะตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. ราคาน้้ามันเชื้อเพลิง  เปน็ราคา ณ วันที่ท้าการค้านวณราคากลาง
3. ราคาน้้ามันหล่อล่ืน  เปน็ราคา ณ วันที่ท้าการค้านวณราคากลาง
4. ราคารถยนต์ เปน็ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส้านักงบประมาณ หรือราคามาตรฐานครุภณัฑ์กรมชลประทาน หรือสืบราคา  โดยไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม (VAT)
5. กรณีการสืบราคา  ใหใ้ช้ราคารถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  โดยไม่รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม (VAT)
6. ค่าประกันภยัและภาษรีถยนต์ตามเง่ือนไขที่ก้าหนดในสัญญา  ใหคิ้ดร้อยละ 1 ต่อป ี ของราคารถยนต์ (ไม่รวม VAT)
7. ราคาขายเมื่อครบอายุใช้งาน (มูลค่าซาก)  เมื่ออายุการใช้งานครบ 8 ป ี  ใหคิ้ดร้อยละ 20 ของราคารถยนต์ (ไม่รวม VAT)
8. การค้านวณทกุขัน้ตอนค่าที่ได้จากการค้านวณใหตั้ดทศนิยมทิ้ง

หมำยเหตุ : 

……………………….

……………………….

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น              .............................
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แบบฟอร์มค ำนวณค่ำใชจ้ำ่ยพิเศษตำมขอ้ก ำหนดฯ :  งำนจดัหำยำนพำหนะ

โครงกำร/งำนก่อสร้ำง..........................................................................................................................................................................................................

รำยกำร ปริมำณ หมำยเหตุ รำยกำรค ำนวณ



ล ำดับ หน่วย ล ำดับ
ที่ ที่

1 …………………………………………………………………………………………

1.1 ระยะเวลาใช้งาน ………………………. วัน [M] 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา.............................................................
1.2 ราคาเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวม VAT) ………………………. บาท/ชุด [P] (ค านวณโดยวิธี  STRAIGHT LINE DEPRECIATION)
1.3 อายุใช้งาน 5                 ปี [N]  = (P-L)/N = ………………………. บาท/ป/ีชุด
1.4 ราคาขายเมือ่ครบอายุใช้งาน (มูลค่าซาก) -               บาท/ชุด [L] = ………………………. บาท/เดือน/ชุด

= ………………………. บาท/วัน/ชุด

........................... บำท/ชุด

หมำยเหต ุ: 
1. ระยะเวลาใช้งาน  ใหค้ านวณจากวันรับมอบและวันส่งคืนอปุกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. ราคาเคร่ืองพร้อมอปุกรณ์ครบชุด เปน็ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารราคา หรือมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ 

หรือราคามาตรฐานครุภณัฑ์กรมชลประทาน หรือสืบราคา โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
3. กรณีการสืบราคา  ใหใ้ช้ราคาเคร่ืองพร้อมอปุกรณ์ครบชุดที่ยังไมเ่คยใช้งานมากอ่น  โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
4. แบบฟอร์มนี ้ ใช้ส าหรับรายการจัดหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  ,  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนดิพกพา (Notebook Computer) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด  , 

เคร่ือง Scanner  , กล้องถ่ายภาพ , เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์  และอปุกรณ์ที่ไมม่ค่ีาใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง  โดยมรีาคาขายเมือ่ครบอายุการใช้งาน (มลูค่าซาก)  เปน็ศูนย์ 
ส าหรับอายุการใช้งานส าหรับอปุกรณ์ประเภทต่างๆ  มรีายละเอยีดดังนี้

4.1 เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 5  ปี
4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนดิพกพา(Notebook Computer)พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 5  ปี
4.3 เคร่ือง Scanner 5  ปี
4.4 กล้องถ่ายภาพ 7  ปี
4.5 เคร่ืองมัลติมเีดียโปรเจคเตอร์ 7  ปี
4.6 อปุกรณ์ประเภทอืน่ๆ  ใหคิ้ดอายุการใช้งานตามข้อเท็จจริง 

5. การค านวณทกุขัน้ตอนค่าที่ได้จากการค านวณใหตั้ดทศนยิมทิ้ง
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รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้สิน้

แบบฟอร์มค ำนวณค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดฯ :  งำนจัดหำคอมพิวเตอร์ Scanner  กล้องถ่ำยภำพ มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณท์ี่ไม่มีค่ำใช้จ่ำยวสัดุสิน้เปลือง

โครงกำร/งำนก่อสร้ำง ..........................................................................................................................................................................................

รำยกำร ปริมำณ หมำยเหตุ รำยกำรค ำนวณ



ล ำดับ หน่วย ล ำดับ
ที่ ที่

1 …………………………………………………………………………………………

1.1 ระยะเวลาใช้งาน ………………………. วัน [M] 1 ค่าหมึกพิมพ์ต่อเดือน =  I x C ………………………. บาท/เดือน/ชุด ____[1]

1.2 ปริมาณการใช้งานหมึกพิมพ์ ………………………. ชุด/เดือน [I] 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Laser Printer) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1.3 ราคาหมึกพิมพ์ 2,500            บาท/ชุด [C] (ค านวณโดยวิธี  STRAIGHT LINE DEPRECIATION)

1.4 ราคาเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวม VAT) ………………………. บาท/ชุด [P]  = (P-L)/N = ………………………. บาท/ป/ีชุด

1.5 อายุใช้งาน 5                 ปี [N] = ………………………. บาท/เดือน/ชุด ____[2]

1.6 ราคาขายเมือ่ครบอายุใช้งาน (มูลค่าซาก) -               บาท/ชุด [L] รวมค่าใช้จ่าย  ( [1] + [2] ) = …………………………………………………………………

= ………………………. บาท/เดือน/ชุด

คิดเป็น = ………………………. บาท/วัน/ชุด

........................ บำท/ชุด

หมำยเหต ุ: 
1. ระยะเวลาใช้งาน  ใหค้ านวณจากวันรับมอบและวันส่งคืนยานพาหนะตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. ราคาเคร่ืองพร้อมอปุกรณ์ครบชุด เปน็ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารราคา หรือมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ 

หรือราคามาตรฐานครุภณัฑ์กรมชลประทาน หรือสืบราคา โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
3. กรณีการสืบราคา  ใหใ้ช้ราคาเคร่ืองพร้อมอปุกรณ์ครบชุดที่ยังไมเ่คยใช้งานมากอ่น  โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
4. แบบฟอร์มนี ้ ใช้ส าหรับรายการจัดหาเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Laser Printer) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด
5. การค านวณทกุขัน้ตอนค่าที่ได้จากการค านวณใหตั้ดทศนยิมทิ้ง
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รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้สิน้

แบบฟอร์มค ำนวณค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดฯ :  งำนจัดหำเครื่องพิมพ์เอกสำร (Laser Printer) พร้อมอุปกรณค์รบชุด 

โครงกำร/งำนก่อสร้ำง ........................................................................................................................................................................................................................

รำยกำร ปริมำณ หมำยเหตุ รำยกำรค ำนวณ



ล ำดับ ล ำดับ
ที่ ที่

1 …………………………………………………………………………………………

1.1 ระยะเวลาใช้งาน ………………………. วัน [M] 1 ค่าหมึกพิมพ์ต่อเดือน =  I x C ………………………. บาท/เดือน/ชุด ______[1]

1.2 ปริมาณการใช้งานหมึกพิมพ์ ………………………. ชุด/เดือน [I] 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Inkjet Printer) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1.3 ราคาหมึกพิมพ์ 2,000            บาท/ชุด [C] (ค านวณโดยวิธี  STRAIGHT LINE DEPRECIATION)

1.4 ราคาเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวม VAT) ………………………. บาท/ชุด [P]  = (P-L)/N = ………………………. บาท/ป/ีชุด

1.5 อายุใช้งาน 5                 ปี [N] = ………………………. บาท/เดือน/ชุด ______[2]

1.6 ราคาขายเมือ่ครบอายุใช้งาน (มูลค่าซาก) -               บาท/ชุด [L] รวมค่าใช้จ่าย  ( [1] + [2] ) = …………………………………………………………………

= ………………………. บาท/เดือน/ชุด

คิดเป็น = ………………………. บาท/วัน/ชุด

........................ บำท/ชุด

หมำยเหตุ : 

1. ระยะเวลาใช้งาน  ใหค้ านวณจากวันรับมอบและวันส่งคืนยานพาหนะตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. ราคาเคร่ืองพร้อมอปุกรณ์ครบชุด เปน็ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารราคา หรือมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ 

หรือราคามาตรฐานครุภณัฑ์กรมชลประทาน หรือสืบราคา โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
3. กรณีการสืบราคา  ให้ใช้ราคาเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุดที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)

4. แบบฟอร์มนี้  ใช้ส าหรับรายการจัดหาเคร่ืองพิมพ์เอกสาร (Inkjet Printer) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

5. การค านวณทุกขัน้ตอนค่าที่ได้จากการค านวณให้ตัดทศนิยมทิ้ง
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รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้สิน้

แบบฟอร์มค ำนวณค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดฯ :  งำนจัดหำเครื่องพิมพ์เอกสำร (Inkjet Printer) พร้อมอุปกรณค์รบชุด 

โครงกำร/งำนก่อสร้ำง .......................................................................................................................................................................................

รำยกำร ปริมำณ หมำยเหตุ รำยกำรค ำนวณหน่วย



ล ำดับ ล ำดับ
ที่ ที่

1 …………………………………………………………………………………………

1.1 ระยะเวลาใช้งาน ………………………. [M] 1 ค่าติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่อเดือน =  30 x I/M ………………………. บาท/เดือน ______[1]

1.2 ค่าติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ………………………. [I] 2 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงต่อเดือน [C] ………………………. บาท/เดือน ______[2]

1.3 อัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ………………………. [C] 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ระบบ LAN ครบชุด

1.4 ราคาอุปกรณ์ระบบ LAN ครบชุด (ไม่รวม VAT) ………………………. [P] (ค านวณโดยวิธี  STRAIGHT LINE DEPRECIATION)

1.5 อายุใช้งาน 5                 [N]  = (P-L)/N = ………………………. บาท/ปี

1.6 ราคาขายเมือ่ครบอายุใช้งาน (มูลค่าซาก) -               [L] = ………………………. บาท/เดือน ______[3]

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ LAN ครบชุด ( [1] + [2] + [3] )

= …………………………………………………………………………………………

= บาท/เดือน

คิดเป็น = บาท/วัน

........................ บำท

หมำยเหต ุ: 
1. ระยะเวลาใช้งาน  ใหค้ านวณจากวันรับมอบและวันส่งคืนยานพาหนะตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. ราคาเคร่ืองพร้อมอปุกรณ์ครบชุด เปน็ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารราคา หรือมาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ 

หรือราคามาตรฐานครุภณัฑ์กรมชลประทาน หรือสืบราคา โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
3. กรณีการสืบราคา  ใหใ้ช้ราคาส าหรับอปุกรณ์ระบบ LAN ครบชุดใหมท่ี่ยังไมเ่คยใช้งานมากอ่น  โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
4. ค่าติดต้ังและอตัราค่าบริการอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง  เปน็ราคาที่สืบจากผู้ประกอบการที่สามารถใหบ้ริการในพื้นที่สถานที่กอ่สร้างได้    โดยเปน็ราคาที่ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
5. หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามเง่ือนไขสัญญานี ้ ใช้ส าหรับรายการจัดหาอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูงพร้อมติดต้ังระบบ LAN ครบชุด
6. การค านวณทกุขัน้ตอนค่าที่ได้จากการค านวณใหตั้ดทศนยิมทิ้ง
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……………………….

แบบฟอร์มค ำนวณค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดฯ :  งำนจัดหำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงพร้อมติดตัง้ระบบ LAN ครบชุด

โครงกำร/งำนก่อสร้ำง...........................................................................................................................................................................................................

รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้สิน้

รำยกำร ปริมำณ หมำยเหตุ รำยกำรค ำนวณ

……………………….



ล ำดับ ล ำดับ
ที่ ที่

1 …………………………………………………………………………………………

1.1 ระยะเวลาใช้งาน ………………………. วัน [M] 1 ค่าดูแล  บ ารุงรักษาและค่าหมึก ต่อเดือน =  [S] ………………………. บาท/เดือน ______[1]
1.2 อัตราค่าเหมาบริการ(ดูแล บ ารุงรักษา และค่าหมึก) 3,800.00        บาท/เดือน [S] 2 ค่ากระดาษ = [I1 x C1] + [I2 x C2] ………………………. บาท/เดือน ______[2]

(คิดที่ 10,000 แผ่น/เดือน) 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1.3 ปริมาณกระดาษ A4 ที่ใช้ต่อเดือน ………………………. รีม/เดือน [I1] (ค านวณโดยวิธี  STRAIGHT LINE DEPRECIATION)
1.4 ปริมาณกระดาษ A3 ที่ใช้ต่อเดือน ………………………. รีม/เดือน [I2]  = (P-L)/N = ………………………. บาท/ปี
1.5 ราคากระดาษ A4 ………………………. บาท/รีม [C1] = ………………………. บาท/เดือน ______[3]
1.6 ราคากระดาษ A3 ………………………. บาท/รีม [C2] รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาเคร่ืองถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ( [1] + [2] + [3] )
1.7 ราคาเคร่ืองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวม VAT) ………………………. บาท/ชุด [P] = …………………………………………………………………………………………
1.8 อายุใช้งาน 8                 ปี [N] = บาท/เดือน
1.9 ราคาขายเมือ่ครบอายุใช้งาน (มูลค่าซาก) -               บาท/ชุด [L] คิดเป็น = บาท/วัน

........................ บำท

หมำยเหต ุ: 
1. ระยะเวลาใช้งาน  ใหค้ านวณจากวันรับมอบและวันส่งคืนยานพาหนะตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. ราคาเคร่ืองพร้อมอปุกรณ์ครบชุด   เปน็ราคาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านกังบประมาณ  หรือราคามาตรฐานครุภณัฑ์กรมชลประทาน  หรือสืบราคา  โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
3. กรณีการสืบราคา   ใหใ้ช้ราคาเคร่ืองพร้อมอปุกรณ์ครบชุดใหมท่ี่ยังไมเ่คยใช้งานมากอ่น  โดยไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
4. ราคากระดาษ A4 และ A3  เปน็ราคาที่สืบจากผู้ประกอบการ   โดยเปน็ราคาที่ไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม (VAT)
5. แบบฟอร์มนี ้ ใช้ส าหรับรายการจัดหาเคร่ืองถ่ายเอกสาร
6. การค านวณทกุขัน้ตอนค่าที่ได้จากการค านวณใหตั้ดทศนยิมทิ้ง

……………………….
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แบบฟอร์มค ำนวณค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดฯ :  งำนจัดหำเครื่องถ่ำยเอกสำร

โครงกำร/งำนก่อสร้ำง........................................................................................................................................................................................................................

รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้สิน้

รำยกำร ปริมำณ หมำยเหตุ รำยกำรค ำนวณ

……………………….

หน่วย
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ลักษณะงานและแนวทางการค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
ที่น ามาปรับใช้กับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

 เนื่องจากงานก่อสร้างชลประทานบางรายการ มีลักษณะงานวิธีการท างานและการใช้วัสดุอุปกรณ์  
รวมทั้งอยู่ภายใต้มาตรฐานสากลด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเหมือนกัน จึงสมควรใช้อัตราราคางาน 
ที่เป็นแนวทางเดียวกัน โดยน าแนวทางและวิธีการค านวณอัตราราคางานของงานก่อสร้างทาง สะพาน  
และท่อเหลี่ยม มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างชลประทานด้วย 
 ลักษณะงานที่ได้พิจารณาน าแนวทางและวิธีการค านวณอัตราราคางานของงานก่อสร้างทาง  
สะพาน  และท่อเหลี่ยม มาปรับใช้กับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้ 
 1.  งานถางป่า 
  1.1  งานถากถาง 
  1.2  งานถากถางและล้มต้นไม้ 
 2.  งานขุดเปิดหน้าดิน 
 3.  งานดินขุดด้วยเครื่องจักร 
 4.  งานตักดิน 
 5.  งานดินขุดยาก 
  5.1  ค่าขุด 
  5.2  ค่าดันและตัก 
 6.  งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร  95% 
 7.  งานลูกรังบดอัดแน่นวัสดุคัดเลือก 
  7.1  ค่าขุด 
  7.2  ค่าบดทับ 
 8.  งานพ้ืนทาง (หินคลุก) 
  8.1  ค่าบดทับ 
  8.2  ค่าผสม (Blend) 
 9. อัตราราคาค่าขนส่งที่อัตราราคาน้ ามันระดับต่างๆ (ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณ 
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง กรณรีถบรรทุก 10 ล้อ  น้ าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) 
 10. น าตาราง Factor F ส าหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จ านวน 1 ตาราง  
ได้แก่  ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม มาปรับใช้กับงานก่อสร้างชลประทาน ดังนี้ 
  10.1 งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่แยกรายการเป็นงานย่อย เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท 
(ยกเว้นคอนกรีตดาด)  งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด 
  10.2 งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่ไม่แยกรายการเป็นงานย่อย แต่ก าหนดหน่วยเป็น  
1 แห่ง 1 ที่ หรือ 1 หน่วย 
 
  หมายเหตุ รายละเอียดและหลักเกณฑ์การใช้ ตาราง Factor F ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 
มีรายละเอียดปรากฏในส่วนของตาราง Factor F ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน  ในเอกสารหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานเล่มนี้ 
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แนวคิดและโครงสร้าง 
ของการจัดท าราคากลางและประมาณการราคา 

ในงานก่อสร้างชลประทาน 
 

 ในการจัดท าราคากลางหรือประมาณการราคาในงานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไป เมื่อได้ด าเนินการ 
ถอดแบบและค านวณปริมาณงานแล้ว จะน าปริมาณงานที่ค านวณได้มาพิจารณาจัดท าราคากลาง   
ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย  รายละเอียดพิจารณาไดเ้ป็น 5 ระดับ (Layer)  ดังนี้ 
 
LAYER  ที ่1  : บัญชีแสดงรายการงานต่างๆ เพื่อการจัดท าราคากลาง 
  เป็นการออกแบบรายการ (Item) งานก่อสร้าง โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
การบริหารสัญญา  และการจ่ายเงิน  โดยไม่ขัดกับขั้นตอนการท างานและระเบียบการจ่ายเงินค่างาน 
 
LAYER  ที่ 2  :  รายละเอียดการค านวณ (Breakdown) ของราคางานตน้ทุนต่อหน่วยที่ปรากฏในราคากลาง 
  เป็นการแสดงรายละเอียดการค านวณ ซึ่งเป็นที่มาของราคางานต้นทุนต่อหน่วยในราคากลาง
ทุกรายการ 
 
LAYER ที่ 3  :  รายละเอียดราคาต่อหน่วยของ Breakdown (Layer 2) 
  เป็นรายละเอียดที่มาของราคาต่อหน่วยที่น ามาใช้ในการค านวณในรายละเอียดการค านวณ 
(Breakdown)  ใน Layer ที่ 2 
 
LAYER  ที ่4  : หลักฐานที่มาของราคาวัสดุ  อุปกรณ์  หน่วยวัสดุ  และการเปรียบเทียบราคา 
  เป็นหลักฐานที่มาของราคาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในการค านวณราคางานต้นทุนต่อหน่วย
หรือราคางาน ใน Layer ต่างๆ  ทั้ง 3 Layer ข้างต้น 
 
LAYER  ที ่5  : รายละเอียดการค านวณปริมาณงานจากการถอดแบบ 
  เป็นหลักฐานแสดงการถอดแบบค านวณปริมาณงาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด  
เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณใน Layer ต่างๆ  ทั้ง 4 Layer  ข้างต้น 
 
 จากแนวคิดของการจัดท าราคากลางและประมาณการราคา  รวม 5 ระดับ (Layer) ดังกล่าว 
สามารถแสดงเป็นโครงสร้างของการจัดท าราคากลางและประมาณการราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้าง
ชลประทานได ้ ดังแผนภาพในหน้าถัดไป 
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แผนภาพแสดง 
โครงสร้างโดยรวมของการจัดท าราคากลางและประมาณการราคางานก่อสร้างชลประทาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับท่ี 1 (Layer 1) 
- เป็นบัญชีแสดงรายการและราคางานต่างๆ 

ในราคากลางโดยออกรายการ (Item)  
 ของงานให้เหมาะสมกับการปฏิบตังิาน , 

การบริหารสญัญา การจ่ายเงินค่างาน 
ตามสญัญา 

ระดับท่ี 2 (Layer 2) 
- เป็นรายละเอียดการค านวณ Breakdown

ของราคางานต้นทุนต่อหน่วยท่ีปรากฏใน       
Layer ในทุกรายการ 

ระดับท่ี 5 (Layer 5) 
- เป็นหลักฐานรายละเอียดการถอดแบบ

ค านวณปรมิาณงาน ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ก าหนด เพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินการใน Layer ต่างๆ ท้ัง 4 Layer 
ข้างต้น 

ระดับท่ี 3 (Layer 3) 
- เป็นรายละเอียดราคาต่อหน่วยท่ีใช้ใน

รายละเอียดการค านวณ (Breakdown) 
ใน Layer 2  

ระดับท่ี 4 (Layer 4) 
- เป็นหลักฐานที่มาของราคาวสัด ุ, อุปกรณ์

ต่างๆ  การเปรียบเทียบราคาจากแหล่งวัสดุ , 
จากผู้ผลิต  เพื่อน าไปใช้ค านวณใน  Layer 
ต่างๆ  ท้ัง 3 Layer  ข้างต้น  
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รายละเอียดการ 
ค านวณ Breakdown 
ที่มาของ Unit Cost # 1 
ใน Layer 1  
 

หลักฐานที่มาของ 
แหล่งวัสดุ อุปกรณ์ , 
ราคา , การเปรียบเทียบ 
ราคา และค่าขนส่ง 

รายละเอียดการถอดแบบ 
ค านวณปริมาณงาน 
ตามหลักเกณฑ์และ 
เง่ือนไขที่ก าหนด 

ราคากลาง 
UNIT COST # 1 
 

รายละเอียดราคา 
ต่อหน่วยที่ใช้ในการ 
Breakdown ใน  
Layer 2 
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หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

 
 การค านวณราคากลางในงานก่อสร้างชลประทาน ใช้วิธีการค านวณค่างานต่อหน่วย  
(ราคาต่อหน่วย หรือ Unit Cost) โดยก าหนดให้ใช้วิธีการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และขั้นตอนในการประมาณราคาหรือค านวณราคากลาง เพ่ือผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางน าไปใช้ 
เป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
  1.1 จากแบบก่อสร้างที่จะใช้ก่อสร้าง ให้ถอดแบบก่อสร้างเพ่ือส ารวจและก าหนดรายการ  
งานก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานส าหรับแต่ละรายการงานก่อสร้าง 
   การด าเนินการตามขั้นตอนนี้ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทั้งข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือผู้มีหน้าที่ค านวณ 
ราคากลางน าไปใช้ ประกอบด้วย 
   (1)  บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 
   (2)  หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณปริมาณงาน 
   (3)  แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
    เป็นต้น 
  1.2 ค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยส าหรับแต่ละรายการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จากนั้น ให้ค านวณหาค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการ 
งานก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน = ค่างานต้นทุนต่อหน่วย X ปริมาณงาน) 
   ในการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจ าเป็นต้องศึกษา  
ท าความเข้าใจ และน าหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการด าเนินการ ดังนี้ 

 (1)  หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างชลประทาน 
 (2)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
 (3)  ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
 (4)  บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 (5)  ตารางอัตราราคางานดิน 
 (6)  ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน 
 (7)  ตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน 

 (8)  ส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ  (Bank Volume and 
Compacted Factor) 
 (9)  ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทาน 
 (10) อัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก 
 (11) อัตราราคางานปลูกหญ้า 
    เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางแนบรายละเอียดการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย 
ของทุกรายการงานก่อสร้างไว้กับแบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ด้วย 
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  1.3 รวมค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง  
แล้วน าไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ค่า Factor F จากตาราง 
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และน าไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 
   ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ก าหนดให้ใช้ค่า Factor F  
จากตาราง Factor F จ านวน 2 ตาราง ได้แก่ ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ส าหรับทุกรายการ
งานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และตาราง 
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ส าหรับทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F 
จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง 
จึงจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตาราง Factor F  และหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F  
ของทั้ง 2 ตาราง Factor F  ดังกล่าว 
   ทั้งนี้  ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางควรได้จัดท ารายละเอียดการเทียบหรือค านวณ  
หาค่า Factor F จากทั้ง 2 ตาราง Factor F แนบไว้กับรายงานการค านวณราคากลางด้วย 
  1.4 น าค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ไปคูณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
ชลประทาน จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F  
จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
  1.5 น าค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง  
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง 
ที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 
 1.6 ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้น าราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงานจะได้ราคากลาง
ของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 1.7 รวมราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง จะได้ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
ทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 
 1.8 รวบรวมและจัดท ารายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
  เอกสารรายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ควรประกอบด้วยเอกสาร 
ดังนี้ 
 (1) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  ซึ่งประธานกรรมการก าหนด 
ราคากลางและกรรมการก าหนดราคากลางทุกคน  เป็นผู้ลงนาม 
 (2) รายละเอียดการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 (3) รายละเอียดการเทียบหรือค านวณหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F 
 (4) รายละเอียดการค านวณค่าขนส่ง 
 (5) รายละเอียด  ค าชี้แจง  และหรือเหตุผลและความจ าเป็นในการสืบราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งค่าแรงงานและอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (6) แบบฟอร์ม เอกสาร ข้อมูล รายละเอียด หลักฐาน และหรือค าชี้แจงอ่ืนๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานนั้น (ถ้ามี) 
 1.9 น ารายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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 2.  กรณีมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 

 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
จากการด าเนินการตามข้อก าหนดและตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และหรือ 
งานสนับสนุน (Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณ์พิเศษ
ส าหรับการก่อสร้าง และรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต้องมี ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถ 
ที่จะก าหนดไว้ในส่วนของค่างานต้นทุน (Direct Cost) และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง 
หรือตาราง Factor F (Indirect Cost) ได้ เนื่องจากมิได้มีในทุกโครงการ/งานก่อสร้าง เช่น ในกรณีของ 
งานก่อสร้างชลประทาน  ตามปกติจะก าหนดให้ต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ 
ผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นต้น 
 การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางพิจารณาก าหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 
ตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี  โดยให้ค านวณตามข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง ถ้ารายการใด 
ต้องช าระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วย 

 ทั้งนี้  การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี มีหลักเกณฑ์  วิธีการ และขั้นตอนในการประมาณราคาหรือค านวณ 
ราคากลาง  เพ่ือผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  2.1  จากแบบก่อสร้างที่จะใช้ก่อสร้าง  ให้ถอดแบบก่อสร้างเพ่ือส ารวจและก าหนดรายการ
งานก่อสร้าง  รวมทั้งหน่วยวัดและปริมาณงานส าหรับแต่ละรายการงานก่อสร้าง 
   ในการด าเนินการตามขั้นตอนนี้ หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทั้งข้อมูลและแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางน าไปใช้  ประกอบด้วย 
   (1)  บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 
   (2)  หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณปริมาณงาน 
   (3)  แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

เป็นต้น 
  2.2  ค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยส าหรับแต่ละรายการงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย จากนั้น ให้ค านวณหาค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการ 
งานก่อสร้าง (ค่างานต้นทุน  =  ค่างานต้นทุนต่อหน่วย X ปริมาณงาน) 
         ในการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจ าเป็นต้องศึกษา  
ท าความเข้าใจ  และน าหลักเกณฑ์  แนวทาง  วิธีปฏิบัติ  รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้  มาใช้ในการด าเนินการ 

(1) หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างชลประทาน 
 (2)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
 (3)  ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
 (4)  บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 (5)  ตารางอัตราราคางานดิน 
 (6)  ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน 
 (7)  ตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน 
 (8)   ส่วนขยายตัวและส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ   
                                 (Bank Volume and Compacted Factor) 
 (9)   ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทาน 
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 (10) อัตราราคางานบาน  ฝาท่อ  และเครื่องยก 
 (11) อัตราราคางานปลูกหญ้า 

     เป็นต้น 
  ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางแนบรายละเอียดการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ของทุกรายการงานก่อสร้างไว้กับแบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ด้วย 
  2.3  รวมค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ของทุกรายการงานก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง   
แล้วน าไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จะได้ค่า Factor F จากตาราง 
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และน าไปเทียบหาค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 
  ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ก าหนดให้ใช้ค่า Factor F   
จากตาราง Factor F จ านวน 2 ตาราง ได้แก่ ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ส าหรับทุกรายการ
งานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และตาราง 
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ส าหรับทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า  
Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ ผู้มีหน้าที่ค านวณ
ราคากลาง จึงจ าเป็นต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตาราง Factor F และหลักเกณฑ์การใช้ตาราง 
Factor F ของทั้ง 2 ตาราง  Factor F  ดังกล่าว 
   ทั้งนี้  ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางควรได้จัดท ารายละเอียดการเทียบหรือค านวณ 
หาค่า Factor F จากทั้ง 2 ตาราง Factor F แนบไว้กับรายงานการค านวณราคากลางด้วย 
  2.4 น าค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ไปคูณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
ชลประทาน จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F  
จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
  2.5 น าค่า Factor F ที่ได้จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
ไปคูณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง  
Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม จะได้ราคากลางต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง 
ที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 
 2.6 ในทุกรายการงานก่อสร้าง ให้น าราคากลางต่อหน่วยไปคูณปริมาณงานจะได้ราคากลาง
ของทุกรายการงานก่อสร้าง 
 2.7 ค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 

  ในการค านวณรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี  
ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มตามที่ก าหนดในส่วนของแบบฟอร์มส าหรับ 
การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องมี 

  ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางพิจารณาก าหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี ตามข้อเท็จจริงและหรือตามข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการงานก่อสร้าง
ที่ค านวณราคากลางนั้น ว่าจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี
รายการใดบ้าง โดยแสดงรายละเอียดการค านวณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีของแต่ละ
รายการลงใน “แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ”  

  ในการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ แต่ละรายการ ให้ค านวณตามข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง โดยรายการใดต้องช าระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วย   
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  ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี   
ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างต้องหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ควบคุมงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในสัญญาจ้าง ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าแบบฟอร์มส าหรับค านวณและรวบรวม
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีในงานก่อสร้างชลประทานมาใช้ ก็สามารถ
กระท าได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง แล้วน าผลรวมและแสดง
เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีสรุปไว้ใน “แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่าย
พิเศษตามข้อก าหนดฯ” 
  น าค่าใช้จ่ายรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี  
ทุกรายการไปสรุปไว้ใน “แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
งานก่อสร้างชลประทาน” แล้วรวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
ทุกรายการ ไว้ ในช่อง  “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่ งผลลัพธ์ในช่อง  
“รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ” ในแบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นต้องมี ก็คือค่าก่อสร้างในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี
ส าหรับทั้งโครงการงานก่อสร้างนั้น 
 2.8 น าผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
ทุกรายการ จากแบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี ไปก าหนดเป็นรายการ 
(Item) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ รวมไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (BOQ.)  
โดยไม่ค านวณรวมค่า Factor F   
 2.9 รวมราคากลางของทุกรายการงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี จะได้ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ซึ่งรวม
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องมีไว้ด้วยแล้ว   
 2.10 รวบรวมและจัดท ารายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
  เอกสารรายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ควรประกอบด้วยเอกสาร 
ดังนี้ 

(1) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
และกรรมการก าหนดราคากลางทุกคนเป็นผู้ลงนาม 

  (2)  รายละเอียดการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยของทุกรายการงานก่อสร้าง 
  (3)  รายละเอียดการรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องมี 
  (4)  แบบฟอร์มการค านวณ รายละเอียด ค าชี้แจง และหรือเหตุผลและความจ าเป็น 
   เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
  (5)  รายละเอียดการค านวณค่าขนส่ง 
  (6)  ข้อมูล รายละเอียด ค าชี้แจง และหรือเหตุผลและความจ าเป็นในการสืบราคา  
   และแหล่งวัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งค่าแรงงานและอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (7)  แบบฟอร์ม  เอกสาร  ข้อมูล  รายละเอียด  หลักฐาน  และหรือค าชี้แจงอ่ืนๆ   
   ที่เกี่ยวข้องกับการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานนั้น (ถ้ามี) 

2.11 น ารายงานการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธกีารค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างชลประทาน 

 
 

 1.  ส าหรับงานก่อสร้างบางรายการ รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษ และอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถ 
ถอดแบบก่อสร้างหรือค านวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว
ข้างต้นได้ ให้ค านวณตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  หรือวิธีการตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการราคากลางงานและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการมอบหมาย ก าหนด  หากคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมอบหมาย  
มิได้ก าหนดไว้ ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าหลักการ  วิธีการ  หรือแนวทางตามหลักวิชาช่าง  มาปรับ
ประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น พร้อมทั้ง
ให้จัดท าบันทึกแสดงเหตุผลและความจ าเป็นรวมทั้งรายละเอียดของการถอดแบบและหรือการค านวณ
ประกอบไว้ด้วย 

 2.  ในกรณีโครงการ/งานก่อสร้างซึ่งจัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว (โครงการ/งานก่อสร้าง
เดียวกัน) มีรายการงานก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน และผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีงาน/กลุ่มงานที่อยู่ในกลุ่มของงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง และหรืองานก่อสร้าง
สะพานและท่อเหลี่ยมรวมอยู่ด้วย และงาน/กลุ่มงานนั้นอยู่นอกเหนือจากความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง
ชลประทานตามที่ก าหนด และเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการก่อสร้างที่เป็นจริงอันจะเป็นประโยชน์  
ต่อทางราชการยิ่งขึ้น ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางอาจแยกรายการงานก่อสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
อาคาร  งานก่อสร้างทาง  และหรืองานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม นั้น มาก าหนดเป็นงาน/กลุ่มงานหนึ่ง 
แล้วถอดแบบค านวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารและหรือ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  แล้วแต่กรณี ก็สามารถที่จะกระท าได้  
โดยในส่วนของการค านวณหาค่า Factor F  ให้รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง  ทั้งในส่วนของ
งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างทาง  และงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
ไปค านวณหาค่า Factor F จากตาราง Factor F ที่เกี่ยวข้อง  มาค านวณกับค่างานต้นทุนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ตามที่หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารก าหนด 
จากนั้น ให้น าสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) ของงาน/กลุ่มงานที่แยกไปค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารและหรือหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
ดังกล่าว ไปก าหนดไว้ในแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โดยให้ก าหนดรายการเพ่ิมเติมขึ้นต่างหาก 
พร้อมทั้งให้ท าหมายเหตุให้เห็นได้ชัดเจนว่า งาน/กลุ่มงานนั้นค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์ฯ ใด รวมทั้งให้ท าบันทึก
ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น  และแนบรายละเอียดของการถอดแบบค านวณราคากลางตามแบบฟอร์ม  
ที่ก าหนดส าหรับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร และหรือหลักเกณฑ์การค านวณ  
ราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหลี่ยม นั้น ประกอบไว้ด้วย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีปฏิบัติ 
และข้อมูลรายละเอียด 

ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างชลประทาน 
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หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียด 
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลาง 

งานก่อสร้างชลประทาน 
 
 ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทาน นอกจากแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานแล้ว 
ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจ าเป็นต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ยึดถือปฏิบัติ และน าหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด 
แนวทาง วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ มาใช้ในการถอดแบบและค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างชลประทาน 
 1.  บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 
 2.  หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณปริมาณงาน 
 3.  หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้างชลประทาน 
 4.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง 
 5.  บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 6.  ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
 7.  ตารางอัตราราคางานดิน (Operating Cost) 
 8.  ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน 
 9.  ตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน 
 10. ข้อมูลส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ  (Bank Volume and 
Compacted Factor) 
 11.  ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทาน 
 12.  ตารางค านวณอัตราราคางานบาน  ฝาท่อ  และเครื่องยก 
 13.  อัตราราคางานปลูกหญ้า 
 14.  ตาราง Factor F ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน (ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  
และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม) 
 15.  หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
 

  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ข้อก ำหนด แนวทำง วิธีปฏิบัติ และข้อมูลรำยละเอียด ทั้ง 15 รำยกำรดังกล่ำว 
มีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำถัดไป 
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บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง 
ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

 
 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน เป็นบัญชีที่รวบรวมรายการ 
งานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมีไว้เพ่ือใช้เป็นแม่แบบและแนวทางประกอบ 
การพิจารณาถอดแบบก่อสร้าง เพ่ือก าหนดรายการงานก่อสร้างในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน โดยได้ก าหนดและรวมรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี  
ไว้เป็นกลุ่มงาน รวม 64 กลุ่มงาน และในแต่ละกลุ่มงานจะประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ  
ในกลุ่มงานนั้นๆ และในแต่ละรายการงานก่อสร้างยังได้อธิบายลักษณะและขอบเขตของงานไว้เพ่ือผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางใช้เป็นแนวทางประกอบในการพิจารณาถอดแบบก่อสร้างด้วย 
 เนื่องจากบัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว เป็นบัญช ี
ที่รวบรวมรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมี ซึ่งเมื่อน าไปใช้ประกอบ 
การถอดแบบก่อสร้างส าหรับในบางโครงการ/งานก่อสร้าง อาจมีรายการไม่ตรงหรือมีรายการที่นอกเหนือจาก
ที่ก าหนดไว้ในบัญชีแสดงรายการงานก่อสร้างนี้ก็เป็นไปได้ ดังนั้น จึงมีข้อก าหนดให้ผู้มีหน้าที่ค านวณ 
ราคากลางใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาถอดแบบก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง และสามารถปรับปรุง  
ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และหรือเพ่ิมเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูล
ข้อเท็จจริงส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 
 
 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว มีรายละเอียดปรากฏ 
ในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 งานถางปา่
1.1 งานถากถาง ตร.ม. เปน็การขุดดิน  ไถ  หรือตัด  เอาเศษดิน  หญ้า  ไมพุ้่ม  รากไม ้ ตอไม ้ ถากถางใหค้รอบคลุมพื้นที่ที่จะกอ่สร้างทั้งหมด    พร้อมขนย้ายไปทิ้ง  ฝัง  

และส่ิงอนัไมพ่ึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะกอ่สร้าง หรือเผาท าลายนอกพื้นที่กอ่สร้าง

1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. เป็นการขุด  ดัน  ไถ  หรือตัด  เอาเศษดิน  หญา้  ไม้พุม่  รากไม้  ตอไม้  ถากถางใหค้รอบคลุมพื้นที่ที่จะกอ่สร้างทั้งหมด พร้อมขนย้ายไปทิ้ง  ฝัง  
ต้นไม้ขนาดใหญ ่หรือเศษวัสดุที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจากบริเวณที่จะก่อสร้าง หรือเผาท าลายนอกพื้นที่กอ่สร้าง  

2 งานขดุเปดิหน้าดนิ ลบ.ม. เปน็การขุดเอาหนา้ดินออ่นที่ไมส่ามารถรับน้ าหนกัตัวอาคารที่จะกอ่สร้าง ขุดลอกหนา้ดินออ่นออกใหม้คีวามลึกไมน่อ้ยกว่าที่ก าหนดในแบบ  
หรือบริเวณที่จะต้องถมบดอดัแนน่ดินออก  ซ่ึงรวมไปถึงรากไม้ หรือถ้าไมก่ าหนดไว้ใหขุ้ดลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. ส าหรับ
เศษดินเศษหนิหรือส่ิงไมพ่ึงประสงค์อืน่ๆ งานก่อสร้างทั่วๆ ไป ไม่น้อยกว่า 0.5 ม. ส าหรับงานเขือ่นแล้วขนย้ายไปทิ้ง 

กรณีที่มงีานถางปา่แล้ว  ใหห้กัปริมาณงานขุดเปดิหนา้ดินออก 0.15 ม.
3 งานดนิขดุ

3.1 งานดินขุดด้วยแรงคน ลบ.ม. การขุดดินในบริเวณที่ไมส่ามารถใช้เคร่ืองจักรเข้าไปด าเนนิการขุดได้ เช่น ขุดขึน้มากองหรือเกล่ียในบริเวณใกล้เคียง
บริเวณแคบๆ บริเวณขุดแต่งหลังจากเคร่ืองจักรขุดแล้ว  หรือการขุดดิน
ในปริมาณไมม่ากนกั  ซ่ึงขนย้ายเคร่ืองจักรเข้าไปท างานแล้วไมคุ้่ม

3.2 งานดินขุดด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. การขุดวัสดุที่มปีริมาณมาก ต้องการความรวดเร็ว ซ่ึงรวมถึงวัสดุอืน่ๆ เช่น การขุดขึน้มากองแล้วเกล่ีย   ในรัศมทีี่เคร่ืองจักรสามารถปฏบิติังานได้  
ทราย , ดินเลน และสามารถใช้เคร่ืองจักรส าหรับงานขุดแบบธรรมดา หรือขุดขึน้รถบรรทุกเพื่อขนย้าย
กส็ามารถขุดได้

3.3 งานดินขุดยาก ลบ.ม. การขุดวัสดุที่อาจเปน็หนิผุ  ดินดาน  ดินลูกรัง  หนิกอ้น  หรือวัสดุอืน่ การขุดขึน้มากองแล้วเกล่ีย ในรัศมทีี่เคร่ืองจักรสามารถปฏบิติังานได้   
ซ่ึงไมส่ามารถขุดออกได้ด้วยเคร่ืองจักรเคร่ืองมอืธรรมดาจะต้องใช้ หรือขุดขึน้รถบรรทุกเพื่อขนย้าย
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบขนาด 230 แรงมา้ ติดเขีย้วงัด (Ripper)  
จ านวน 1 ถึง 3 อนั จึงจะท าใหห้ลวมหรือเคล่ือนย้ายออกได้
หรือเปน็ชัน้วัสดุที่มค่ีา Blow Count มากกว่า 30  (N>30)  ขึน้ไป

4 งานขดุลอก
4.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. การขุดดินเลนโคลนที่ต้ืนเขินของคลองใหไ้ด้ระดับที่ต้องการโดยใช้รถขุด การขุดขึน้มากองและปรับแต่งคันคลองโดยรถขุด

แบบธรรมดาขุดและเดินบนคันคลองความกว้างของคลองไมเ่กนิ 25 ม.
 ลึกไมเ่กนิ 4 ม.
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4.2 งานขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. การขุดดินเลนโคลนที่ต้ืนเขินของคลองอา่งเกบ็น้ าใหไ้ด้ระดับที่ต้องการ การขุดและส่งไปทิ้งตรงจุดที่ก าหนด ซ่ึงไมร่วมค่าใช้จ่าย
โดยใช้เรือขุดและส่งดินไปทิ้งในระยะไมเ่กนิ 100 ม. ในการเตรียมจุดทิ้งดิน

5 งานก าจดัวัชพืชดว้ยเรือ ตัน การเกบ็วัชพืชลอยน้ าในปริมาณหนาแนน่มากต้ังแต่ 50 กก.ต่อ ตร.ม. การเกบ็ขึน้มาทิ้งบนคันคลอง
(80 ตันต่อไร่) ขึน้ไป และมคีวามกว้าง 6-20 ม. และทิ้งบนคันคลอง

6 งานระเบดิหนิ ลบ.ม. การท าใหช้ัน้หนิแข็ง (Sound  Rock) ซ่ึงมคีวามแข็งจนไมส่ามารถ การระเบดิหนิใหไ้ด้รูปร่าง ความลาดชันตามที่ก าหนดในแบบ รวมถึง
ท าใหห้ลวมตัวหรือเคล่ือนย้ายด้วยเคร่ืองจักรกลแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  การดันรวมกอง ตักและขนย้าย
ขนาด 230 แรงมา้ ติดเขีย้วงัด จ านวน 1 ถึง 3 อนัได้ หรือเปน็หนิกอ้น
ซ่ึงมขีนาดโตต้ังแต่ 1 ลบ.ม.  ขึน้ไป

7 งานดนิถม
7.1 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยแรงคน ลบ.ม. การถมดินในบริเวณที่เคร่ืองจักรขนาดใหญ่และเคร่ืองจักรเบาเข้าไปไมไ่ด้ บดอดัเปน็ชัน้ๆตามที่ก าหนดในแบบ   หรือไมเ่กนิ 0.10 ม.โดยใช้วัสดุ

เช่น บริเวณแคบๆ การถมในปริมาณไมม่าก  หรือในบริเวณที่ใช้เคร่ืองจักร ที่มคุีณสมบติัที่เหมาะสมมาบดอดัมคีวามชืน้ และความแนน่ 
ขนาดใหญ่บดอดัแล้วจะเกดิอนัตรายต่อตัวอาคาร หรือการถมดิน ในแบบ
ในปริมาณไมม่ากนกั ซ่ึงขนย้ายเคร่ืองจักรเข้าไปท างานแล้วไมคุ้่ม

7.2 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเคร่ืองจักรเบา ลบ.ม. การถมดินในบริเวณที่เคร่ืองจักรขนาดใหญ่เข้าไปไมไ่ด้ เช่น บริเวณแคบๆ บดทับดินเปน็ชัน้ๆตามที่ก าหนดในแบบ  หรือไมเ่กนิ 0.10 ม. 
การถมในปริมาณไมม่าก หรือในบริเวณที่ใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ โดยใช้วัสดุที่มคุีณสมบติัที่เหมาะสมมาบดอดัมคีวามชืน้ และความแนน่ 
บดอดัแล้วจะเกดิอนัตรายต่อตัวอาคาร ตามที่ก าหนดในแบบ

7.3 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. การถมดินที่มปีริมาณมากมขีอบเขตกว้างโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับ บดทับดินเปน็ชัน้ๆไมเ่กนิชัน้ละ 0.30 ม. หรือตามที่ก าหนดในแบบ   
ใหไ้ด้ความแนน่ความชืน้ รูปร่างตามที่ก าหนดในแบบ โดยใช้วัสดุที่มคุีณสมบติัเหมาะสมมาบดทับใหไ้ด้ความชืน้ และความแนน่ 

ตามที่ก าหนดในแบบ ประกอบด้วย
1.ค่าดิน
2.ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน
3.ค่าขุด
4.ค่าขนส่ง
5.ค่าบดทับ
โดยใช้อตัราราคางานของประเภทงานนัน้ๆ ประกอบ
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8 งานลกูรังบดอัดแน่น ลบ.ม. การถมดินที่มปีริมาณมากมขีอบเขตกว้างโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับ บดทับลูกรังเปน็ชัน้ๆไมเ่กนิชัน้ละ 0.30 ม. หรือตามที่ก าหนดในแบบ  
ใหไ้ด้ความแนน่ ความชืน้ รูปร่างตามที่ก าหนดในแบบ โดยใช้วัสดุที่มคุีณสมบติัเหมาะสมมาบดทับใหไ้ด้ความชืน้  และความแนน่ 

ตามที่ก าหนดในแบบ  ประกอบด้วย
1.ค่าวัสดุ
2.ค่าเปดิหนา้บอ่ลูกรัง
3.ค่าขุด
4.ค่าขนส่ง
5.ค่าบดทับ
โดยใช้อตัราราคางานของประเภทงานนัน้ๆ ประกอบ

9 งานคอนกรีตเสริมเหลก็
9.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง ลบ.ม. เปน็งานที่ประกอบไปด้วยส่วนผสมของ ปนูซีเมนต์ หนิย่อย งานคอนกรีตที่มอีตัราส่วนผสมตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางาน

หรือกรวดทรายและน้ า ซ่ึงอาจมสีารเคมผีสมอยูด้่วย ผสมคลุกเคล้า ของงานคอนกรีตและหนิต่างๆ ซ่ึงใช้ราคาวัสดุจากแหล่งที่เปน็ปจัจุบนั 
ใหไ้ด้ความข้นเหลวที่เหมาะสม และเมือ่แข็งตัวต้องมคีวามแข็งแรง รวมถึง งานไมแ้บบ ซ่ึงไมร่วมเหล็กเสริมคอนกรีต
(Strength) ไมต่่ ากว่าที่ก าหนดในแบบ

9.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต กก. เปน็เหล็กที่มชีัน้คุณภาพ SR24 , SD30 หรือ SD40 หรือชัน้คุณภาพอืน่ๆ จัดเตรียมเหล็กเสริม  เช่นการตัด  การดัดงอ  และการติดต้ังเหล็กเสริม 
และต้องมคุีณภาพตามมาตรฐาน มอก.ตามที่ก าหนดในแบบ รวมถึง งานลวดผูกเหล็กทั้งหมด

10 งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. งานคอนกรีตที่ใช้ปรับระดับหรือรองพื้นอาคารเพื่อใหก้ารท างานส่วนอืน่ๆ งานคอนกรีตที่มอีตัราส่วนผสมตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางาน
ได้สะดวก ของงานคอนกรีต และหนิต่างๆ

11 งานคอนกรีตดาด งานคอนกรีต (เหมอืนข้อ 9.1) น ามาใช้ในการดาดคลองหรืองานอืน่ๆ งานคอนกรีตที่มอีตัราส่วนผสมตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางาน
11.1 งานคอนกรีตดาด  หนา 3 ซม. ตร.ม. ที่มลัีกษณะคล้ายกนั ของงานคอนกรีต และหนิต่างๆ  รวมถึงงานไมแ้บบ

11.2 งานคอนกรีตดาด  หนา 5 ซม. ตร.ม.
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11.3 งานคอนกรีตดาด หนา 8 ซม. ตร.ม.

11.4 งานคอนกรีตดาด  หนา 10 ซม. ตร.ม.
11.5 งานคอนกรีตดาด  หนา...............ซม. ตร.ม.

12 งานคอนกรีตลว้นปนหนิใหญ่ ลบ.ม. งานคอนกรีตที่ใช้หนิใหญ่เปน็ส่วนผสมเพื่อท าใหโ้ครงสร้างมนี้ าหนกั งานคอนกรีตที่มอีตัราส่วนผสมตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางาน
เพิ่มขึน้ และประหยัดปนูซีเมนต์ใช้ส าหรับงานกอ่สร้างฝายน้ าล้น  ของงานคอนกรีต และหนิต่างๆ  รวมถึงงานไมแ้บบ
หรืองานอืน่ๆ ที่มลัีกษณะคล้ายกนั

13 งานปอ้งกันการกัดเซาะ
13.1 งานหนิเรียง  หนา...............ม. ลบ.ม. เปน็งานเรียงชัน้หนิใหญ่ส าหรับปอ้งกนัการกดัเซาะเชิงลาดและตล่ิง จัดหาหนิใหญ่ที่มขีนาดคละ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือ Specification 

โดยการคัดเลือกหนิที่มขีนาดคละกนัน ามาเรียงใหไ้ด้ความหนาแนว  แล้วน ามาจัดเรียงกนัใหช้ิดที่สุด จากขนาดเล็กสุดด้านในล่างที่ติดกบั
และความลาดเอยีงตามที่ก าหนดในแบบ วัสดุรองพื้น จนถึงขนาดใหญ่ที่ผิวนอกของ Slope โดยจัดเรียงใหผิ้วนอก

มคีวามเรียบ และมใิหเ้กดิการแยกตัวของหนิที่เรียง

13.2 งานหนิเรียงยาแนว  หนา...............ม. ลบ.ม. เปน็งานเรียงชัน้หนิใหญ่ส าหรับปอ้งกนัการกดัเซาะเชิงลาดและตล่ิง จัดหาหนิใหญ่ที่มขีนาดคละ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือ Specification  
โดยการคัดเลือกหนิที่มขีนาดคละกนัน ามาเรียงใหไ้ด้ความหนาแนว แล้วน ามาจัดเรียงกนัใหช้ิดที่สุด จากขนาดเล็กสุดด้านในล่างที่ติดกบัวัสดุ
และความลาดเอยีงแล้วใช้ปนูทรายยาแนวตามช่องว่างระหว่างกอ้นหนิ รองพื้น จนถึงขนาดใหญ่ที่ผิวนอกของ Slope โดยจัดเรียงใหผิ้วนอก

มคีวามเรียบ และมใิหเ้กดิการแยกตัวของหนิที่เรียง จากนัน้ท าการราดน้ า
ใหชุ้ม่ ยาแนวด้วยปนูทราย พร้อมแต่งเกล่ียผิวหนา้ใหเ้รียบร้อย

13.3 งานหนิกอ่ ลบ.ม. เปน็งานเรียงชัน้หนิใหญ่เปน็ชัน้ๆและใช้คอนกรีตหยาบดาดระหว่างชัน้หนิ จัดหาหนิใหญ่ที่มขีนาด 20–40 ซม. หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบหรือ 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไมใ่หเ้ล่ือนหลุดส าหรับปอ้งกนัการกดัเซาะ Specification แล้วน ามาวางเรียงใหช้ิดกนัมากที่สุด ช่องว่างนอ้ยที่สุด 
บริเวณเชิงลาด และตล่ิง บนชัน้คอนกรีตรองพื้นใหเ้ต็มผิวหนา้คอนกรีต แล้วเทคอนกรีตทับหนา้หนิ

ที่วางชัน้แรก เมือ่เทคอนกรีตสูงถึงผิวหนิชัน้แรกใหว้างหนิชัน้ต่อไปท าเช่นนี้
ต่อไปจนมขีนาดตามที่ก าหนดไว้ในแบบ แล้วจึงตกแต่งผิวหนา้ใหเ้รียบร้อย

13.4 งานหนิทิ้ง  หนา...............ม. ลบ.ม. เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะและพังทลายของดินบริเวณเชิงลาด จัดหาหนิใหญ่ที่มขีนาดคละ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือ Specification
โดยการใช้หนิใหญ่คละขนาด แล้วน าไปปทูิ้งบนชัน้วัสดุรองพื้น ในการทิ้งหนิจะต้องใหไ้ด้ความหนา และม ี

Gradation ของหนิคละกนั ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หรือ Specification
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13.5 งาน ROCKFILL  TOE ลบ.ม. เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะและพังทลายของดินตีนเขือ่นด้านท้ายน้ า งานหนิทิ้ง  ตามตารางส าหรับค านวณอตัราราคางานของงานคอนกรีต
โดยการใช้หนิใหญ่คละขนาด และหนิต่างๆ

13.6 งานวัสดุรองพื้น  หนา...............ม. ลบ.ม. เปน็งานรองพื้นโดยใช้วัตถุประเภทกรวด  หรือหนิย่อยและทราย จัดหาวัสดุผสมและกอ่สร้างตามแบบ
ที่มส่ีวนผสมคละกนัตามที่ก าหนด

13.7 งานแผ่นใยสังเคราะห ์ หนา...............มม. ตร.ม. แผ่นใยสังเคราะหท์ี่ท าหนา้ที่เปน็วัสดุกรองชนดิหนึง่ จัดหาและปตูามที่แบบก าหนด

13.8 งาน GABION ,  งาน MATTRESS เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะและพังทลายของดินบริเวณเชิงลาดและพื้น  จัดหาและประกอบติดต้ังตามแบบ
13.8.1 งานจัดหาและติดต้ัง GABION  ขนาด……….ม. ลบ.ม. โดยใช้กล่องลวดตาข่าย  PVC  หรือลวดสังกะสีบรรจุหนิจนเต็ม

แล้วน าไปวางเรียงบริเวณเชิงลาดและพื้นตามแบบ

13.8.2 งานจัดหาและติดต้ัง MATTRESS  ขนาด….….ม. ลบ.ม.

13.8.3 งาน..............................

14 งานแผ่นพลาสตกิ  หนา................มม. ตร.ม. ใช้ปบูริเวณใต้รอยต่อของคอนกรีตที่อยูติ่ดกบัดิน  เพื่อปอ้งกนัน้ าซึมขึน้มา จัดหาและปเูฉพาะที่ตามแบบก าหนด
บริเวณรอยต่อ เช่น รอยต่อของคลองดาดคอนกรีต รอยต่อของคานคอนกรีต

15 งานทอ่ทัว่ไป เปน็การส่งน้ าและระบายน้ าโดยใช้ท่อชนดิต่างๆ จัดหาและประกอบติดต้ังตามแบบก าหนด
15.1 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด...................ม. ม.

15.2 งานท่อ  PVC  ขนาด...................ม. ม.

15.3 งานท่อ  AC  ขนาด...................ม. ม.

15.4 งานท่อ  HDPE  ขนาด...................ม. ม.

15.5 งานท่อ  PE  ขนาด...................ม. ม.

- 37 -



- 33 -

บญัชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

ที่ รายการ หน่วย ลักษณะงาน ขอบเขตงาน

15.6 งานท่อเหล็กเหนยีว  ขนาด...................ม. ม.

15.6 งานท่อเหล็กอาบสังกะสี  ขนาด...................ม. ม.
15.7งาน..............................

16 งานรอยตอ่คอนกรีต งานรอยต่อคอนกรีตของงานกอ่สร้างต่างๆ จัดหาและติดต้ังในบริเวณรอยต่อคอนกรีต หรือตามที่ก าหนดในแบบรูป  
16.1 รอยต่อส าหรับงานคลองส่งน้ า ใหเ้ปน็รอยต่อตามชนดิที่ก าหนด
16.1.1 Joint  Selant  Compound  หนา...................ซม.ตร.ม. งานอดุรอยต่อ Transverse  Joints  และLongitudinal  Joints

16.1.2 Coated  Paper  หนา.........................ซม. ตร.ม. งาน Transverse  Drain

16.1.3 แผ่นใยสังเคราะหก์รองน้ า  หนา...................ซม. ตร.ม. งาน Transverse  Drain

16.2 รอยต่อส าหรับงานอาคารชลประทาน
16.2.1 Elastic  Joint  Filler  หนา...................ซม. ตร.ม. งานอดุรอยต่อคอนกรีตของ Control  Joints

16.2.2  Sealing  Compound  หนา...................ซม. ตร.ม. งานเคลือบทาผิวของคอนกรีตที่สัมผัสกนัของ Control  Joints

16.2.3  แผ่น  Plastic  หนา...................ซม. ตร.ม. งานรองรอยต่อคอนกรีต

16.2.4  แผ่นใยสังเคราะหก์รองน้ า  หนา...................ซม. ตร.ม. งานรองรอยต่อคอนกรีตเพื่อกรองน้ าผ่าน

16.3  รอยต่อส าหรับงานถนนคอนกรีต
16.3.1 Mastic  Joint  Filler  กว้าง...........ซม.  ลึก..........ซม.ม. งานอุดรอยต่อ Transverse Joints และLongitudinal Joints ถนนคอนกรีต

16.4 รอยต่อส าหรับงานสะพาน
16.4.1 Celotex  w/c  Tar  หนา...................ซม. ตร.ม. เปน็งานรอยต่อคอนกรีตโดยใช้แผ่นใยประเภทชานออ้ย  หรือเส้นใยอืน่ๆ 

ที่เหมาะสมอดัเปน็แผ่นแล้วอาบด้วย Asphalt  ชนดิเหลว
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16.4.2 Mastic  Joint  Sealer  กว้าง..........ซม.  ลึก.........ซม.ม. เปน็ Asphalt  ชนดิเหลวอดุทับ Celotex  w/c  Tar

16.4.3  Elastomatic  Braeing  Pad  หนา...................ซม.ตร.ม. เปน็งานแผ่นยางรองรับแรงอดัคานสะพาน (Cap  Beam)
16.4.4  Asphalt  Paper  หนา...................ชัน้ ตร.ม. เปน็งานแผ่นกระดาษชุบยางมะตอยส าหรับวางรองคอสะพานที่ต่อเชือ่ม

กบัถนนคอนกรีต

16.5งาน  Waterstop งานเพื่อปอ้งกนัน้ าร่ัวของรอยต่อคอนกรีตโดยฝังอยูใ่นเนือ้คอนกรีต
16.5.1 งาน  Waterstop  Type  "A" ม. ใช้ส าหรับงานถังเกบ็น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารชนดิอืน่ที่มี

ลักษณะเหมอืนกนั
16.5.2 งาน  Waterstop  Type  "B" ม.

16.5.3 งาน  Waterstop  Type  "C" ม.

16.5.4 งาน  Waterstop  Type................ ม.

16.6 งาน..............................

17 งานลดแรงดนัน  า เป็นงานระบายน้ าและลดแรงดันน้ าจากดินด้านข้าง และด้านใต้ของอาคาร จัดหาวัสดุและอปุกรณ์และกอ่สร้างตามแบบ
17.1 งานจัดหาและติดต้ัง  Flap  Valve  Weephole ชุด ชลประทาน รวมถึงคลองดาดคอนกรีตซ่ึงประกอบไปด้วยวัสดุอปุกรณ์

ตามแบบก าหนด

17.2 งานจัดหาและติดต้ัง  Bottom  Drain ม.,จุด,ตาม

ความเหมาะสม

ของงาน

17.3 งานจัดหาและติดต้ัง  Side  Drain ม.,จุด,ตาม

ความเหมาะสม

ของงาน

17.3 งาน..............................
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18 งานเสาเขม็ เปน็งานเพิ่มความมัน่คงแข็งแรงของฐานรากอาคารที่เปน็ดินออ่น  จัดหา หรือจัดท าเสาเข็ม ที่มรูีปหนา้ตัด ขนาด ความยาว และชนดิ
18.1 งานเสาเข็ม ไมส่ามารถรับน้ าหนกัอาคารได้ หรือเพื่อเปน็การปอ้งกนัพังทลายของดิน  ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
18.1.1 เสาเข็มตอก ด้านข้างอาคาร โดยใช้เสาเข็มต่างๆ ได้แกค่อนกรีตอดัแรง  
- เสาเข็มค.ส.ล.  หนา้ตัด…  ขนาด…  ความยาว... ม. เสาเข็มคอนกรีต เสริมเหล็ก เสาเข็มเหล็ก  และเสาเข็มไม้
- เสาเข็มค.อ.ร.  หนา้ตัด…  ขนาด…  ความยาว... ม.
- เสาเข็มไม้  หนา้ตัด…  ขนาด…  ความยาว... ม.
- เสาเข็มเหล็กพืด  ชนดิ…  ความยาว... ม.

18.1.2 เสาเข็มเจาะระบบแหง้  ขนาด…  ความยาว... ม.

18.1.3 เสาเข็มเจาะระบบเปยีก  ขนาด…  ความยาว... ม.

18.2 งานทดสอบเสาเข็ม งานทดสอบก าลังรับน้ าหนกับรรทุกสูงสุด หรือทดสอบ ต้องสามารถรับน้ าหนกัได้ ไมน่อ้ยกว่าตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
18.2.1 Static  Load  Test ต้น ก าลังรับน้ าหนกับรรทุกปลอดภยั  หรือตรวจสอบสภาพ และรวมถึงความสมบรูณ์ของเสาเข็มตามที่ก าหนดไว้ใน Specification

ความสมบรูณ์ของเสาเข็ม
18.2.2 Dynamic  Load  Test ต้น

18.2.3 PileIntegrity  Test (SeismicTest) ต้น

18.3 งาน..............................

19 งานคอนกรีตหลอ่ส าเร็จปอ้งกันการกัดเซาะ กอ้น เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะของน้ าบริเวณด้านเหนอื หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเปน็รูปร่างต่างๆ แล้วน ามาวางตามต าแหนง่
และท้ายของอาคารชลประทาน โดยหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ก าหนดในแบบโดยกอ่นที่จะวางต้องรองรับด้วยหนิ  กรวด  ทราย  
เปน็รูปร่างต่างๆ ตามที่ก าหนดในแบบ และแผ่นใยสังเคราะหเ์สียกอ่น

20 งานปลกูหญา้ เปน็งานปอ้งกนัการกดัเซาะของน้ าบริเวณดินลาดของคลอง ถนน จัดหาหญ้าคา   ปลูกบนหนา้ดินรองพื้น   แล้วดูแลบ ารุงรักษา
20.1 งานปลูกหญ้าบน  TopSoil  หนา 5 ซม. ตร.ม. หรือบริเวณอืน่ๆ เพื่อปรับปรุงไมท้ัศนใ์หส้วยงาม จนหญ้าเจริญงอกงาม

- 39 -
- 40 -



- 33 -

บญัชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

ที่ รายการ หน่วย ลักษณะงาน ขอบเขตงาน

20.1 งานปลูกหญ้าบน  TopSoil  หนา 10 ซม. ตร.ม.

20.1 งานปลูกหญ้าบน  TopSoil  หนา 15 ซม. ตร.ม.

20.4 งาน..............................

21 งานราวกันตก ม. เปน็งานปอ้งกนัอบุติัเหตุบริเวณริมอาคารชลประทานต่างๆ จัดหาและประกอบวัสดุใหเ้ปน็รูปร่าง  และแข็งแรงตามต าแหนง่
ที่ก าหนดในแบบ

22 งานบนัไดลงิ  ขนาด f................มม. เหมารวม, เปน็งานประกอบของอาคารชลประทานต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวก จัดหาและประกอบวัสดุใหเ้ปน็รูปร่าง  และแข็งแรงตามต าแหนง่
แหง่ ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ที่ก าหนดในแบบ

23 งานตะแกรงกันสวะ,งานตะแกรงฝาบอ่ เปน็งานปอ้งกนัอนัตรายและอบุติัเหตุ จัดหาและประกอบวัสดุใหเ้ปน็รูปร่าง  และแข็งแรงตามต าแหนง่
23.1 งานจัดหาและติดต้ัง  Trashrack  ขนาด.............................ม.ชุด ที่ก าหนดในแบบ

23.2 งานจัดหาและติดต้ัง  Bulkhead  ขนาด.............................ม.ชุด

23.3 งาน..............................

24 งานเครื่องกว้านและบานระบาย งานประกอบของอาคารชลประทานเพื่อปดิ - เปดิ บงัคับน้ า จัดหา  หรือจัดท าเคร่ืองกว้านบานระบายพร้อมขนส่งและติดต้ัง
24.1 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าทางเดียว ชุด
  กรอบกลม ขนาด  f…………ม.

24.2 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าทางเดียว ชุด
  กรอบส่ีเหล่ียม ขนาด…………ม.

24.3 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าสองทาง ชุด
 กรอบกลม  ขนาด  f…………ม.
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24.4 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าสองทาง ชุด
กรอบส่ีเหล่ียม  ขนาด…………ม.

24.5 งานจัดหาและติดต้ังบานฝาท่อชนดิรับน้ าสองทาง ชุด
กรอบส่ีเหล่ียม  ขนาด…………ม.
24.5 งานจัดหาและติดต้ังเคร่ืองยกพร้อมเพลา ขนาด....กก. ชุด

24.6 งานประตูบานโค้ง ขนาด.....อมเคร่ืองกว้าน.....ตัน ชุด
   และอปุกรณ์ประกอบ

24.7 งานประตูบานตรง ขนาด.....อมเคร่ืองกว้าน.....ตัน ชุด
   และอปุกรณ์ประกอบ

24.8 งาน..............................

25 งานแผ่นกั นน  าเพ่ือซ่อมบาน ชุด งานซ่อมบานระบายโดยใช้แผ่นกนัน้ าที่ท าด้วยเหล็กหรือวัสดุอืน่ จัดหา หรือจัดท าแผ่นกัน้น้ าพร้อมขนส่งและติดต้ัง
ตามที่แบบก าหนด น ามาประกอบเปน็แผ่นใช้ปดิด้านเหนอืน้ าและท้ายน้ า
ของประตูระบายน้ า

26 งานคานสะพานคอนกรีตอัดแรง งานคานคอนกรีตอดัแรงท าหนา้ที่เปน็พื้นสะพานโดยวางพาดระหว่าง จัดหา หรือจัดท าคานคอนกรีตอดัแรงพร้อมขนส่งและติดต้ัง
26.1 งานจัดหาและติดต้ังคานสะพานคอนกรีตอดัแรง ท่อน ตอมอ่ซ่ึงมรูีปร่างเปน็แบบกล่อง Box Girder หรือแบบต้น Plank Girder  
   แบบ  Plank  Girder  ช่วง..............ม.ตัวริม หรือตามที่แบบก าหนด

26.2 งานจัดหาและติดต้ังคานสะพานคอนกรีตอดัแรง ท่อน
   แบบ  Plank  Girder  ช่วง..............ม.ตัวกลาง

26.3 งานจัดหาและติดต้ังคานสะพานคอนกรีตอดัแรง ท่อน
   แบบ  Box  Girder  ช่วง..............ม.ตัวริม
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26.4 งานจัดหาและติดต้ังคานสะพานคอนกรีตอดัแรง ท่อน
   แบบ  Box  Girder  ช่วง..............ม.ตัวกลาง

26.5 งาน..............................

27 งานแผ่นวัดระดบัน  า ชุด งานวัดระดับน้ าในอาคารชลประทานหรือคลองส่งน้ า จัดหา  และติดต้ังตามที่ต าแหนง่ที่ก าหนดในแบบ

28 งานผันน  าระหว่างก่อสร้าง งานเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ าใหไ้หลไปในทิศทางที่ก าหนด การจัดท าท านบชัว่คราว และทางผันน้ า ใหม้ขีนาด ระดับ และต าแหนง่
เพื่อปอ้งกนัมใิหน้้ าไหลเข้าไปในพื้นที่กอ่สร้าง และเพื่อรักษาระดับน้ า ที่เหมาะสมมคีวามมัน่คงเพียงพอ เพื่อใช้ส าหรับเปล่ียนทิศทาง
ในล าน้ าทางด้านท้ายน้ าใหม้รีะดับน้ าที่เหมาะสมกบัสภาพฤดูกาล การไหลของน้ า ไปในทิศทางที่ก าหนด
ตามปกติ ตลอดระยะเวลาการกอ่สร้าง

29 งานสบูน  าระหว่างก่อสร้าง ลบ.ม. การสูบน้ าออกจากบอ่กอ่สร้างทั้งจากน้ าใต้ดินและจากน้ าฝน สูบน้ าออกจากบอ่กอ่สร้างโดยใช้เคร่ืองสูบน้ าซ่ึงได้รวมค่าใช้จ่าย
เพื่อไมใ่หเ้กดิอปุสรรค และความเสียหายต่องานกอ่สร้าง และค่าแรงงานไว้ด้วย

30 งานวัสดกุรอง ลบ.ม. การกรองวัสดุเมด็ดินทรายขนาดเล็กไมใ่หไ้หลออกไปกบัน้ าโดยใช้วัตถุ จัดหาวัสดุมาผสมคละกนัใหไ้ด้ตามที่ก าหนดแล้วท าการกอ่สร้าง
ประเภทกรวด หรือหนิย่อยและทราย ที่มส่ีวนผสมคละกนัอย่างดี ตามที่ก าหนดในแบบ
ตามที่แบบก าหนด

31 งานกรวดหรือหนิยอ่ยอัดแน่น งานอดัแนน่กรวดหรือหนิย่อยใหม้คีวามแนน่ตามที่ก าหนด จัดหากรวดและหนิย่อยน ามาผสมคละกนั และบดอดัใหแ้นน่ตามที่ก าหนด
31.1 งานกรวดอดัแนน่  หนา....................ม. ลบ.ม.

31.2 งานหนิย่อยอดัแนน่  หนา....................ม. ลบ.ม.

32 งานทรายอัดแน่น  หนา....................ม. ลบ.ม. งานบดอัดแน่นทรายให้ได้ความแน่นตามที่แบบก าหนด เพือ่รองรับฐานราก จัดหาทรายที่มคุีณสมบติัตามที่ก าหนด แล้วท าการบดอดัใหไ้ด้ความหนา  
ของอาคารชลประทานชนดิต่างๆ หรือรองพื้นคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และขอบเขตตามที่แบบก าหนด

33 งานระบบไฟฟ้า ตามความ งานติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าก าลัง จัดหาวัสดุอปุกรณ์พร้อมติดต้ังตามที่แบบก าหนด
เหมาะสม
ของงาน
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34 งาน  Control  House  ตั งแตร่ะดบั..................ขึ นไป แหง่ งานกอ่สร้างอาคารเพื่อท าหนา้ที่ควบคุมการระบายน้ า กอ่สร้างอาคารตามที่แบบก าหนด

35 งานทอ่  Steel  Liner  พร้อมอุปกรณ์
35.1 งานจัดหาและติดต้ังท่อ Steel  Liner ม. งานระบายน้ าใหเ้ขือ่นโดยใช้ท่อเหล็กเหนยีวเชือ่มใหต่้อเนือ่งกนั จัดหาท่อเหล็กเหนยีว น ามาเชือ่มใหต่้อเนือ่งกนัตลอดความยาว   
ขนาด f……...ม.   หนา.............มม. ตลอดความยาว มขีนาด และคุณสมบติัตามที่แบบก าหนด

35.2 งานจัดหาและติดต้ังท่อ Steel  Liner  ท่อน งานลดขนาดท่อเพื่อเชือ่มต่อเข้ากบัประตูน้ าภายในอาคารบงัคับน้ า จัดหาท่อลดขนาดเหล็กเหนยีว  น ามาเชือ่มต่อกบัท่อเหล็กเหนยีว  
ลดขนาด.........ม.   เปน็...............ม.  หนา...........มม. และต่อเข้ากบัอาคารบงัคับน้ า

35.3 งานจัดหาและติดต้ังท่อ  Steel  Liner  เปล่ียนรูป ท่อน งานท่อเหล็กเหนยีวที่มกีารเปล่ียนรูปของหนา้ตัดจาก ส่ีเหล่ียมเปน็วงกลม   จัดหาท่อเปล่ียนรูปเหล็กเหนยีว น ามาเชือ่มต่อกบัท่อเหล็กเหนยีว 
   ขนาด...........ม.  เปน็  f.............ม.  หนา..........มม. หรือจากวงกลมเปน็ส่ีเหล่ียม ส่วนที่เกีย่วข้องตามที่ก าหนดไว้ในแบบกอ่สร้าง

35.4 งาน..............................

36 งาน Gate Valve , High  Pressure  Gate , ชุด งานปดิ-เปดิน้ าโดยใช้ประตูน้ าชนดิ Gate Valve , High Pressure Gate จัดหาประกอบและติดต้ังตามที่แบบก าหนดภายในอาคารบงัคับน้ า
Butterfly  Valve พร้อมทอ่เหลก็และอุปกรณป์ระกอบ  หรือ Butterfly  Valve

37 งานรอกโซ่พร้อมคานเหลก็และอุปกรณป์ระกอบ ชุด งานติดต้ังรอกโซ่ส าหรับใช้ยกประตูน้ าภายในอาคารควบคุม   จัดหา  และติดต้ังตามที่แบบก าหนดภายในอาคารบงัคับน้ า
เพื่อการซ่อมแซมบ ารุงรักษาประตูน้ า

38 งาน  Anchor  Bar  ขนาด  f.............มม. ชุด งานติดต้ังสมอเหล็กเพื่อยึดแผ่นพื้นโครงสร้างคอนกรีต ติดต้ังสมอเหล็ก โดยฝังไว้ในคอนกรีตใหม้ขีนาดและความยาว
ตามที่แบบก าหนด

39 เครื่องสบูน  าพร้อมอุปกรณป์ระกอบ ชุด งานสูบน้ าเพื่อเกบ็กกัหรือระบายน้ า จัดหาพร้อมขนย้าย  และติดต้ังตามที่แบบก าหนด

40 งานเหลก็รูปพรรณ ก.ก. งานโครงสร้างเหล็กโดยน าเหล็กรูปพรรณมาประกอบเปน็รูปร่าง จัดหามาประกอบติดต้ังตามที่แบบก าหนด

41 งานเครื่องมอืวัดพฤตกิรรมเขือ่น งานวัดพฤติกรรมเขือ่นโดยใช้อปุกรณ์ตรวจวัดประเภทต่างๆ จัดหา  ติดต้ัง  อา่น และบนัทึกข้อมลูจากอปุกรณ์ต่างๆตามที่แบบก าหนด
41.1 งานจัดหาและติดต้ัง  Piezometer ชุด ติดต้ังในระหว่างกอ่สร้างใช้ส าหรับการติดตามแรงดันน้ าในตัวเขือ่น
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41.2 งานจัดหาและติดต้ัง  Inclinometer ชุด ใช้ส าหรับการติดตามการเคล่ือนตัวในแนวราบของตัวเขือ่น

41.3 งานจัดหาและติดต้ัง  Magnetic  Ring ชุด ใช้ส าหรับการติดตามการเคล่ือนตัวในแนวต้ังของตัวเขือ่น

41.4 งานจัดหาและติดต้ัง  Cross  Arm ชุด ใช้ส าหรับการติดตามการเคล่ือนตัวในแนวต้ังของตัวเขือ่น

41.4 งานจัดหาและติดต้ัง Surface Settlement Point ชุด ใช้ส าหรับการติดตามการเคล่ือนตัวที่ผิวของตัวเขือ่น

41.5 งานจัดหาและติดต้ัง  Seepage  Flow  Meter ชุด ใช้ส าหรับการติดตามแรงดันน้ าไหลลอดตัวเขือ่น

41.6 งานจัดหาและติดต้ัง  Observation  Well ชุด ใช้ส าหรับการติดตามระดับน้ าใต้ดินบริเวณตัวเขือ่น

41.7 งานจัดหาและติดต้ังเคร่ืองมอืตรวจวัดแผ่นดินไหว
41.7.1 แบบ  Seismometer ชุด ใช้ส าหรับการติดตามวัดความส่ันสะเทือน

41.7.1 แบบ  Accelerometer ชุด ใช้ส าหรับการติดตามวัดความเร่ง

41.8 งาน..............................

42 งานปรับปรุงฐานราก
42.1 งานฝังท่อกรุเพื่อการเจาะและอดัฉีดของผสม ม. งานฝังท่อเหล็กปอ้งกนัการพังของหลุมเจาะ จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
  (Grout  Pipe  Installation) ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

42.2 งานเจาะ Consolidation Grout Hole 
และ Blanket Grout Hole
 - เจาะหนิแข็งมาก ม. งานเจาะหลุมอดัฉีดน้ าปนูหรือของผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

รับน้ าหนกัใหก้บัฐานรากกรณีหนิฐานรากจัดอยูใ่นประเภทหนิแข็งมาก ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - เจาะหนิแข็ง ม. งานเจาะหลุมอดัฉีดน้ าปนูหรือของผสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการ จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

รับน้ าหนกัใหก้บัฐานรากกรณีหนิฐานรากจัดอยูใ่นประเภทหนิแข็ง ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
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42.3 งานเจาะ Curtain Grout Hole 
แบบ Rotary Drilling
 - เจาะหนิแข็งมาก  ความลึก………….ม. ม. งานเจาะหลุมอดัฉีดน้ าปนูหรือของผสมเพื่อลดปริมาณการร่ัวซึมของน้ า จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ผ่านฐานราก กรณีหนิฐานรากจัดอยูใ่นประเภทหนิแข็งมาก ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - เจาะหนิแข็ง  ความลึก………….ม. ม. งานเจาะหลุมอดัฉีดน้ าปนูหรือของผสมเพื่อลดปริมาณการร่ัวซึมของน้ า จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ผ่านฐานราก กรณีหนิฐานรากจัดอยูใ่นประเภทหนิแข็ง ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

42.4 งานเจาะปนูซ้ า (Redrilling  GroutHole) ม. งานเจาะผ่านปนูในช่วงที่ได้ท าการอดัฉีดน้ าปนูไว้กอ่นแล้ว จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

42.5 งานทดสอบการร่ัวซึมของน้ าแบบลูยอง งานทดสอบเพื่อหาค่าอตัราการร่ัวซึมโดยใช้เวลา 50 นาทีต่อคร้ัง จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
(Lugeon Test) ต่อช่วงความลึก 3.00 - 5.00 ม. ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - ในหลุมเจาะมุมด่ิง คร้ัง
 - ในหลุมเจาะมุมเอยีง คร้ัง

42.6 งานทดลองอดัฉีดน้ ากอ่นการอดัฉีดของผสม งานทดสอบเพื่อหาค่าอตัราการร่ัวซึมโดยใช้เวลา 30 นาทีต่อคร้ัง จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
 - ในหลุมเจาะมุมด่ิงและมมุเอยีง  ไมเ่กนิ 15 องศา คร้ัง ต่อช่วงความลึก 3.00-5.00 ม. ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - ในหลุมเจาะมุมด่ิงและมมุเอยีง  เกนิกว่า 15 องศา คร้ัง

42.7 งานอดัฉีดของผสม (Pressure  Grouting)
 - อดัฉีดปนูซีเมนต์ (Cement  Grouting) ถุง งานอดัฉีดของผสมโดยใช้ความดันในการอดัฉีดเมือ่วัสดุที่อดัฉีดเปน็น้ าปนู จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - อดัฉีดโคลนผง (Bentonite  Grouting) กก. งานอัดฉีดของผสมโดยใช้ความดันในการอัดฉีดเมือ่วัสดุที่อัดฉีดเป็นน้ าโคลน จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - อดัฉีดทรายละเอยีด (Silt or Fine Sand Grouting) ตัน งานอดัฉีดของผสมโดยใช้ความดันในการอดัฉีดเมือ่วัสดุที่อดัฉีด จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

เปน็ทรายละเอยีด ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
 - อดัฉีดสารเคม ี(Chemical  Grouting) ลิตร งานอัดฉีดของผสมโดยใช้ความดันในการอัดฉีดเมือ่วัสดุที่อัดฉีดเป็นสารเคมี จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
42.8 ค่าวัสดุส าหรับการอดัฉีด (Grouting  Material) ตามประเภท ราคาของวัสดุที่ก าหนดใหใัช้เปน็วัสดุส าหรับการอดัฉีด จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด   หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด

ของวสัดุที่ใช้ ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)
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42.9 งานเจาะเกบ็ตัวอย่างแกนหนิ ม. งานเจาะหลุมเพื่อเกบ็ตัวอย่างแกนหนิเพื่อจุดประสงค์ในการก าหนด จัดหาและด าเนนิการตามที่แบบก าหนด หรือตามข้อก าหนดรายละเอยีด
(Drilling  Check  Hole & Pilot  Hole) แผนการปฏบิติังานเจาะและอดัฉีดของผสมและเพื่อการตรวจสอบ ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

ผลการปฏบิติังาน
43 งานอัดฉดีของผสมแรงดนัสงู (Cement Jet Grouting) การปรับปรุงดินใหม้คุีณสมบติัทางวิศวกรรมดีขึน้ ตามที่ก าหนดในแบบ ท าการอดัฉีดน้ าปนูด้วยเคร่ืองอดัฉีดแรงดันสูงในชัน้ดิน ใหไ้ด้คุณสมบติั

ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.80-1.00 ม. โดยการผสมปนูในดินธรรมชาติ ทางวิศวกรรมตามที่ก าหนด
 - ค่าด าเนนิการ ลบ.ม.
 - ค่าปนูซีเมนต์ ลบ.ม.

44 งาน Slush  Grouting ลบ.ม. การฉีดพ่นน้ าปนูเพื่ออดุรอยแตกบนพื้นผิวชัน้หนิฐานรากเขือ่น การจัดหาเคร่ืองจักรเคร่ืองมอือปุกรณ์ อตัราก าลังวัสดุตลอดจน
 และเพื่อประสานรอยแตกส่วนต้ืนของฐานรากเขือ่น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏบิติังานฉีดพ่นน้ าปนู

 (Slush Grouting) ในชัน้หนิฐานรากในบริเวณร่องแกนเขือ่น 
หรือในบริเวณอืน่ๆ ตามที่ผู้ควบคุมงานเหน็สมควร

45 งาน Dental  Concrete ลบ.ม. การเทคอนกรีตหยาบเพื่ออดุรอยแตกขนาดใหญ่หลุม หรือโพรง การจัดหาเคร่ืองจักรเคร่ืองมอือปุกรณ์ อตัราก าลังวัสดุตลอดจน
ในบริเวณพื้นผิวหนิฐานรากเขือ่น ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อการเทคอนกรีตหยาบในชัน้หนิฐานราก

บริเวณร่องแกนเขือ่นหรือในบริเวณอืน่ๆ  ตามที่ผู้ควบคุมงานเหน็สมควร

46 งานวัสดคัุดเลอืก "ข" ลบ.ม. การถมวัสดุคัดเลือกโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับใหไ้ด้ความแนน่  ความชืน้ การถมบดทับวัสดุคัดเลือก ใหไ้ด้ความแนน่ รูปร่างตามแบบที่ก าหนด
รูปร่างตามแบบก าหนด โดยประกอบด้วย

1.ค่าวัสดุ
2.ค่าขุด
3.ค่าขนส่ง
4.ค่าบดทับ

47 งานวัสดคัุดเลอืก "ก" ลบ.ม. การถมวัสดุคัดเลือกโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับใหไ้ด้ความแนน่  ความชืน้  การถมบดทับวัสดุคัดเลือก ใหไ้ด้ความแนน่ รูปร่างตามแบบที่ก าหนด
รูปร่างตามแบบก าหนด โดยประกอบด้วย

1.ค่าวัสดุ
2.ค่าขุด
3.ค่าขนส่ง
4.ค่าบดทับ
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48 งานวัสดชุั นรองพื นทาง ลบ.ม. การถมวัสดุชัน้รองพื้นทางโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับใหไ้ด้ความแนน่  การถมบดทับวัสดุชัน้รองพื้นทาง ใหไ้ด้ความแนน่ รูปร่างตามแบบที่ก าหนด 
ความชืน้ รูปร่างตามแบบก าหนด โดยประกอบด้วย

1.ค่าวัสดุ
2.ค่าขุด
3.ค่าขนส่ง
4.ค่าบดทับ

49 งานวัสดชุั นพื นทาง (หนิคลกุ) ลบ.ม. การถมวัสดุชัน้รองพื้นทางโดยใช้เคร่ืองจักรบดทับใหไ้ด้ความแนน่ การถมบดทับวัสดุชัน้พื้นทางใหไ้ด้ความแนน่ รูปร่างตามแบบที่ก าหนด 
ความชืน้ รูปร่างตามแบบก าหนด โดยประกอบด้วย

1.ค่าวัสดุ
2.ค่าผสมคลุกเคล้า
3.ค่าขนส่ง
4.ค่าบดทับ

50 งานราดแอสฟัลท ์Prime  Coat ตร.ม. การราดแอสฟัลท์ชนดิเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่ง จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
ปรับปรุงใหถู้กต้องตามแบบ

51 งานผิวทางเซอร์เฟสทรีตเมนตช์ั นเดยีว ตร.ม. การราดแอสฟัลท์และเกล่ียวัสดุหนิย่อยหรือกรวดย่อยปดิทับ จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
(Single  Surface  Treatment) เพียงชัน้เดียวบนพื้นทางที่ได้ท าไว้ใหถู้กต้องตามแบบ

52 งานผิวทางเซอร์เฟสทรีตเมนตส์องชั น ตร.ม. การราดแอสฟัลท์และเกล่ียวัสดุหนิย่อยหรือกรวดย่อยปดิ จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
(Double  Surface  Treatment) โดยจัดท าสองชัน้บนพื้นทางที่ได้ท าไว้ใหถู้กต้องตามแบบ

53 งานผิวทางเคพซีล (Cape  Seal) ตร.ม. การกอ่สร้างผิวทางด้วยการกอ่สร้างผิวทางชัน้แรกแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
ชัน้เดียวบนชัน้ทางใดๆ แล้วฉาบด้วยผิวแบบสเลอรีซีลทับลงไป

54 งานผิวทางแอสฟัลทค์อนกรีต  หนา...............ซม. ตร.ม. การกอ่สร้างชัน้ผิวทางด้วยวัสดุผสมที่ได้จากการผสมร้อนระหว่างมวลรวม จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
(Asphalt  Concrete  or  Hot-Mix  Asphalt) กบัแอสฟัลท์ซีเมนต์โดยการปหูรือเกล่ียแต่งและบดทับบนชัน้ทางใดๆ 

ใหไ้ด้แนวและรูปร่างตามแบบ
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55 งาน Leveling  แอสฟัลทค์อนกรีต ตัน งานปรับระดับพื้นผิวทางเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการปรับพื้นผิวทางเดิมใหม้สีภาพ
กอ่นท าการปพูื้นผิวทางใหม่ เหมาะส าหรับปพูื้นผิวทางใหม่

56 งาน Guard  Post ต้น หลักคอนกรีตโลหะ หรืออโลหะอืน่ๆ ใชัปกัติดต้ัง เพื่อแสดงแนวโค้งราบ จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
และโค้งต้ัง

57 งาน Guard  Rail  หนา...............มม. ม. เปน็การติดต้ังราวเหล็กกนัรถในบริเวณทางขึน้สะพานโดยใช้วัสดุ จัดหาและติดต้ัง  โดยใหร้วมถึงการขุดดินเทคอนกรีต  ยึดโคนเสา  
ที่มคุีณสมบติัตามที่แบบก าหนด และตกแต่งทาสีตามต าแหนง่  และมขีนาดตามที่แบบก าหนด

58 งานจดัหาและตดิตั งเครื่องหมายจราจร ชุด การติดต้ังปา้ยหยุด ปา้ยบงัคับ ปา้ยเตือน หรือปา้ยแนะน าต่างๆที่มรูีปร่าง จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
สีขนาดเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ตัวเลข ตัวอกัษร และต าแหนง่การติดต้ัง
ตามที่ระบไุว้ในแบบ

59 งานเสน้แบง่ทศิทางจราจรและขอบทาง ตร.ม. การตีเส้นแบง่ทิศทางจราจร ด้วยเส้น หรือเส้นประ เส้นขอบทาง เส้นหยุด จัดหาวัสดุอปุกรณ์และด าเนนิการกอ่สร้างตามแบบ
ลูกศร   หรือเคร่ืองหมายอืน่ใดบนผิวจราจร

60 งานอาคารชลประทานในระบบสง่น  าและระบบระบายน  า อาคารชลประทานประเภทต่างๆ เปน็แหง่ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม กอ่สร้างอาคารตามที่แบบก าหนด และตามข้อก าหนดรายละเอยีด
60.1 งานอาคารน้ าตกทดน้ า  กม................. แหง่ เพื่อใหร้ะบบส่งน้ า และระบบระบายน้ าสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ด้านเทคนคิ (Technical  Specification)

60.2 งานอาคารทิ้งน้ า  กม................. แหง่

60.3 งานอาคารทดน้ า  กม................. แหง่

60.4 งานอาคารอดัน้ าลดระดับ  กม................. แหง่

60.5 งานอาคารระบายน้ าล้น  กม................. แหง่

60.6 งานอาคารบงัคับน้ าปากคลอง  กม................. แหง่
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60.7 งานอาคารบงัคับน้ าปลายคลอง  กม................. แหง่

60.8 งานทรบ.ปากคลอง  กม................. แหง่

60.9 งานทรบ.ปลายคลอง  กม................. แหง่

60.10 งานท่อส่งน้ าเข้านา  กม................. แหง่

60.11 งานท่อลอดทางหลวงทดน้ า  กม................. แหง่

60.12 งานท่อลอดถนนทดน้ า  กม................. แหง่

60.13 งานท่อลอดถนน  กม................. แหง่

60.14 งานท่อลอดถนนอดัน้ าลดระดับ  กม................. แหง่

60.15 งานท่อลอดคลองส่งน้ า  กม................. แหง่

60.16 งานสะพานคนข้าม  กม................. แหง่

60.17 งานสะพานน้ า  กม................. แหง่

60.18 งานสะพานรถยนต์  กม................. แหง่

60.19 งาน Farm  Bridge  กม................. แหง่

60.20 งาน………………….
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61 งานอาคาร ส านักงาน และบา้นพัก แหง่ เปน็งานกอ่สร้างอาคารใช้ส าหรับเปน็ที่ท าการ ที่ปฏบิติังาน กอ่สร้างอาคารตามที่แบบก าหนด รวมถึงถนน ทางเท้า ที่จอดรถ 
หรือที่อยูอ่าศัย รางระบายน้ า ท่อระบายน้ า บอ่พัก บอ่บ าบดั งานระบบประปา 

งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สนามกฬีาหรือที่มลัีกษณะเดียวกนั 
ภายในบริเวณซ่ึงเปน็ส่วนประกอบของงานกอ่สร้างอาคาร

62 งานรื อถอนโครงสร้าง คสล. ลบ.ม. ร้ือถอน  โดยการทุบ สกดั หรือท าลายอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การร้ือถอน  อาคารคอนกรีตเสริมเสร็กล้ว  ดันหรือตักเศษวัสดุไปทิ้ง

63 งานทางล าเลยีงชัว่คราว ลบ.ม. เปน็งานจัดท าคันดินเพื่อใช้เปน็ทางสัญจรระหว่างกอ่สร้าง ท าการกอ่สร้างคันดินใหม้ขีนาด ระดับ และต าแหนง่ที่เหมาะสม 
มคีวามมัน่คงเพียงพอ  เพื่อใช้ส าหรับสัญจรหรือขนส่งวัสดุในการกอ่สร้าง

64 งาน Contact Clay ลบ.ม. เปน็การถมดินคัดเลือกบริเวณรอยเชือ่มต่อระหว่างชัน้หนิฐานราก บดอดัดิน ความหนาที่ตามก าหนด หรือประมาณ 0.10 ม. 
กบัชัน้ดินถมบดอดัแนน่ของงานเขือ่น  หรือรอยเชือ่มต่อระหว่างอาคาร โดยใช้วัสดุคัดเลือกที่มคุีณสมบติัตามแบบ หรือ Spec. ก าหนด
กบัดินถมบดอดัแนน่รอบอาคาร
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หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณปริมาณงาน 
งานก่อสร้างชลประทาน 

 
 เป็นหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถอดแบบค านวณปริมาณงาน
ส าหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ  ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 ในการถอดแบบค านวณปริมาณงาน ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจะต้องทราบขอบเขต 
ของงานก่อสร้างแต่ละรายการงานก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยให้ถอดแบบค านวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้าง 
ที่จะใช้ก่อสร้างนั้น โดยไม่ต้องคิดเผื่อปริมาณงานและวัสดุ เนื่องจากหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุน
ต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่างๆ ได้เผื่อปริมาณงานและวัสดุที่จะใช้ไว้ให้แล้ว 

 การถอดแบบค านวณปริมาณงานต่างๆ ในงานก่อสร้างชลประทาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

  1. งานเตรียมพื้นที่ 
   ได้แก่ งานถากถาง งานถากถางและล้มต้นไม้ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คิดค านวณ
ปริมาณงานเต็มพ้ืนที่งานก่อสร้าง ตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร 

  2. งานขุดเปิดหน้าดิน 
   ในบริเวณที่จะท าการก่อสร้างเขื่อน คลอง หรืออาคารชลประทานต่างๆ จ าเป็นจะต้อง 
ขุดเปิดหน้าดินเพ่ือน าดินที่ไม่มีคุณภาพหรืออินทรียวัตถุออกไปเสียก่อน โดยท าการขุดเปิดหน้าดิน 
ให้มีความลึกตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง  ซึ่งสามารถคิดค านวณปริมาณงานได้  ดังนี้ 
   2.1  พิจารณาตัดแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ โดยแต่ละช่วงมีความกว้างที่จะขุดเปิดใกล้เคียงกัน
แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยตลอดความกว้างของแต่ละช่วง คูณด้วยความยาวของช่วงนั้นๆ จะได้พ้ืนที่ที่จะขุดเปิด
หน้าดินในแต่ละช่วง และเมื่อรวมพ้ืนที่เหล่านี้ทุกช่วง จะได้พ้ืนที่บริเวณขุดเปิดหน้าดินทั้งหมด มีหน่วยเป็น
ตารางเมตร 
   2.2 ส าหรับความลึกของดินที่ต้องขุดเปิดหน้าดิน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
ในกรณีที่ในแบบก่อสร้างไม่ได้ก าหนดไว้ ให้ใช้ความหนาประมาณ 0.30 เมตร ส าหรับงานคลองส่งน้ า และ
ประมาณ 0.50 เมตร ส าหรับงานเขื่อน 
   2.3 ดังนั้น ปริมาณงานขุดเปิดหน้าดินจะเท่ากับ พื้นที่  (จากข้อ 2.1) x ความหนา  
(จากข้อ 2.2)   ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 
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  3. งานดินขุด 
   โดยปกติงานก่อสร้างคลองส่งน้ า จะมีระดับต่างๆ และ  Side  Slope ก าหนดไว้แน่นอน 
ในแบบก่อสร้าง  ซึ่งสามารถค านวณหาปริมาณงานดินขุดได้ โดยใช้สูตร 
 

V =  (A1+ 4A2+ A3)
6

L
  

 

  เมื่อ  V  =  ปริมาตรของดินขุดมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร 
  A1 และ A3 =  พ้ืนที่รูปตัดขวางของคลองที่จะขุด ตรงปลายทั้งสองของช่วงคลอง 
        ที่ตัดแบ่ง มีหน่วยเป็น ตารางเมตร 
     A2 =  พ้ืนที่รูปตัดขวาง  ตรงกลางของช่วงคลอง มีหน่วยเป็น ตารางเมตร 
     L =    ความยาวของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง  มีหน่วยเป็น เมตร 

   อนึ่ง ส าหรับวิธีการหาพ้ืนที่รูปตัดขวางของคลอง ถ้ารูปร่างของรูปตัดขวางซับซ้อนไม่เป็น
รูปร่างทางเรขาคณิต ก็อาจใช้ Planimeter วัดพ้ืนที่ได้โดยตรง 

   ส าหรับการค านวณปริมาณงานดินขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทานโดยทั่วไป  
ในแบบก่อสร้างจะก าหนดเส้นขอบเขตของการขุดไว้ให้ ซึ่งจะมี Side  Slope ประมาณ 1:1 และขนาดก้นบ่อ 
จะกว้างกว่าตัวอาคารประมาณ 1 เมตร โดยรอบ 

   ในกรณีที่ระดับดินเดิมมีค่าระดับที่เปลี่ยนแปลงมาก ผู้คิดค านวณปริมาณงานจะต้อง
ด าเนินการค านวณจากแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม 

   การขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทาน 

   ในกรณีที่บ่อก่อสร้างมีความลึกมากๆ จะต้องขุดบ่อก่อสร้าง โดยมีชานพัก (Waste Berm)  
ให้มีความกว้างอย่างน้อย 3 เมตร ที่ความลึกทุกๆ 3 เมตร ตามปกติจะท าการถากแต่งดินชั้นล่ างสุด 
ของบ่อก่อสร้างด้วยแรงคนโดยจะใช้เครื่องจักรขุดดินส่วนบนออกจนถึงระดับประมาณ + 0.10  ม.  
เหนือระดับฐานรากอาคาร  แล้วขุดแต่งด้วยแรงคนจนถึงระดับที่ต้องการ ดังนั้น ในการค านวณปริมาณงาน
จึงต้องแบ่งงานดินขุดบ่อก่อสร้าง  เป็นงานขุดด้วยเครื่องจักรและงานขุดด้วยแรงคนด้วย 

  4.  งานถมดินบดอัดแน่น 
   ส าหรับงานคลองส่งน้ าให้ใช้ขั้นตอนและวิธีการคิดค านวณปริมาณงานเช่นเดียวกับงานดินขุด  
ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร แต่จะต้องใช้ระดับดินเดิมที่ขุดเปิดหน้าดินออกไปแล้วในการหาพ้ืนที่ 
รูปตัดขวางของงานดินถม 

   ส าหรับงานดินถมของงานอาคารและงานท่อ ต้องแบ่งเป็นงานถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน
หรือถมบดอัดแน่นด้วยเครื่ องจักร เบา และงานถมบดอัดแน่นด้วยเครื่ องจักร โดยก าหนดให้ 
ท าการถมบดอัดแน่นด้วยแรงคนหรือเครื่องจักรเบาภายในรัศมีประมาณ 1.00 ม. จากตัวอาคารและเหนือท่อ  
แล้วจึงใช้เครื่องจักรบดอัดแน่นต่อไป 
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  5. งานขุดระเบิดหิน 
   ส าหรับการคิดค านวณปริมาณงานของงานขุดระเบิดหิน จะต้องมีผลการส ารวจชั้นดิน และ
น าไปเขียน Profile ของชั้นหินให้ทราบขอบเขตของหินที่ต้องขุดระเบิดให้แน่ชัด โดยปกติจะคิด Side Slope 
ของงานขุดระเบิดหินประมาณ 0.5 : 1 นอกจากในแบบหรือ Specification จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
โดยมีขั้นตอนและวิธีการคิดค านวณปริมาณงาน  เช่นเดียวกับงานดินขุด ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 

  6. งานคอนกรีต 
   การคิดค านวณปริมาณงานส าหรับงานคอนกรีตต่างๆ นั้น ให้คิดค านวณจากแบบก่อสร้าง
โดยตรง มีหน่วยวัดตามท่ีระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน โดยให้แบ่ง 
ตามประเภทของงานคอนกรีต  ดังนี้ 
    6.1  งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ 
    6.2  งานคอนกรีตโครงสร้าง 
    6.3  งานคอนกรีตดาด 
    6.4  งานคอนกรีตหยาบ 

   นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานคอนกรีต เช่น พวกวัสดุรอยต่อชนิดต่างๆ  
รวมทั้ง Rubber Water Stop ซึ่งสามารถค านวณปริมาณงานได้จากแบบก่อสร้างเช่นเดียวกัน โดยมีหน่วย
ตามที่ระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

  7. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
   ให้คิดค านวณปริมาณงานตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตของกรมชลประทาน หรือของวิศวกรรมสถาน 
แห่งประเทศไทยฯ (ว.ส.ท.)  ซึ่งรวมถึงส่วนต่อทาบ  งอปลาย  หรือดัดคอม้า  โดยมีหน่วยเป็น กิโลกรัม 

  8. งานแบบหล่อคอนกรีต 
   ให้คิดค านวณปริมาณงานตามพ้ืนที่ผิวคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละประเภทที่ต้องมี 
แบบหล่อคอนกรีตรองรับในขณะหล่อคอนกรีต โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร ซึ่งการยึด การเจาะรู   
เสียบเหล็ก และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการท างาน ให้รวมอยู่ในราคางานต้นทุนต่อหน่วย 

  9. งานหินเรียง หินทิ้ง และ Filter Materials 
   ให้คิดค านวณปริมาณงานตามขอบเขตที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 
โดยทั่วไปจะมีวิธีการคิดค านวณปริมาณงานจากพ้ืนที่ผิวคูณด้วยความหนาของชั้นหินเรียง หินทิ้ง หรือ  
Filter Materials 

  10. Temporary Work 
   กรณีที่ต้องด าเนินการหรือปฏิบัติงานซึ่งแบบก่อสร้างไม่ได้ก าหนดไว้  แต่มีความจ าเป็น 
ต้องด าเนินการเพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ให้คิดค านวณปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ 
ตามหลักวิศวกรรม 
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หลักเกณฑ์การประเมินราคางานตน้ทนุต่อหนว่ย 
ในงานก่อสร้างชลประทาน 

 
 เนื่องจากในทุกรายการงานก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทาน ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
จ าเป็นต้องค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในทุกรายการงานก่อสร้าง ดังนั้น ในหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานฉบับนี้ จึงได้ก าหนดและรวบรวมหลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณ 
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยส าหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมีไว้ 
เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้น าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง
ส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างชลประทานที่ถอดแบบค านวณราคากลางนั้น 
 แต่อย่างไรก็ตาม  เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าหลักเกณฑ์และหรือสูตร 
การค านวณหรือประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยดังกล่าว ไปปรับใช้ได้อย่างคล่องตัวและสอดคล้อง 
ตามข้อมูลข้อเท็จจริงส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบค านวณราคากลางนั้น จึงได้มีหมายเหตุ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่รายการงานก่อสร้างใดไม่มีหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินหรือค านวณ 
ราคางานต้นทุนต่อหน่วยก าหนดไว้   ให้ด าเนินการดังนี้ 
  1.  ให้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือน าหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย  
ของรายการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามแบบก่อสร้าง
ส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ 
  2.  งานที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ เช่น งานเจาะอุโมงค์ เป็นต้น สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านนั้นๆ ก าหนดหลักเกณฑ์และหรือค านวณราคาให้ก็ได้ โดยให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท า
บันทึกแสดงรายละเอียดของการก าหนดหลักเกณฑ์และหรือค านวณราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 
  3.  รายการงานก่อสร้างทั่วไปอ่ืนๆ ที่มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคา 
งานต้นทุนต่อหน่วยไว้ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการค านวณราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และหรือ 
ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 
  4.  ครุภัณฑ์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน เป็นครุภัณฑ์
ประเภทติดตั้งอยู่กับที่ (Built-in) ในกรณีที่ต้องค านวณค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดตั้งอยู่กับที่ ให้น าหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของการค านวณค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ มาปรับใช้ 
 
  หลักเกณฑ์และหรือสูตรส ำหรับกำรค ำนวณหรือประเมินรำคำงำนต้นทุนต่อหน่วยของรำยกำร 
งำนก่อสร้ำงต่ำงๆ ในงำนก่อสร้ำงชลประทำน  มีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำถัดไป 
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1 งานถางปา่

1.1 งานถากถาง

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ตร.ม.

1.2 งานถากถางและล้มต้นไม้

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ตร.ม.

2 งานขดุเปดิหน้าดนิ

 - ค่าขุดเปดิหนา้ดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าตักดิน  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

3 งานดนิขดุ

3.1 งานดินขุดด้วยแรงคน

 - ค่าขุดดินด้วยแรงคน (1/2 X อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า)  = 1/2 X  …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ
       

3.2 งานดินขุดด้วยเครื องจักร

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าขนส่ง ………… กม.  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.  (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(2)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

3.3 งานดินขุดยาก

 - ค่าขุด  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หลักเกณฑ์การประเมนิราคางานตน้ทุนตอ่หน่วย

ในงานก่อสร้างชลประทาน

อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า ใหใ้ช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ  โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่
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4 งานขดุลอก

4.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

4.2 งานขุดลอกด้วยเรือขุด

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

5 งานก าจดัวัชพืชดว้ยเรือ

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ตัน

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ตัน

6 งานระเบดิหนิ

6.1  งานระเบดิหนิพื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึน้ไป ความลึกที ระเบดินอ้ยกว่า 2.00 เมตร

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

6.2 งานระเบดิหนิพื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึน้ไป ความลึกที ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร  

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

6.3 งานระเบดิหนิพื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึน้ไป ความลึกที ระเบดิมากกว่า 3.50 เมตร

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.
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6.4 งานระเบดิหนิเปน็คลอง พื้นคลองกว้างนอ้ยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที ระเบดินอ้ยกว่า 2.00 เมตร

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

6.5 งานระเบดิหนิเปน็คลอง พื้นคลองกว้างนอ้ยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร  

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

6.6 งานระเบดิหนิเปน็คลอง พื้นคลองกว้างนอ้ยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที ระเบดิมากกว่า 3.50 เมตร

 - ค่าระเบดิหนิ  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและตัก  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนทิ้ง………..กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม  (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(4)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

7 งานดนิถม

7.1 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยแรงคน

 = 1 X …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ 1.  อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า ใหใ้ช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่

2.  ค่าดินถมบดอดัแนน่ด้วยแรงคน ยังมไิด้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน หากจ าเปน็ต้องจัดหาดินเพื อใช้ในการถมบดอดัแนน่แล้ว

     ใหพ้ิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดหาดินตามหลักเกณฑ์ฯ ที ระบไุว้ในหมายเหตุของงานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร

7.2 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักรเบา

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

- ค่าถมดินบดทับแน่นด้วยแรงคน (1Xอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า)
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7.3 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร 

7.3 (1) งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานทั วไป 85%)

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ……......... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์ ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าดินขุดด้วยเครื องจักร = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

ค่าขยายตัว = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

- ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว (3)/(4)) = ……(5)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

- ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(6)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) + (5) + (6) = …….….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรมจากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

7.3 (2)  งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานทั วไป 95%)

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)
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3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรม จากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

7.3 (3)  งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานเขื อน 95%)

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)
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สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรม   จากกรมที ดิน   ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร   ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

7.3 (4) งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานเขื อน 98%) 

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

= ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรม จากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว 
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8 งานลกูรังบดอัดแน่น

   ราคาวัสดุจากแหล่ง เปน็ราคาที ได้รวมค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง , ค่าขุด , ค่าขนส่ง ไว้แล้ว      

   ส าหรับค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง ใหคิ้ดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง  = (1.00 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

 = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุด  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (1) + (2) + (3) + (4)  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(5)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (6) + (7)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

9 งานคอนกรีตเสริมเหลก็

 9.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง

 - ราคาคอนกรีต  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

 - ค่างานไมแ้บบ  

        *  ค่าแรงต่อร้ือแบบ     = (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.) X อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบ)

 = ……(2)….. บาท

ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2 "x3"x3.5-4 ม.)  = ……...….. บาท/ลบ.ม.

ไม้กระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.)  = ……...….. บาท/ลบ.ม.

ราคาเฉลี ยไมแ้บบ  = ……...….. บาท/ลบ.ม.

         ค่าไมแ้บบ  = (พ.ท.ไมแ้บบ (ตร.ม.) X 0.06/2) x (ราคาไมแ้บบต่อ ลบ.ม.)

 = ……(3)….. บาท

รวม  = [(2) + (3)]/ปริมาตรคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละแหง่

 = ……(4)…..   บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  =  [(1) + (4)]  = ……...…..   บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ 1. ในการค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับไมแ้บบนัน้ ใหค้ านวณปริมาณพื้นที ผิวไมแ้บบตามที ต้องต้ังแบบจริงๆ 

 ของงานกอ่สร้างแต่ละแหง่ แล้วน าไปค านวณปริมาตรไมแ้บบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- อายุการใช้งานของไมแ้บบเฉลี ยใช้ได้ 2 คร้ัง

- ปริมาตรไมแ้บบต่อพื้นที ผิวไมแ้บบมค่ีาเฉลี ยเท่ากบั 0.06  ลบ.ม./ตร.ม.

- อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบใหใ้ช้ราคามาตรฐานตามบญัชีค่าแรงงานที ใช้ประกอบการถอดแบบ

  ค านวณราคากลางงานกอ่สร้างอาคารของปล่ีาสุด

- ราคาไมแ้บบใช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ราคาเฉลี ย

   ของไมย้างแปรรูป (ขนาด 1 1/2 " x 3" x 3.5 - 4 ม.) และไมก้ระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) รวมค่าขนส่ง

(2.50 x 1.25)
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2. งานคอนกรีตส าหรับกอ่สร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ ได้แก ่เขื อนคอนกรีต , อาคารระบายน้ าล้น (Spillway) , 

  อาคารท่อส่งน้ า (River Outlet หรือ Canal Outlet) , อาคารประตูระบายน้ าหวังานโครงการ เปน็ต้น 

  ใหใ้ช้และสืบราคา Concrete Mixing Plant จากแหล่งผลิต โดยค่าบม่คอนกรีตใหใ้ช้ราคาจากตารางค านวณ

  อตัราราคางานของงานคอนกรีตและหนิต่างๆ ในส่วนของค่าเทคอนกรีตใหคิ้ดค านวณจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 - ค่าจ้างแรงงาน  = 10 x อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า (*)

 = ……(1)….. บาท/วัน

 - ค่าเครื องจักรเครื องมอื  (**)  = ……(2)….. บาท/วัน

รวม   (1) + (2)  = ……(3)….. บาท/วัน

 = (3) / ความสามารถในการเทคอนกรีต (***)

 = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าเช่า Concrete  Pump  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (4) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

* อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า ใหใ้ช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่

** ค่าเครื องจักรเครื องมอื 329.24 บาท/วัน

*** ความสามารถในการเทคอนกรีต 120 ลบ.ม./วัน

 9.2  งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม.  = ............./ 1,000 = ……………..   บาท/กก.

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม.  = ............./ 1,000 = ……………..   บาท/กก.

เหล็กข้อออ้ย SD.30 ขนาด 12 มม.  = ............./ 1,000 = ……………..   บาท/กก.

เหล็กข้อออ้ย SD.30 ขนาด 16 มม.  = ............./ 1,000 = ……………..   บาท/กก.

เหล็กข้อออ้ย SD.30 ขนาด 20 มม.  = ............./ 1,000 = ……………..   บาท/กก.

เหล็กข้อออ้ย SD.30 ขนาด 25 มม.  = ............./ 1,000 = ……………..   บาท/กก.

 - เฉลี ยค่าเหล็กเสริมคอนกรีต = ……(1)…..   บาท/กก.

 - ค่าเผื อตัดเศษและสูญเสีย      

=  ( ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต )  X  0.10               = ……(2)…..   บาท/กก.

 - ค่าแรงดัดผูกเหล็ก รวมอปุกรณ์ = ……(3)…..   บาท/กก.

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) + (3) = ……………..   บาท/กก.

หมายเหตุ 1.  ค่าเหล็กใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั 

 และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง โดยใช้ราคาเฉลี ยของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24  

 ขนาด 6 และ 9 มม. และเหล็กข้อออ้ย  SD.30 ขนาด 12 , 16 , 20  และ 25 มม. รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 2. ค่าแรงดัดผูกเหล็กรวมอปุกรณ์ใช้ราคา  3.55  บาท/กก.

 9.3  งานนั งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที 

 - ค่าวัสดุ  = ……(1)….. บาท/ตร.ม.

 - ค่าแรงประกอบและร้ือย้าย  = ……(2)….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) = ……………..   บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ 1.  ค่าวัสดุใหคิ้ดตามหลักทางด้านวิศวกรรม

2.  ค่าแรงประกอบและร้ือย้ายใหใ้ช้ตามบญัชีค่าแรง/ด าเนนิการส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง
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10 งานคอนกรีตหยาบ

 - ราคาคอนกรีตหยาบ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

รวมทั้งส้ิน = ……………..   บาท/ลบ.ม.

11 งานคอนกรีตดาด  

11.1 งานคอนกรีตดาด  หนา .......... ซม. (3 ซม. , 5 ซม. , 8 ซม. , 10 ซม.)

 - ราคาคอนกรีตดาด  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

ค่าคอนกรีตดาดที ใช้ ....(1)... x ความหนา (ม.)  = ……(2)….. บาท/ตร.ม.

 - ค่าแต่งผิวหนา้คอนกรีตดาด  = ……(3)….. บาท/ตร.ม.

 - ค่างานไมแ้บบ  

        *  ค่าแรงต่อร้ือแบบ     = (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.) X อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบ)

 = ……(4)….. บาท

ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2 " x 3" x 3.5 - 4 ม.)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

ไม้กะบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมเฉลี ยไมแ้บบ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

        * ค่าไมแ้บบ             = (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.) X 0.06/4) x (ราคาไมแ้บบต่อ ลบ.ม.)

 = ……(5)….. บาท

รวม  = [(4) + (5)] / ปริมาณงานคอนกรีตดาดทั้งหมด (ตร.ม.)

 = ……(6)….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน  =  [(2) + (3) + (6)]  = …………….. บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ  -  * ในการค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับไมแ้บบนัน้ ใหใ้ช้หลักเกณฑ์ตามหมายเหตุข้อ 1 ในข้อ 9.1 ยกเว้นอายุการใช้งาน

     ของไมแ้บบส าหรับงานคอนกรีตดาดใหใ้ช้  4 คร้ัง

 -   ค่าแต่งผิวหนา้คอนกรีตดาดใช้ราคา 8.66 บาท/ตร.ม.

11.2 งานคอนกรีตดาด  หนา .......... ซม. (3 ซม. , 5 ซม. , 8 ซม. , 10 ซม.) (ส าหรับกอ่สร้างที ใช้คอนกรีตดาดปริมาณมาก)

 - ราคาคอนกรีตดาด  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบม่  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

 - ค่าเท

 - ค่าจ้างแรงงาน  = 10 x อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า (*)

 = ……(3)….. บาท/วัน

 - ค่าเครื องจักรเครื องมอื (**)  = ……(4)….. บาท/วัน

รวม (3) + (4)  = ……(5)….. บาท/วัน

 = (5) / ความสามารถในการเทคอนกรีต (***)

รวมค่าเท  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

รวมค่าคอนกรีต (1) + (2) + (3)  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม.

 = ……(8)….. บาท/ตร.ม.ค่าคอนกรีตดาดที ใช้ ....(7)... x ความหนา (ม.)
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 - ค่าแต่งผิวหนา้คอนกรีตดาด  = ……(9)….. บาท/ตร.ม.

 - ค่างานไมแ้บบ  

          ค่าแรงต่อร้ือแบบ     = (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.)  X  อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบ)****

 = ……(10)….. บาท

ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2 " x 3" x 3.5 - 4 ม.)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

ไม้กะบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมเฉลี ยไมแ้บบ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

        ***** ค่าไมแ้บบ             = (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.) X 0.06/4) x (ราคาไมแ้บบต่อลบ.ม.)

 = ……(11)….. บาท

รวม  = [(10) + (11)] / ปริมาณงานคอนกรีตดาดทั้งหมด (ตร.ม.)

 = ……(12)….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน  =  [(8) + (9) + (12)]  = …………….. บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ * อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า ใหใ้ช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่
** ค่าเครื องจักรเครื องมอื
*** ความสามารถในการเทคอนกรีต
**** อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบใหใ้ช้ตามบญัชีค่าแรงงาน/ด าเนนิการส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง
***** ในการค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับไมแ้บบนัน้ ใหใ้ช้หลักเกณฑ์ตามหมายเหตุข้อ 1 ในข้อ 9.1 ยกเว้นอายุการใช้งาน

     ของไมแ้บบส าหรับงานคอนกรีตดาดใหใ้ช้   4  คร้ัง
 -   ค่าแต่งผิวหนา้คอนกรีตดาดใช้ราคา  8.66  บาท/ตร.ม.

12 งานคอนกรีตลว้นปนหนิใหญ่

 - ราคาคอนกรีตล้วนปนหนิใหญ่  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

 - ค่างานไมแ้บบ  

        *  ค่าแรงต่อร้ือแบบ     = (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.) X อตัราราคาค่าต่อร้ือแบบ)

 = ……(2)….. บาท

ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2 " x 3" x 3.5 - 4 ม.)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

ไม้กะบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมเฉลี ยไมแ้บบ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

        * ค่าไมแ้บบ             = (พ.ท. ไมแ้บบ (ตร.ม.)  X  0.06 / 2) 

x (ราคาไมแ้บบต่อลบ.ม.)

 = ……(3)….. บาท

รวม  = [(2) + (3)] / ปริมาตรคอนกรีตล้วนปนหนิใหญ่ทั้งหมด

 = ……(4)…..   บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  =  [(1) + (4)]  = ……………..   บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ * ในการค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับไมแ้บบนัน้ ใช้หลักเกณฑ์ตามหมายเหตุข้อ 1 ในข้อ 9.1 
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13 งานปอ้งกันการกัดเซาะ

13.1 งานหนิเรียง   หนา ............... ม.  

 - ราคางานหนิเรียง  = …………….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

รวมทั้งส้ิน   = ……………..   บาท/ลบ.ม.

13.2 งานหนิเรียงยาแนว   หนา ............... ม.   

 - ราคางานหนิเรียงยาแนว  = …………….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

รวมทั้งส้ิน   = ……………..   บาท/ลบ.ม.

13.3 งานหนิกอ่

 - ราคางานหนิกอ่  = …………….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

รวมทั้งส้ิน   = ……………..   บาท/ลบ.ม.

13.4 งานหนิทิ้ง  หนา ............... ม.

 - ราคางานหนิทิ้ง  = …………….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ)

รวมทั้งส้ิน   = ……………..   บาท/ลบ.ม.

13.5 งาน ROCKFILL  TOE

 - ราคางาน ROCKFILL  TOE  = …………….. บาท/ลบ.ม.

   (จากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิ โดยใชร้าคาเชน่เดยีวกับงานหนิทิง้)

รวมทั้งส้ิน   = ……………..   บาท/ลบ.ม.

13.6 งานวัสดุรองพื้น  หนา ............... ม.

 - ค่ากรวดหรือหนิรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สัดส่วนวัสดุที ใช้ …(1)… x …………  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าทรายรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สัดส่วนวัสดุที ใช้ …(2)…… x …………  = ……(4)…….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าผสม  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าตัก  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง…………กม.  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (6) + (7)  = ……(8)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(8)... x 1.4 (ค่ายุบตัว))  = ……(9)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(10)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (4) + (5) + (9) + (10)  = …………….. บาท/ลบ.ม.
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หมายเหตุ ค่าผสม ใช้อตัราราคาค่าผสมหนิคลุก

ค่าตัก ใช้อตัราราคาค่าตักดิน 

ค่าบดทับ ใช้อตัราราคาค่าบดทับงานดินที ความแนน่ 85%

สดัสว่นวัสดทุีใ่ชต้อ่ปริมาตร 1  ลบ.ม.  ดงัตอ่ไปน้ี

1) กรวด + ทราย   ขนาดใหญ่สุดของกรวด  =  2 นิว้

ปริมาณกรวด  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.884

 - เผื อสูญเสีย 15%  = 0.133

รวม  = 1.017

ขอใช ้(*)  = 1.02

ปริมาณทราย  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.549

 - เผื อสูญหายในสนาม 20%  = 0.110

รวม  = 0.659

ขอใช ้(**)  = 0.66

2) กรวด + ทราย   ขนาดใหญ่สุดของกรวด  =  1 1/2 นิว้

ปริมาณกรวด  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.892

 - เผื อสูญเสีย 15%  = 0.134

รวม  = 1.026

ขอใช ้(*)  = 1.03

ปริมาณทราย  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.547

 - เผื อสูญหายในสนาม 20%  = 0.109

รวม  = 0.656

ขอใช ้(**)  = 0.66

3) หนิ + ทราย   ขนาดใหญ่สุดของหนิ  =  1 1/2 นิว้ (  หนิ # 2 )

ปริมาณหนิ  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.667

 - เผื อสูญเสีย 15%  = 0.100

รวม  = 0.767

ขอใช ้(*)  = 0.77

ปริมาณทราย  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.917

 - เผื อสูญหายในสนาม 20%  = 0.183

รวม  = 1.100

ขอใช ้(**)  = 1.10
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13.7 งานแผ่นใยสังเคราะห ์ หนา ............... ม.

 - ค่าวัสดุ  รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ……(1)….. บาท/ตร.ม.

 - ค่าติดต้ังรวมส่วนทาบต่อ  =  (1)  x  0.30 = ……(2)….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) = …………….. บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ  - ค่าวัสดุ  รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

    ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าติดต้ังรวมส่วนทาบต่อ  คิด  30% ของค่าวัสดุ

13.8 งาน GABION , งาน MATTRESS

 - ค่าวัสดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ……(1)….. บาท/กล่อง

ค่าวัสดุที ใช้ .....(1).... / ปริมาตรกล่อง  (ลบ.ม.) ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าประกอบกล่อง

ค่าแรงประกอบกล่อง                       =  ค่าแรง* /40 = ……(3)….. บาท/กล่อง

= ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าหนิ พร้อมบรรจุติดต้ัง = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (4) + (5) = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ  - ค่าวัสดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

   ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าหนิ พร้อมบรรจุติดต้ัง   ใช้อตัราราคางานหนิเรียงตามตารางค านวณอตัราราคางานคอนกรีตและหนิ

 - * ค่าแรงใหใ้ช้ อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  าตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่

14 งานแผ่นพลาสตกิ  หนา ................ มม.

 - ค่าวัสดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ……(1)…..

 - ค่าติดต้ังรวมส่วนทาบต่อ  =  (1)  x  0.30 = ……(2)…..

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) = ……………..

หมายเหตุ  - ค่าวัสดุ  รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

   ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าติดต้ังรวมส่วนทาบต่อ  คิด 30 % ของค่าวัสดุ

15 งานทอ่ทัว่ไป

15.1 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด   …………..  ม.

 - ค่าท่อ  = ……(1)…..

 - ค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

      ค่าขนส่ง …..… กม.  =  [……. X 13] + 300 = ……(2)…..

= ……(3)…..

 - ค่าวาง  เรียง  และยาแนว  = ……(4)…..

รวมทั้งส้ิน (1) + (3) + (4)  = ……………..

     ค่าประกอบกล่อง = …(3)…./ปริมาตรกล่อง (ลบ.ม.)

บาท/ท่อน

บาท/ท่อน

บาท/ท่อน

บาท/ท่อน

บาท/เที ยว

บาท/ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

      ค่าขนส่งเฉลี ย   = ….(2)…… / จ านวนท่อที ขน 1 เที ยว
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หมายเหตุ  - ค่าท่อ  ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั 

    และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าขนส่งท่อ  คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที ยวละ 13 ตัน 

 - ค่าขนท่อขึน้-ลง คิดเที ยวละ  300   บาท

 - ค่าขนส่งเฉลี ย คือ ค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  

ขนาดทอ่ จ านวนทอ่ / เทีย่ว

(ม.) (ทอ่น) (บาท / ทอ่น)

    0.20 60

 0.30 48

 0.40 32

 0.50 28

 0.60 24

 0.80 18

 1.00 10

 1.20 8

 1.50 5

15.2 งานท่อ PVC , AC , HDPE , PE , งานท่อเหล็กเหนยีว , งานท่อเหล็กหล่อ , งานท่อเหล็ก , 

งานท่อเหล็กอาบสังกะสี และท่ออื นๆ

 - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ……(1)….. บาท

 - ค่าแรงงานประกอบติดต้ังรวมค่าทดสอบ  =  ….(1).….  x  0.15 = ……(2)….. บาท

รวมทั้งส้ิน  =  { (1)  +  (2) } / ความยาวท่อที ใช้งาน = …………….. บาท/เมตร

หมายเหตุ  - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

    ในส่วนของแนวทาง  วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าแรงงานประกอบติดต้ังรวมค่าทดสอบ  คิด  15% ของราคาวัสดุ

16 งานรอยตอ่คอนกรีต

(ได้แก ่งาน Joint Selant Compound , งาน Coated Paper , งาน แผ่นใยสังเคราะหก์รองน้ า , งาน Elastic Joint Filler , 

งาน Sealing Compound , งานแผ่น Plastic , งาน  Mastic Joint Filler , งาน  Celotex w/c Tar , งาน  Mastic Joint Sealer , 

 งาน  Elastomatic Braeing Pad , งาน  Asphalt Paper ,  งาน  Water Stop และงานอื น ๆ)

 - ค่าวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ……(1)….. บาท/หนว่ย

 - ค่าติดต้ัง  = ราคาวัสดุ x  0.15 = ……(2)….. บาท/หนว่ย

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) = …………….. บาท/หนว่ย

หมายเหตุ  - ค่าวัสดุ  รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

    ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าติดต้ัง  คิด  15% ของค่าวัสดุ

ค่าวาง เรยีง และยาแนว

64

96

128

188

421

344

290

241

158
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17 งานลดแรงดนัน้ า

17.1 งานจัดหาและติดต้ัง Flap ValvWeephole

 - ค่าจัดหา Flap ValvWeephole = ……(1)….. บาท/ชุด

 - ค่าติดต้ัง 15% ของราคาวัสดุ = ราคาวัสดุ x 0.15 = ……(2)….. บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) = …………….. บาท/ชุด

17.2 งานจัดหาและติดต้ัง Bottom Drain

 - ค่าจัดหา Bottom Drain = ……(1)….. บาท/ชุด

 - ค่าติดต้ัง 15% ของราคาวัสดุ = ราคาวัสดุ x 0.15 = ……(2)….. บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) = …………….. บาท/ชุด

17.3 งานจัดหาและติดต้ัง Side Drain

 - ค่าจัดหา Side Drain = ……(1)….. บาท/ชุด

 - ค่าติดต้ัง 15% ของราคาวัสดุ = ราคาวัสดุ x 0.15 = ……(2)….. บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) = …………….. บาท/ชุด

หมายเหตุ  - การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

 - ค่าติดต้ังคิด 15% ของราคาวัสดุ

18 งานเสาเขม็

(งานเสาเข็ม คสล. ,งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ,งานเสาเข็มไม้ ,งานเสาเข็มพืดเหล็ก ,งานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง ,งานเสาเข็มเจาะระบบเปียก ฯลฯ)

18.1 งานเสาเข็ม.................................

 - ค่าเสาเข็มแต่ละประเภทรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ……(1)….. บาท/ต้น

 - ค่าตอกเสาเข็ม = ……(2)….. บาท/ต้น

 - ค่าสกดัหวัเสาเข็ม = ……(3)….. บาท/ต้น

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) + (3)/ความยาวเสาเข็มที ใช้งาน (ม.) = …………….. บาท/เมตร

หมายเหตุ -  ค่าเสาเข็มแต่ละประเภทรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง เปน็ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

   ในส่วนของแนวทาง  วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

-  ค่าตอกเสาเข็ม (เปน็ราคาสืบจากผู้ประกอบการในพื้นที ใกล้ที สุด ตามปริมาณงานที จะตอกทั้งหมด  

 โดยรวมค่านั งร้านที จ าเปน็ต้องใช้ในการท างานไว้ด้วย แล้วคิดเปน็ค่าเฉลี ยต่อเมตร)

 - ค่าสกดัหวัเสาเข็ม ใหใ้ช้ตามบญัชีค่าแรง/ด าเนนิการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

18.2 งานทดสอบเสาเข็ม

(ได้แก ่งาน Static Load Test , งาน Dynamic Load Test , งาน Pile Integrity Test (Seismic Test) ฯลฯ)

 - ค่าทดสอบ = …………….. บาท/ต้น

รวมทั้งส้ิน = …………….. บาท/ต้น

หมายเหตุ -  ค่าทดสอบ (เปน็ราคาสืบจากผู้ประกอบการในพื้นที ใกล้ที สุด ตามปริมาณงานที จะท าการทดสอบทั้งหมด)
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19 งานคอนกรีตหลอ่ส าเร็จปอ้งกันการกัดเซาะ

ปริมาณคอนกรีต/กอ้น = กว้าง x ยาว x สูง   = ..........x.........x..........  = ……(1)….. ลบ.ม.

 - ราคางานคอนกรีต  = .....(1)...../กอ้น x อตัราราคางานคอนกรีต  = ……(2)….. บาท/กอ้น

 - ค่าขนย้าย และค่าวางเรียง  =  ราคางานคอนกรีต  x  0.30  = ……(3)….. บาท/กอ้น

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/กอ้น

หมายเหตุ  - อตัราราคางานคอนกรีต ใช้หลักเกณฑ์การคิดตามอตัรางานคอนกรีตโครงสร้าง

 - ค่าขนย้าย และค่าวางเรียง  คิด  30% ของราคางานคอนกรีต

20 งานปลกูหญา้

 - ค่าจัดหาหญ้า  = ……(1)….. บาท/ตร.ม.
 - ค่าขุดขนย้ายดิน Top Soil  พร้อมเกลี ยปผิูว

หนา 5 เซนติเมตร  = ……(2)….. บาท/ตร.ม.

หรือ หนา 10 เซนติเมตร = (2) x 2  = ……(3)….. บาท/ตร.ม.

หรือ หนา 15 เซนติเมตร = (2) x 3  = ……(4)….. บาท/ตร.ม.

 - ค่าแรงปลูกหญ้า  = ……(5)….. บาท/ตร.ม.

 - ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  = ……(6)….. บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน (1)+[(2)+หรือ(3)+หรือ(4)]+(5)+(6)  = …………….. บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ  - ค่าขุดขนย้ายดิน Top Soil  พร้อมเกลี ยปผิูว ใช้ความหนาตามที แบบก าหนด โดยค่าใช้จ่ายต่อหนว่ย

ที ความหนา 5  ซม.  ใช้ค่าในตารางอตัราค่าใช้จ่ายต่อหนว่ยในการปลูกหญ้า 

21 งานราวกันตก

 - ค่าวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)….. บาท

 - ค่าติดต้ัง  = (1)  x  0.30  = ……(2)….. บาท

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = ……(3)….. บาท

 - ค่างานเฉลี ย = (3) / ความยาวทั้งหมด  = …………….. บาท/เมตร

หมายเหตุ  - ค่าวัสดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

   ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าติดต้ัง คิด 30% ของค่าวัสดุ

 - ค่างานเฉลี ย คิดปริมาณงานทั้งหมดเฉลี ยต่อเมตร

22 งานบนัไดลงิ

 - ค่าวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)….. บาท

 - ค่าแรงงานติดต้ัง =  (1)  x  0.30  = ……(2)….. บาท

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = …………….. บาท

หมายเหตุ  - ค่าวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

   ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั  และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าแรงงานติดต้ัง  คิด  30% ของค่าเหล็ก
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23 งานตะแกรงกันสวะ , งานตะแกรงฝาบอ่

 - ค่าเหล็กรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)….. บาท/ชุด

 - ค่าแรงงานประกอบ ติดต้ัง พร้อมทาสี  =  (1)  x  0.30  = ……(2)….. บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = …………….. บาท/ชุด

หมายเหตุ  - ค่าเหล็ก รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

  ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าแรงงานประกอบ ติดต้ัง พร้อมทาสี  คิด  30% ของค่าเหล็ก

24 งานเครื่องกว้านและบานระบาย

 - ค่าเครื องกว้านและบานระบาย พร้อมอุปกรณ์   = ……(1)….. บาท/ชุด

 - ค่าขนส่งถึงสถานที ก่อสร้างพร้อมติดต้ัง  = ……(2)….. บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = …………….. บาท/ชุด

หมายเหตุ  - ค่าเครื องกว้านและบานระบาย  พร้อมอปุกรณ์  เปน็ราคาจากตารางส าหรับการค านวณอตัราราคางานบานฝาท่อ

 และเครื องยก โดยคิดค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ัง  25 % ของค่าเครื องกว้านและบานระบาย  พร้อมอปุกรณ์

 - ค่าเครื องกว้านและบานระบาย พร้อมอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ัง นอกเหนอืจากตารางส าหรับ

  การค านวณอตัราราคางานบานฝาท่อ  และเครื องยก  ใหสื้บราคาจากแหล่งผลิตหรือแหล่งจ าหนา่ยที ใกล้สถานที กอ่สร้าง

25 งานแผ่นก้ันน้ าเพ่ือซ่อมบาน  (STOPPLANT  OR  STEEL  BULKHEAD)

(ใชห้ลกัเกณฑ์การคิดราคางานเชน่เดยีวกันกับงานเครื่องกว้านและบานระบาย)

 - ค่าแผ่นกันน้ า พร้อมอุปกรณ์   = ……(1)….. บาท/ชุด

 - ค่าขนส่งถึงสถานที ก่อสร้างพร้อมติดต้ัง  = ……(2)….. บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = …………….. บาท/ชุด

หมายเหตุ  - ค่าเครื องกว้านและบานระบาย พร้อมอปุกรณ์ เปน็ราคาจากตารางส าหรับการค านวณอตัราราคางานบานฝาท่อ

และเครื องยก โดยคิดค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ัง 25 % ของค่าเครื องกว้านและบานระบาย พร้อมอปุกรณ์

 - ค่าเครื องกว้านและบานระบาย พร้อมอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ัง นอกเหนอืจากตารางส าหรับ

การค านวณอตัราราคางานบานฝาท่อ และเครื องยก ใหสื้บราคาจากแหล่งผลิตหรือแหล่งจ าหนา่ยที ใกล้สถานที กอ่สร้าง

26 งานคานสะพานคอนกรีตอัดแรง

 - ค่าคานสะพานคอนกรีตอดัแรง รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ัง  = …………….. บาท/ท่อน

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ท่อน

หมายเหตุ  - ค่าคานสะพานคอนกรีตอดัแรง รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ัง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคา

   และแหล่งวัสดุกอ่สร้างในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

27 งานแผ่นวัดระดบัน้ า

 - ค่าเสาและแผ่นระดับน้ ารวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)….. บาท/ชุด

 - ค่าติดต้ังและอปุกรณ์   =  …(1)….  x  0.30  = ……(2)….. บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = …………….. บาท/ชุด

หมายเหตุ  - ค่าเสาและแผ่นระดับน้ า รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

   ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าติดต้ังและอปุกรณ์  คิด  30% ของค่าเสาและแผ่นระดับน้ า
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28 งานผันน้ าระหว่างก่อสร้าง

28.1 งานดินขุดด้วยเครื องจักร (งานผันน้ าระหว่างกอ่สร้าง)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าขนส่ง ………… กม.  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.  (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(2)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

28.2 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานผันน้ าระหว่างกอ่สร้าง)

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ……........ บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ……...…….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์ ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าดินขุดด้วยเครื องจักร = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

ค่าขยายตัว = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร/ค่าขยายตัว (3) / (4)) = ……(5)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(6)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) + (5) + (6) = ……....….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรม จากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

28.3 งานเข็มพืดเหล็ก

 - ค่าเช่าเข็มพืดเหล็ก  = ……(1)….. บาท/ม.

 - ค่าเช่าเหล็กค้ ายัน  = ……(2)….. บาท/ม.

 - ค่าตอกและค่าร้ือถอนเข็มพืดเหล็ก  = ……(3)….. บาท/ม.

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) + (3)  = …………….. บาท/ม.

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)
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หมายเหตุ  - ข้อ 28.1 และ 28.2 ใช้หลักเกณฑ์การคิดราคางานเช่นเดียวกบังานดินขุดด้วยเครื องจักร (ข้อ 3.2) 

    และงานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (ข้อ 7.3) ตามล าดับ

 - ในกรณีที พื้นที กอ่สร้างไมส่ามารถด าเนนิการจัดท าทางผันน้ าได้ตาม ข้อ 28.1  , 28.2 และ 28.3 การคิดราคางาน

    ใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้องและเปน็ไปตามหลักทางวิศวกรรม

-  ค่าเช่าเข็มพืดรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  เปน็ราคาสืบจากผู้ประกอบการ 

-  ค่าตอกและค่าร้ือถอนเข็มพืดเหล็ก  (เปน็ราคาสืบจากผู้ประกอบการ ตามปริมาณงานที จะตอกและร้ือถอนทั้งหมด  

โดยคิดเปน็ค่าเฉลี ยต่อเมตร)

29 งานสบูน้ าระหว่างก่อสร้าง

 - ค่าด าเนนิการ  = …………….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = …………….. บาท/ลบ.ม.

30 งานวัสดกุรอง

(ใชห้ลกัเกณฑ์การคิดราคางานเชน่เดยีวกับงานวัสดรุองพ้ืน)

13.6 งานวัสดุรองพื้น  หนา ............... ม.

 - ค่ากรวดหรือหนิรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สัดส่วนวัสดุที ใช้ …(1)… x …………  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าทรายรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สัดส่วนวัสดุที ใช้ …(3)…… x …………  = ……(4)…….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าผสม  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าตัก  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง…………กม.  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (6) + (7)  = ……(8)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(8)... x 1.4 (ค่ายุบตัว))  = ……(9)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(10)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (4) + (5) + (9) + (10)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ ค่าผสม ใช้อตัราราคาค่าผสมหนิคลุก

ค่าตัก ใช้อตัราราคาค่าตักดิน 

ค่าบดทับ ใช้อตัราราคาค่าบดทับงานดินที ความแนน่ 85%

สดัสว่นวัสดทุีใ่ชต้อ่ปริมาตร 1  ลบ.ม.  ดงัตอ่ไปน้ี

1) กรวด + ทราย   ขนาดใหญ่สุดของกรวด  =  2 นิว้

ปริมาณกรวด  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.884

 - เผื อสูญเสีย 15%  = 0.133

รวม  = 1.017

ขอใช ้(*)  = 1.02
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ปริมาณทราย  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.549

 - เผื อสูญหายในสนาม 20%  = 0.110

รวม  = 0.659

ขอใช ้(**)  = 0.66

2) กรวด + ทราย   ขนาดใหญ่สุดของกรวด  =  1 1/2 นิว้

ปริมาณกรวด  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.892

 - เผื อสูญเสีย 15%  = 0.134

รวม  = 1.026

ขอใช ้(*)  = 1.03

ปริมาณทราย  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.547

 - เผื อสูญหายในสนาม 20%  = 0.109

รวม  = 0.656

ขอใช ้(**)  = 0.66

3) หนิ + ทราย   ขนาดใหญ่สุดของหนิ  =  1 1/2 นิว้ (  หนิ # 2 )

ปริมาณหนิ  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.667

 - เผื อสูญเสีย 15%  = 0.100

รวม  = 0.767

ขอใช ้(*)  = 0.77

ปริมาณทราย  (ลบ.ม.)

 - ตามผลการทดลอง  = 0.917

 - เผื อสูญหายในสนาม 20%  = 0.183

รวม  = 1.100

ขอใช ้(**)  = 1.10

31 งานกรวดหรือหนิยอ่ยอัดแน่น

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง………………กม.  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (1) + (2)  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว   =  …(3).. x  1.40  x  0.90  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (4) + (5)  = ………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ  - ค่ายุบตัวคิด 90% ของค่ายุบตัวงานทราย

 - ค่าบดทับใช้อตัราราคาค่าบดทับดินที ความแนน่ 85%

 - กรณีใช้แรงคน ค่าบดทับคิด 1 คน ท างานได้ 2 ลบ.ม.ต่อวัน
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32 งานทรายอัดแน่น

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง………………กม.  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (1) + (2)  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว   =  ....(3)..... x 1.40  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (4) + (5)  = ………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ  - ค่าบดทับใช้อตัราราคาค่าบดทับดินที ความแนน่ 85%

 - กรณีใช้แรงคน ค่าบดทับคิด 1 คน ท างานได้ 2 ลบ.ม.ต่อวัน

33 งานระบบไฟฟ้า

 - ค่าวัสดุพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)….. บาท

 - ค่าติดต้ัง  =  …(1)….….  x  0.30  = ……(2)….. บาท

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = …………… บาท

หมายเหตุ - ค่าวัสดุพร้อมอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

  ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

- ค่าติดต้ังคิด 30% ของค่าวัสดุพร้อมอปุกรณ์

34 งาน CONTROL  HOUSE  ตัง้แตร่ะดบั ..................  ขึน้ไป

 - ค่างาน Control House  =    …………… บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  =    …………… บาท/แหง่

หมายเหตุ การคิดราคางานใหใ้ช้อตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

35 งานทอ่ STEEL  LINER  พร้อมอุปกรณ์

35.1 งานจัดหาและติดต้ังท่อ Steel Liner ขนาด ……...ม. หนา........มม. (ท่อเหล็กเหนยีว)

 - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)….. บาท/ท่อน

 - ค่าแรงงานประกอบติดต้ัง  รวมค่าทดสอบ  =  ……...….  x  0.15  = ……(2)….. บาท/ท่อน

รวมทั้งส้ิน  =  {(1)  +  (2)} / ความยาวท่อที ใช้งาน  = …………… บาท/เมตร

35.2 งานจัดหาและติดต้ังท่อ Steel Liner ลดขนาด …...ม. หนา........มม. (ท่อเหล็กเหนยีวลดขนาด)

 - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)……บาท/ท่อน

 - ค่าแรงงานประกอบติดต้ัง  รวมค่าทดสอบ  =  ….(1)….  x  0.15  = ……(2)……บาท/ท่อน

รวมทั้งส้ิน  = (1) + (2)   = ……………บาท/ท่อน

35.3 งานจัดหาและติดต้ังท่อ Steel Liner เปลี ยนรูป ขนาด …...ม. หนา........มม. ขนาด)

 - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)……บาท/ท่อน

 - ค่าแรงงานประกอบติดต้ัง  รวมค่าทดสอบ  =  ….(1)….  x  0.15  = ……(2)……บาท/ท่อน

รวมทั้งส้ิน  = (1) + (2)   = ……………บาท/ท่อน
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35.4 งานจัดหาและติดต้ังท่อ Steel Liner ขนาด …...ม. งอ......องศา หนา........มม. 

 - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)……บาท/ท่อน

 - ค่าแรงงานประกอบติดต้ัง  รวมค่าทดสอบ  =  ….(1)….  x  0.15  = ……(2)……บาท/ท่อน

รวมทั้งส้ิน  = (1) + (2)   = ……………บาท/ท่อน

หมายเหตุ  - ค่าท่อพร้อมอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง 

    ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าแรงงานประกอบติดต้ังรวมค่าทดสอบคิด 15% ของค่าท่อ

36 งาน GATE VALE , HIGH PRESUREGATE , BUTTERFLY VALVE  พร้อมอุปกรณ์

 - ค่าวัสดุพร้อมอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ังและทดสอบ  = ……………บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/ชุด
หมายเหตุ ค่าวัสดุพร้อมอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ังและทดสอบ ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคา

และแหล่งวัสดุกอ่สร้าง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติัและรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

37 งานรอกโซ่พร้อมอุปกรณป์ระกอบ

 - ค่าวัสดุพร้อมอปุกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  = ……(1)……บาท/ชุด

 - ค่าติดต้ัง  =  …(1)….  x  0.30  = ……(2)……บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = ……………บาท/ชุด

หมายเหตุ - ค่าวัสดุพร้อมอปุกรณ์   รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง  

 ในส่วนของแนวทาง  วิธีปฏบิติัและรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

- ค่าติดต้ังคิด 30% ของค่าวัสดุพร้อมอปุกรณ์

38 งาน ANCHOR  BAR  ขนาด  .............. มม.

 - ค่าหลุมเจาะ   …….นิว้  โดยเจาะแบบ กระแทก  =  ...……… ม.  = ……(1)……บาท

 - ค่าเหล็ก   ……. มม.  =  ...……… ม.  = ……(2)…บาท
 - ปนูซีเมนต์ผสมทรายและผสมด้วย Nonshrink Compound  =  ...……… ลบ.ม.  = ……(3)……บาท

รวม (2)+(3)  = ……(4)……บาท

 - ค่าแรงติดต้ังและทดสอบแรงดึง  30 %  =  ...…(4)… x 0.30  = ……(5).……บาท

รวมทั้งส้ิน  (1) + (4) + (5)  = ……...…..…บาท

39 เครื่องสบูน้ า พร้อมอุปกรณป์ระกอบ

 - ค่าเครื องสูบน้ าและอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ังและทดสอบ  = ……………บาท/ชุด

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/ชุด

หมายเหตุ -  ค่าเครื องสูบน้ าและอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างพร้อมติดต้ังและทดสอบ ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคา  

 และแหล่งวัสดุกอ่สร้าง ในส่วนของแนวทาง  วิธีปฏบิติัและรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง
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40 งานเหลก็รูปพรรณ

งานเหล็กรูปพรรณ รูปตัว I (I Beam) ขนาด.............X.............X.............X.............มม.

 - ค่าวัสดุ  รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = ……(1)….. บาท/กก.

 - ค่าติดต้ัง  =  …(1).….  x  0.30 = ……(2)….. บาท/กก.

รวมทั้งส้ิน (1) + (2) = …………….. บาท/กก.

หมายเหตุ  - ค่าวัสดุ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง  

   ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และรายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

 - ค่าติดต้ัง  คิด  30% ของค่าวัสดุ

41 งานเครื่องมอืวัดพฤตกิรรมเขือ่น

 - ค่าเครื องมอืวัดพฤติกรรมเขื อนแต่ละประเภทพร้อมอปุกรณ์ 

   รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้างและติดต้ัง  = ……………บาท/ หนว่ย

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/ หนว่ย

หมายเหตุ - ค่าเครื องมอืวัดพฤติกรรมเขื อนแต่ละประเภทพร้อมอปุกรณ์ รวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง  ติดต้ังและทดสอบ  

   ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง  ในส่วนของแนวทาง  วิธีปฏบิติั และรายละเอยีด

   ประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

42 งานปรับปรุงฐานราก

(การคิดราคางานตน้ทนุตอ่หน่วยแตล่ะรายการ ใหใ้ชอั้ตราราคางานปรับปรุงฐานราก)

42.1 งานฝังท่อกรุเพื อการเจาะและอดัฉีดของผสม   (Grout  Pipe  Installation)

 - ค่างานฝังท่อกรุเพื อการเจาะและอดัฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

42.2 งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

       42.2 (1) งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout  Hole เจาะหนิแข็งมาก

 - งานเจาะหนิแข็งมาก  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

      42.2 (2) งานเจาะ Consolidation Grout  Hole  และ Blanket  Grout  Hole เจาะหนิแข็ง

 - งานเจาะหนิแข็งมาก  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

42.3 งานเจาะ Curtain  Grout  Hole  แบบ  Rotary  Drilling

       42.3 (1) งานเจาะหนิแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock) 

42.3 (1.1) งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling เจาะหนิแข็งมาก ความลึก..........เมตร 

      (ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร)

 - ค่างานเจาะหนิแข็งมาก ความลึก .............ม.  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร
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42.3 (1.2) งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling เจาะหนิแข็งมาก ความลึก.........เมตร 

      (ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร)

 - ค่างานเจาะหนิแข็งมาก ความลึก .............ม.  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

42.3 (1.3) งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling เจาะหนิแข็งมาก ความลึก.........เมตร 

      (ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร)

 - ค่างานเจาะหนิแข็งมาก ความลึก .............ม.  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

42.3 (1.4) งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling เจาะหนิแข็งมาก ความลึก.........เมตร 

       (ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร)

 - ค่างานเจาะหนิแข็งมาก ความลึก .............ม.  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

      4.2.3 (2) เจาะหนิแข็ง (Firm fairly firm , midium , soft rock)

42.3 (2.1) งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling เจาะหนิแข็ง ความลึก.........เมตร 

      (ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร)

 - ค่างานเจาะหนิแข็งมาก ความลึก .............ม.  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

42.3 (2.2) งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling เจาะหนิแข็ง ความลึก.........เมตร 

      (ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร)

 - ค่างานเจาะหนิแข็งมาก ความลึก .............ม.  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

42.3 (2.3) งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling เจาะหนิแข็ง ความลึก.........เมตร 

      (ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร)

 - ค่างานเจาะหนิแข็งมาก ความลึก .............ม.  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

42.3 (2.4) งานเจาะ Curtain Grout Hole แบบ Rotary Drilling เจาะหนิแข็ง ความลึก.........เมตร 

      (ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร)

 - ค่างานเจาะหนิแข็งมาก ความลึก .............ม.  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร

42.4 งานเจาะปนูซ้ า (Redrilling  GroutHole)

 - งานเจาะปนูซ้ า (Redrilling GroutHole)  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร
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42.5 งานทดสอบการรั วซึมของน้ าแบบลูยอง (Lugeon  Test)

       42.5 (1) งานทดสอบการรั วซึมของน้ าแบบลูยอง (Lugeon  Test)  ในหลุมเจาะมมุดิ ง

 - ในหลุมเจาะมมุดิ ง (ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา)  = ……………บาท/คร้ัง

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/คร้ัง

       42.5 (2) งานทดสอบการรั วซึมของน้ าแบบลูยอง (Lugeon  Test)  ในหลุมเจาะมมุเอยีง

 - ในหลุมเจาะมมุเอยีง (ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา)  = ……………บาท/คร้ัง

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/คร้ัง

42.6 งานทดลองอดัฉีดน้ ากอ่นการอดัฉีดของผสม

       42.6 (1) งานทดลองอดัฉีดน้ ากอ่นการอดัฉีดของผสมในหลุมเจาะมมุดิ งและมมุเอยีง ไมเ่กนิ 15 องศา
 - ค่างานทดลองอดัฉดีน้ ากอ่นการอดัฉดีของผสม : ในหลุมเจาะมุมดิ งและมุมเอยีง ไม่เกนิ 15 องศา  = ……………บาท/คร้ัง

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/คร้ัง

       42.6 (2) งานทดลองอดัฉีดน้ ากอ่นการอดัฉีดของผสม ในหลุมเจาะมมุดิ งและมมุเอยีง เกนิกว่า 15 องศา

 - ค่างานทดลองอดัฉดีน้ ากอ่นการอดัฉดีของผสม : ในหลุมเจาะมุมดิ งและมุมเอยีง เกนิกวา่ 15 องศา  = ……………บาท/คร้ัง

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/คร้ัง

42.7 งานอดัฉีดของผสม (Pressure  Grouting)

       42.7 (1) งานอดัฉีดของผสม (Pressure Grouting ) : อดัฉีดปนูซีเมนต์ (Cement Grouting)

 - งานอดัฉีดของผสม (Pressure Grouting ) : อดัฉีดปนูซีเมนต์ (Cement Grouting)  = ……………บาท/ถุง

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/ถุง

       42.7 (2) งานอดัฉีดของผสม (Pressure Grouting ) : อดัฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

 - งานอดัฉีดของผสม (Pressure Grouting ) : อดัฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)   = ……………บาท/กก.

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/กก.

       42.7 (3) งานอดัฉีดของผสม (Pressure Grouting ) : อดัฉีดทรายละเอยีด (Silt or Fine Sand Grouting)

 - งานอดัฉีดของผสม (Pressure Grouting ) : อดัฉีดทรายละเอยีด (Silt or Fine Sand Grouting) = ……………บาท/ตัน

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/ตัน

       42.7 (4) งานอดัฉีดของผสม (Pressure Grouting ) : อดัฉีดสารเคม ี(Chemical Grouting)

 - ค่างานอดัฉีดของผสม (Pressure Grouting ) : อดัฉีดสารเคม ี(Chemical Grouting)  = ……………บาท/ลิตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/ลิตร

       42.8 ค่าวัสดุส าหรับการอดัฉีด (Grouting  Material)

 - ค่าวัสดุส าหรับการอดัฉีด (Grouting Material)  = ……………บาท/หนว่ย

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/หนว่ย

       42.9 งานเจาะเกบ็ตัวอย่างแกนหนิ

 - ค่างานเจาะเกบ็ตัวอย่างแกนหนิ (Drilling Check Hole & Pilot Hole)  = ……………บาท/เมตร

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/เมตร
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43 งานอัดฉดีของผสมแรงดนัสงู (Cement Jet Grouting) ขนาด  0.80 - 1.00 ม.

การค านวณค่าติดต้ังภายในต่อคร้ัง 

ค่าติดต้ังภายในต่อคร้ัง ค านวณจากการติดต้ังภายในแต่ละคร้ังใช้ระยะเวลา 1 วัน โดยมรีายละเอยีดค่าใช้จ่ายต่อวัน ดังนี้

 - ค่าจ้างแรงงาน  = 12 x อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า *

 = ……(1)….. บาท/วัน

 - ค่าเช่ารถยก 25 ตัน **  = ……(2)….. บาท/วัน

รวม (1) + (2)  = ……(3)….. บาท/วัน

คิดเปน็  =   (3) x 1 (วัน/คร้ัง)

 = ……(4)….. บาท/คร้ัง

 - ค่าอปุกรณ์ ( 5% )  =  (4) x 0.05
 = ……(5)….. บาท/คร้ัง

รวม (4) + (5)  = ……(6)…. บาท/คร้ัง

*อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า ใหใ้ช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่

**ค่าเช่ารถยก 25 ตัน   เปน็ราคาสืบจากผู้ประกอบการในพื้นที 

ค่า MOBILIZATION  ใหคิ้ดค านวณจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

 - ค่าขนส่ง  ………… กม.  = ............ x 100 (ตัน) 

 = ……(1)….. บาท

 - ค่าเช่ารถยก 25 ตัน  = ค่าเช่ารถยก (บาท/วัน)  x ระยะเวลา (4 วัน)

 = ……(2)….. บาท

รวม (1) + (2)  = ……(3)…. บาท

 - ค่าด าเนนิการ  = (ปริมาณงานทั้งหมด (ลบ.ม.) x ค่าด าเนนิการ (บาท/ลบ.ม.))

 = ……(1)*….. บาท

 (ค่าด าเนินการจากตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ)

 - ค่าปนูซีเมนต์  = (ปริมาณปนูซีเมนต์ทั้งหมด (กก.) x ค่าปนูซีเมนต์ (บาท/กก.))

 = ……(2)*….. บาท

 - ค่าติดต้ังภายใน  = (จ านวนการติดต้ังภายใน (คร้ัง) x ค่าติดต้ังภายใน (บาทต่อคร้ัง))

 = ……(3)*….. บาท

 - ค่า MOBILIZATION  = ……(4)*….. บาท

รวมทั้งส้ิน  = [(1)*+(2)*+(3)*+(4)*]/ปริมาณงานทั้งหมด (ลบ.ม.)

 = ……………..   บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ 1. ราคาปนูซีเมนต์ ใช้ราคาตามข้อก าหนดเกี ยวกบัราคาและแหล่งวัสดุกอ่สร้าง ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏบิติั และ

    รายละเอยีดประกอบการค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง ซึ งการคิดค่าขนส่งใหคิ้ดระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที กอ่สร้าง  

    ส าหรับปริมาณปนูซีเมนต์ที ใช้ใหเ้ปน็ไปตามที ระบไุว้ในรายการรายละเอยีดด้านวิศวกรรม (Specification)

2. ค่าติดต้ังภายใน

- จ านวนการติดต้ังภายใน ใหคิ้ดค านวณจากการติดต้ังภายใน 1 คร้ัง สามารถปฏบิติังานได้ ระยะ 200 เมตร 

      (รัศมกีารท างาน 100 เมตร) ระยะที เหลือเศษใหป้ดัเปน็ 1 คร้ัง

- ค่าติดต้ังภายในต่อคร้ัง ใหคิ้ดค านวณจากการติดต้ังภายในแต่ละคร้ังใช้ระยะเวลา 1 วัน 

     *อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ต  า ใหใ้ช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที สถานที กอ่สร้างต้ังอยู่

     **ค่าเช่ารถยก 25 ตัน เปน็ราคาสืบจากผู้ประกอบการในพื้นที 
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3. ค่า MOBILIZATION  ใหคิ้ดค านวณจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

     * ค่าเช่ารถยก 25 ตัน   เปน็ราคาสืบจากผู้ประกอบการในพื้นที 

- การคิดค่า MOBILIZATION  ใหคิ้ดจากการขนย้าย  น้ าหนกัรวม 100 ตัน

- ค่าเช่ารถยก 25 ตัน  คิดระยะเวลาในการเช่า  จ านวน 4 วัน

- ระยะทางเปน็ระยะทางรวมทั้งไปและกลับ

- ค่าขนส่ง  คิดจากตารางค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

4. ในกรณีที พื้นที การท างานมสีภาพเปน็ดินออ่น หรือทรายหลวม ซึ งรับน้ าหนกัได้ไมเ่กนิ 1 ตัน/ตร.ม. 

 ใหคิ้ดเพิ มค่าเหล็กแผ่น  ขนาด 4' x 8'    หนา 12 มม.  จ านวน  6 แผ่น

5. ในกรณีที ต้องปฏบิติังานด้วยเรือ ใหคิ้ดเพิ มเติมค่าเช่าเรือท้องแบน ขนาด 30 ตัน จ านวน 1 ล า พร้อมเจ้าหนา้ที เรือ  

 จ านวน 2 คน และเรือลากจูงประเภทมรีะวางบรรทุกขนาด 15 ตัน จ านวน 1 ล า พร้อมเจ้าหนา้ที เรือ จ านวน 3 คน 

44 งาน Slush Grouting

(การคิดราคางานตน้ทนุตอ่หน่วยแตล่ะรายการ ใหใ้ชอั้ตราราคางานปรับปรุงฐานราก)

 - ค่างาน Slush Grouting  = ……………บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/ลบ.ม.

45 งาน Dental Concrete

(การคิดราคางานตน้ทนุตอ่หน่วยแตล่ะรายการ ใหใ้ชอั้ตราราคางานจากตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหนิตา่ง )ๆ 

 - ค่างาน Dental Concrete  = ……………บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/ลบ.ม.

46 งานวัสดคัุดเลอืก '' ข '' 

(ใชห้ลกัเกณฑ์การคิดราคาเชน่เดยีวกับงานลกูรังบดอัดแน่น ในขอ้ 8)

   ราคาวัสดุจากแหล่ง เปน็ราคาที ได้รวมค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง , ค่าขุด , ค่าขนส่ง ไว้แล้ว      

   ส าหรับค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง ใหคิ้ดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง  = (1.00 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

 = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุด  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (1) + (2) + (3) + (4)  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(5)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (6) + (7)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

(2.50 x 1.25)
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47 งานวัสดคัุดเลอืก '' ก ''   

(ใชห้ลกัเกณฑ์การคิดราคาเชน่เดยีวกับงานลกูรังบดอัดแน่น ในขอ้ 8)

   ราคาวัสดุจากแหล่ง เปน็ราคาที ได้รวมค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง , ค่าขุด , ค่าขนส่ง ไว้แล้ว      

   ส าหรับค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง ใหคิ้ดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง  = (1.00 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

 = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ลูกรัง  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุด  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (1) + (2) + (3) + (4)  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(5)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (6) + (7)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

48 งานวัสดชุัน้รองพ้ืนทาง

48.1  งานวัสดุชัน้รองพื้นทาง (งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE))

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ขุด - ขน)  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

รวม (1) + (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. 

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(4)…. x 1.60 )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (บดทับ)  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (5) + (6)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

48.2  งานวัสดุชัน้รองพื้นทาง (งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม กรณีมกีารผสมกบัวัสดุอื น (SOIL AGGREGATE SUBBASE))

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ขุด - ขน)  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

รวม (1) + (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. 

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(4)…. X 1.60 )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

 - อตัราส่วนผสมที ใช้ ...................% = ………… x (5)  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

 วัสดผุสม (ทราย)

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(8)….. บาท/ลบ.ม. 

รวม (7) + (8)  = ……(9)…….. บาท/ลบ.ม.

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(9)…. X 1.40 )  = ……(10)….. บาท/ลบ.ม.

(2.50 x 1.25)
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 - อตัราส่วนผสมที ใช้ ...................% = ………… x (10)  = ……(11)….. บาท/ลบ.ม.

รวมส่วนผสมที ใช้ (6) + (11)  = ……(12)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ผสม (ผสมกบัวัสดุอื นๆ))  = ……(13)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (บดทับ)  = ……(14)….. บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม (12) + (13) + (14)  = ……(15)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (15)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

48.3  งานวัสดุชัน้รองพื้นทาง (งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (SOIL CEMENT SUBBASE))

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ขุด - ขน)  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

รวม (1) + (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ส่วนยุบตัว  ( …(4)…. X 1.60 )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าซีเมนต์ 5% = 90 กก. @ ........./1000  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าติดต้ังเครื องผสม = ......../........ (ปริมาณงาน)  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง)  = ……(8)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (บดทับ)  = ……(9)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ค่าบม่วัสดุ ลูกรัง)  = ……(10)….. บาท/ลบ.ม. 

ค่าใช้จ่ายรวม = (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10)  = ……(11)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (11)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหต ุ:ค่าติดต้ังเครื องผสม คิดเปน็ 150,000.00 บาท 

กรณีที ปริมาณงานนอ้ยกว่า 7,000 ลบ.ม. ใช้ค่าติดต้ังเครื องผสมส าหรับปริมาณงาน 7,000 ลบ.ม. ในการประเมนิราคา  

ระยะขนส่งวัสดุ = ระยะทางจากแหล่งถึงเครื องผสม + ระยะทางจากเครื องผสมถึงหนา้งาน

49 งานวัสดชุัน้พ้ืนทาง (หนิคลกุ)

 - ค่าวัสดุจากโรงโมห่นิ (รวมค่าตักขึน้รถ)  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง…………กม.  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (1) + (2)  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ส่วนยุบตัว  ( …(3)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (4) + (5) + (6)  = …………….. บาท/ลบ.ม.
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1. งาน Prime Coat ก าหนดแนวทาง ใหใ้ช้คัตแบคแอสฟัลต์หรือแอสฟัลต์อมิลัชันตามตารางที  1
ตารางที ่1

อัตราการลาด Prime Coat

0.6 - 1.0 

พื้นทางหนิคลุกซีเมนต์ 0.6 - 1.0 

พื้นทางหนิคลุก 0.8 - 1.4

2. งานแอสฟัลต์คอนกรีต ก าหนดแนวทางใหใ้ช้เปอร์เซ็นต์แอสฟัลต์ซีเมนต์โดยน้ าหนกัของวัสดุมวลรวมตามตารางที  2

ตารางที ่2

5.1 5.2

5.4 5.5

5.8 5.9

50 งานลาดแอลฟัลท ์Prime Coat   

(ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอ่สร้างทางฯ) 

50.1  งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโ์ค้ต (PRIME COAT) พื้นทางหนิคลุก

 - ค่ายาง CSS-1 (จากตารางที  1) (1.0 X..........บาท/ตัน)/1000  = ……(1)….. บาท/ตร.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (งานราดยางไพรมโ์ค้ต)  = ……(2)….. บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = …………….. บาท/ตร.ม. 

50.2  งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโ์ค้ต (PRIME COAT)  พื้นทางดินซีเมนต์หรือหนิคลุกซีเมนต์

 - ค่ายาง MC1 (จากตารางที  1) (0.8 X.........บาท/ตัน)/1000  = ……(1)….. บาท/ตร.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (งานราดยางไพรมโ์ค้ต)  = ……(2)….. บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน (1) + (2)  = …………….. บาท/ตร.ม. 

51. งานผิวทางเซอร์เฟสทรีตเมนตช์ัน้เดยีว (Single Surface Treatment)

51.1   ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชัน้เดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) ชัน้เดียว (1/2")

 = ……(1)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(2)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(3)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(4)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(5)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(6)….. บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน (6)  = …………….. บาท/ตร.ม. 

หมายเหต ุ:ปริมาณวัสดุโดยประมาณ

 -

0.8

1.0

การใชอั้ตรายางแอสฟัลตใ์นการค านวณราคากลางส าหรบังาน Prime Coat และ Asphalt Concrete

ชนิดพ้ืนทาง
อัตราทีใ่ชคิ้ดราคากลาง

(เปน็ลติรตอ่ตารางเมตร) (เปน็ลติรตอ่ตารางเมตร)

พื้นทางดินซีเมนต์ 0.8

หนิปนู (Limestone)

หนิแกรนติ (Granite)

หนิบะซอลต์ (Basalt)

4.5

 -

 - หนิ SINGLE SIZE 1/2"= 0.013 ลบ.ม. @ ......บาท/ลบ.ม.

 - ค่าน้ ามนัเคลือบหนิขจัดฝุ่น = 0.10 ลิตร @ .....บาท/ลิตร

 - ยาง AC = 1.10 ลิตร  @ (.............บาท/ตัน)/1000

 - ค่าด าเนนิการ+ค่าเสื อม (เคลือบหนิขจัดฝุ่นชัน้เดียว (1/2"))

 - ค่าด าเนนิการ+ค่าเสื อม (ท าผิวทางแบบบางชัน้เดียว (1/2"))

ค่าใช้จ่ายรวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

ชนิดวัสดมุวลรวม
ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์เปน็เปอร์เซนต์โดยน้ าหนกัของวัดสุมวลรวม Asphaltic  

Boundbaseชัน้รองผิวทาง (Binder Course) ชัน้ผิวทาง (Wearing Couse)
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51.2 ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชัน้เดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) ชัน้เดียว (3/4")

 = ……(1)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(2)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(3)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(4)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(5)….. บาท/ตร.ม. 

ค่าใช้จ่ายรวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5)  = ……(6)….. บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน (6)  = …………….. บาท/ตร.ม. 

หมายเหต ุ:ปริมาณวัสดุโดยประมาณ

52. งานผิวทางเซอร์เฟสทรีตเมนตส์องชัน้ (Double  Surface  Treatment)

52.1  งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชัน้ (DOUBLE SURFACE TREATMENT) (สองชัน้ (1 " + 1/2 "))

 = ……(1)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(2)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(3)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(4)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(5)….. บาท/ตร.ม. 

 = ……(6)….. บาท/ตร.ม. 

 = …………….. บาท/ตร.ม. 

หมายเหต ุ:ปริมาณวัสดุโดยประมาณ

52.2   งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชัน้ (DOUBLE SURFACE TREATMENT) (สองชัน้ (3/4" + 3/8")

 - หิน SINGLE SIZE 3/4"+3/8"= 0.024 ลบ.ม. .......บาท/ลบ.ม.  = ……(1)….. บาท/ตร.ม. 

 - ยาง AC = 2.20 ลิตร .............บาท/ตัน  = ……(2)….. บาท/ตร.ม. 

 - ค่าน้ ามนัเคลือบหนิขจัดฝุ่น = 0.20 ลิตร .......บาท/ลิตร  = ……(3)….. บาท/ตร.ม. 

 - ค่าด าเนินการ+ค่าเสื อม (เคลือบหนิขจดัฝุ่นสองชั้น (3/4 " + 3/8 "))  = ……(4)….. บาท/ตร.ม. 

 - ค่าด าเนินการ+ค่าเสื อม (ท าผิวทางแบบบางสองชั้น (3/4 "+3/8 "))  = ……(5)….. บาท/ตร.ม. 

ค่าใช้จ่ายรวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5)  = ……(6)….. บาท/ตร.ม. 

รวมทั้งส้ิน (6)  = …………….. บาท/ตร.ม. 

หมายเหต ุ:ปริมาณวัสดุโดยประมาณ

ผิวทางแบบชัน้เดียว ½”

ผิวทางแบบชัน้เดียว ¾”

ผิวทางแบบlสองชัน้ ¾ + 3/8” 

ผิวทางแบบสองชัน้  1” + ½” 0.039 3.20 0.30

1.10 0.10

0.016 1.50 0.13

0.024 2.20 0.20

0.013

 - ยาง AC = 3.20 ลิตร @.............บาท/ตัน

 - ค่าน้ ามนัเคลือบหนิขจัดฝุ่น = 0.30 ลิตร @.............บาท/ลิตร

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (เคลือบหนิขจัดฝุ่นสองชัน้ (1/2 "))

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (ท าผิวทางแบบบางสองชัน้ (1/2 "))

ค่าใช้จ่ายรวม (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

รวมทั้งส้ิน (6)

 - ยาง AC = 1.50 ลิตร @ (..........บาท/ตัน)/1000

 - ค่าน้ ามนัเคลือบหนิขจัดฝุ่น = 0.13 ลิตร @ ......บาท/ลิตร

 - ค่าด าเนนิการ+ค่าเสื อม (เคลือบหนิขจัดฝุ่นชัน้เดียว (3/4"))

 - ค่าด าเนนิการ+ค่าเสื อม (ท าผิวทางแบบบางชัน้เดียว (3/4"))

 - หนิ SINGLE SIZE 3/4"= 0.016 ลบ.ม. @.......บาท/ลบ.ม.

(ลบ.ม.) (ลติร) (ลติร)

หนิ ยาง AC น้ ามนัเคลอืบหนิ

 - หิน SINGLE SIZE 1"+1/2" = 0.039 ลบ.ม. @ ........บาท/ลบ.ม.
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53.  งานผิวทางเคพซีล (Cape  Seal)

53.1  งานผิวทางเคพซีล (Cape Seal)  (วัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE))

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ขุด - ขน)  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

รวม (1) + (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. 

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(4)…. x 1.60 )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (บดทับ)  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (5) + (6)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

53.2   งานผิวทางเคพซีล (Cape Seal) (วัสดุมวลรวม กรณีมกีารผสมกบัวัสดุอื น (SOIL AGGREGATE SUBBASE))

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ขุด - ขน)  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

รวม (1) + (2) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. 

 - ส่วนยุบตัว  ( …(4)…. X 1.60 )  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

 - อตัราส่วนผสมที ใช้ ...................% = ………… x (5)  = ……(6)….. บาท/ลบ.ม.

 วัสดผุสม (ทราย)

 - ค่าวัสดุจากแหล่ง  = ……(7)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(8)….. บาท/ลบ.ม. 

รวม (7) + (8)  = ……(9)…….. บาท/ลบ.ม.

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(9)…. X 1.40 )  = ……(10)….. บาท/ลบ.ม.

 - อตัราส่วนผสมที ใช้ ...................% = ………… x (10)  = ……(11)….. บาท/ลบ.ม.

รวมส่วนผสมที ใช้ (6) + (11)  = ……(12)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (ผสม (ผสมกบัวัสดุอื นๆ))  = ……(13)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อมราคา (บดทับ)  = ……(14)….. บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม (12) + (13) + (14)  = ……(15)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (15)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

54 งานผิวทางแอสฟัลทค์อนกรีต  หนา...............ซม. (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt) (54.1 - 54.27)

 - ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = ................... ตัน

 - ค่าขนส่งอปุกรณ์ 80 ตัน.............กม. (ไมเ่กนิ 300 กม.)............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนขึน้ลงอปุกรณ์ 80 ตัน = 80 บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าติดต้ังเครื องผสม : 250,000 /............. = ................... บาท/ตัน

(กรณีที ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ นอ้ยกว่า 10,000 ตัน 

ใหใ้ช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการค านวณค่าติดดต้ังเครื องผสม)

 - ค่ายาง AC (จากตารางที  2) .........% =.......... ตัน @.........บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าหนิผสม ASPHALT 0.74 ลบ.ม. @............. = ................... บาท/ตัน
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 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนส่ง ระยะทาง ( L/4).............กม. ( L = ความยาวของโครงการ ) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (บนผิวแทคโค้ต) =..........บาท/ตร.ม. .....(ตัวแปร) X..........ตร.ม./ตัน

= ................... บาท/ตัน

= ................... บาท/ตัน

รวมทั้งส้ิน............./........... = ................... บาท/ตัน

54.28  งานผิวไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต  (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)

 - ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = ................... ตัน

 - ค่าขนส่งอปุกรณ์ 80 ตัน.............กม. (ไมเ่กนิ 300 กม.)............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนขึน้ลงอปุกรณ์ 80 ตัน = 80 บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าติดต้ังเครื องผสม : 250,000 /............. = ................... บาท/ตัน

(กรณีที ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ นอ้ยกว่า 10,000 ตัน 

ใหใ้ช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการค านวณค่าติดดต้ังเครื องผสม)

 - ค่ายาง AC (จากตารางที  2) ...........% =.............ตัน @.........บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าหนิผสม ASPHALT 0.74 ลบ.ม. @............. บาท/ ลบ.ม. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนส่ง ระยะทาง (L/4).............กม. (L = ความยาวของโครงการ) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (บนผิวแทคโค้ต) =............บาท/ตร.ม. .......(ตัวแปร)X .............ตร.ม./ตัน

= ................... บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = ................... บาท/ตัน

รวมทั้งส้ิน............./............ = ................... บาท/ตัน

54.29  งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE)  ความหนา ........ ซม.

 - ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = ................... ตัน

 - ค่าขนส่งอปุกรณ์ 80 ตัน.........กม. (ไมเ่กนิ 300 กม.).........บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนขึน้ลงอปุกรณ์ 80 ตัน = 80 บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าติดต้ังเครื องผสม : 250,000 /............. = ................... บาท/ตัน

(กรณีที ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ นอ้ยกว่า 10,000 ตัน 

ใหใ้ช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการค านวณค่าติดดต้ังเครื องผสม)

= ................... บาท/ตัน

 - ค่าหนิผสม ASPHALT 0.74 ลบ.ม. @............. = ................... บาท/ตัน

= ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนส่ง ระยะทาง ( L/4).............กม. ( L=ความยาวของโครงการ ) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (บนผิวแทคโค้ต) =........บาท/ตร.ม. X ........(ตัวแปร) X ........ตร.ม./ตัน

= ................... บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = ................... บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน............./............ = ................... บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม

 - ค่าด าเนนิการ+ค่าเสื อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)....X 1.10

 - ค่ายาง PMA (จากตารางที  2) .......% =....... ตัน @......บาท/ตัน
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หมายเหต ุ:

1. ตัวแปรค่าด าเนนิการปลูาดและบดทับตามความหนา

(ซม.)

2.5 0.75

3 0.8

4 0.9

5 1.00

6 1.60

7 1.70

8 1.80

9 1.90

10 2.00

2. กรณีที ปริมาณงานนอ้ยกว่า  10,000  ตัน  ใหใ้ช้ค่าติดต้ังโรงงานส าหรับ ปริมาณงาน  10,000  ตัน  ในการประเมนิราคา

3. ค่าขนขึน้ลงอปุกรณ์ 80 บาท/ตัน

   ค่าขนขึน้ลงยาง  MC 25 บาท/ตัน

   ค่าขนขึน้ลงยาง  AC   35   บาท/ตัน

   ค่าขนขึน้ลงยาง  P.M.A.  50  บาท/ตัน

   ค่าขนขึน้ลงเหล็กเส้น  80  บาท/ตัน

   ค่าขนขึน้ลงปนูซีเมนต์  50  บาท/ตัน

4. ค่าขนส่งอปุกรณ์ 80 ตัน = (ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อและรถลากพ่วง X 80 ตัน)/ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ    

5. ค่าขนส่งอปุกรณ์ใหคิ้ดตามระยะทางจริง แต่ไมเ่กนิ 300 กม. 

55. งาน Leveling ผิวทางเดิม

55.1  งาน Leveling แอสฟัลท์คอนกรีต  (หนิปนู)

 - ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = ................... ตัน

 - ค่าขนส่งอปุกรณ์ 80 ตัน.............กม. (ไมเ่กนิ 300 กม.)............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนขึน้ลงอปุกรณ์ 80 ตัน = 80 บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าติดต้ังเครื องผสม : 250,000 /............. = ................... บาท/ตัน

(กรณีที ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ นอ้ยกว่า 10,000 ตัน 

ใหใ้ช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตัน ในการค านวณค่าติดดต้ังเครื องผสม)

 - ค่ายาง AC (จากตารางที  2) 0.050 ตัน............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าหนิผสม ASPHALT 0.74 ลบ.ม. @............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนส่ง ระยะทาง ( L/4).............กม. ( L=ความยาวของโครงการ ) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (บนผิวแทคโค้ต) =.............X 1.00 X 8.33 = ................... บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = ................... บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน............./ 8.33 = ................... บาท/ตัน

ความหนา
ตวัแปร

พ้ืนที่

ตร.ม/ตนั

5.95

5.21

4.63

4.16

16.66

13.89

8.33

6.94

10.41
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55.2  งาน Leveling แอสฟัลท์คอนกรีต (หนิแกรนติ)

 - ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = ................... ตัน

 - ค่าขนส่งอปุกรณ์ 80 ตัน.............กม. (ไมเ่กนิ 300 กม.)............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนขึน้ลงอปุกรณ์ 80 ตัน = 80 บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าติดต้ังเครื องผสม : 250,000 /............. = ................... บาท/ตัน

(กรณีที ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ นอ้ยกว่า 10,000 ตัน 

ใหใ้ช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตัน ในการค านวณค่าติดดต้ังเครื องผสม)

 - ค่ายาง AC (จากตารางที  2) 0.053 ตัน............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าหนิผสม ASPHALT 0.74 ลบ.ม. @............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนส่ง ระยะทาง ( L/4).............กม. ( L=ความยาวของโครงการ ) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (บนผิวแทคโค้ต) =.............X 1.00 X 8.33 = ................... บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = ................... บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน............./ 8.33 = ................... บาท/ตัน

55.3  งาน Leveling แอสฟัลท์คอนกรีต (หนิบะซอลต์)

 - ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = ................... ตัน

 - ค่าขนส่งอปุกรณ์ 80 ตัน.............กม. (ไมเ่กนิ 300 กม.)............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนขึน้ลงอปุกรณ์ 80 ตัน = 80 บาท/ตัน = ................... บาท/ตัน

 - ค่าติดต้ังเครื องผสม : 250,000 /............. = ................... บาท/ตัน

(กรณีที ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ นอ้ยกว่า 10,000 ตัน 

ใหใ้ช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตัน ในการค านวณค่าติดดต้ังเครื องผสม)

 - ค่ายาง AC (จากตารางที  2) 0.057 ตัน............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าหนิผสม ASPHALT 0.74 ลบ.ม. @............. = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าขนส่ง ระยะทาง ( L/4).............กม. ( L=ความยาวของโครงการ ) = ................... บาท/ตัน

 - ค่าด าเนนิการ + ค่าเสื อม (บนผิวแทคโค้ต) =.............X 1.00 X 8.33 = ................... บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = ................... บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน............./ 8.33 = ................... บาท/ตัน

56 งาน Guard  Post

 - คิดจากความยาว 1.75 ม./ต้น = ................... บาท

 - คอนกรีต CLASS C 0.04 ลบ.ม. @.............บาท = ................... บาท

 - เหล็กเสริม 5.60 กก. @.............บาท (บาท/ตัน) / 1,000 = ................... บาท

 - ลวดผูกเหล็ก 0.14 กก. @.............บาท = ................... บาท

 - ไมแ้บบ (2) 0.82 ตร.ม. @.............บาท = ................... บาท

 - ทรายหยาบ 0.03 ลบ.ม. @.............บาท = ................... บาท

 - MORTAR 0.007 ลบ.ม. @.............บาท = ................... บาท

 - ทาสี 0.48 ตร.ม. @.............บาท = ................... บาท
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 - แผ่นอลูมเินยีมสะท้อนแสง 2 แผ่น @.............บาท = ................... บาท

 - ค่าขนส่ง ขุดหลุม ติดต้ัง = ................... บาท

รวมทั้งส้ิน = ................... บาท/ตัน

57.งาน Guard  Rail  หนา...............มม.

 - ลักษณะงานที ติดต้ัง.....................คิดจากความยาว.............ม. = ................... บาท

 - STEEL W-BEAM.............แผ่น @.............บาท = ................... บาท

 - END BEAM..............แผ่น @.............บาท = ................... บาท

 - SPLICE PLATE(W/ANGLE) .............แผ่น @.............บาท = ................... บาท

 - SPLICE PLATE(STRAIGHT.............แผ่น @.............บาท = ................... บาท

 - STEEL POST.............ต้น @.............บาท = ................... บาท

 - แท่นคอนกรีต.............แท่น @.............บาท = ................... บาท

 - BOLTS & NUTS ยาว 15 CM. .............ชุด @.............บาท = ................... บาท

 - BOLTS & NUTS ยาว 3 CM.............ชุด @.............บาท = ................... บาท

 - ค่าขุดหลุม.............หลุม @.............บาท = ................... บาท

 - ค่าประกอบติดต้ัง.............ม. @.............บาท = ................... บาท

 - MORTAR.............ลบ.ม. @.............บาท = ................... บาท

= ................... บาท

 - ค่าขนส่ง.............ม. = ................... บาท

 - ค่างานต้นทุนรวม ( x 1 ) = ................... บาท

รวมทั้งส้ิน ............./............. = ................... บาท/เมตร

58.งานจดัหาและตดิตัง้เครื่องหมายจราจร

58.1 งานจัดหาและติดต้ังเครื องหมายจราจร (แผ่นปา้ยจราจร (SIGN PLATE)   (DWG.NO.RS-101))

      คิดเทยีบแผ่นปา้ยขนาด 1.00 ตร.ม.โดยวิธ.ีตดั-แปะแผ่นสติก๊เกอร์และหรือพิมพ์ SILK SCREEN

 - แผ่นอลูมเินยีม 2 มม. หรือ.... = ................... บาท/ตร.ม.

 - แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 1.2 มม. = ................... บาท/ตร.ม.

 - แผ่นสต๊ิกเกอร์พื้นสะท้อนแสง (ระบชุนดิสีต่างๆ ที ใช้) = ................... บาท/ตร.ม.

= ................... บาท/ตร.ม.

 - โดยระบชุนดิสีต่างๆที ใช้(ทึบแสงหรือสะท้อนแสง)............. บาท/ตร.ม. = ................... บาท/ตร.ม.

 - ค่าเคลือบผิว (CLEAR COVER)* = ................... บาท/ตร.ม.

 - ค่าพ่นสีหลังปา้ย = ................... บาท/ตร.ม.

 - ค่าพิมพ์ SILK SCREEN * = ................... บาท/ตร.ม.

 - ค่า FRAME 50x25x1.6 มม. (1.8 กก./ม.) = ................... บาท/ตร.ม.

 - ค่าประทับเครื องหมายด้านหลัง = ................... บาท/ตร.ม.

 - ค่า BOLT & NUTชุบสังกะสี(เฉลี ย) 4 ชุด @............. = ................... บาท/ตร.ม.

 - ค่าขนส่ง = ................... บาท/ตร.ม.

 - ค่าติดต้ังแผ่นปา้ย = ................... บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน = ................... บาท/ตร.ม.

 - แผ่นสะท้อนแสงติดที เสา (ระบชุนดิแผ่นสต๊ิกเกอร์) ......แผ่น @......บาท

 - แผ่นสต๊ิกเกอร์ตัวอกัษร,เส้นขอบหรือเครื องหมายฯ (คิด 40% ของพืน้ที ปา้ย)
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หมายเหต ุ: - ราคาวัสดุต่างๆ ใหต้รวจสอบในท้องตลาดกอ่นประเมนิราคา

 - ถ้าด าเนนิการโดยวิธี….ตัด-แปะแผ่นสต๊ิกเกอร์ไมม่ค่ีางานส่วนที มดีอกจันทร์ (*)

 -  แต่ถ้าด าเนนิการโดยวิธี….ตัด-แปะแผ่นสต๊ิกเกอร์และพิมพ์ SILK SCREEN ยังคงค่างานส่วนที มดีอกจันทร์ (*) ไว้ตามเดิม

 - รายการองค์ประกอบของงานอาจมกีารเปลี ยนแปลงได้ขึน้อยูก่บัเงื อนไขที ผู้ออกแบบก าหนดเพื อใช้ กอ่สร้างตามจุด บริการนัน้ๆ

58.2  งานจัดหาและติดต้ังเครื องหมายจราจร (เสาปา้ยคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม.  (R.C.SIGN  POST  0.12 x 0.12  M.))   

 - คิดจากความยาว.............ม. = ................... บาท

 - ขุดดินหลุมเสา.............ลบ.ม. @............. = ................... บาท

 - คอนกรีตหยาบ.............ลบ.ม. @............. = ................... บาท

 - คอนกรีต CLASS B.............ลบ.ม. @ ............. = ................... บาท

 - ไมแ้บบ .............ตร.ม. .@............ = ................... บาท

 - เหล็กเสริม.............กก. @............. (บาท/ตัน) / 1,000 = ................... บาท

 - ลวดผูกเหล็ก.............กก. @............. (บาท/ตัน) 1,000 = ................... บาท

 - ค่าทาสี (ค่าสี+ค่าทา) .............ตร.ม. @............. = ................... บาท

 - ค่าขนส่ง = ................... บาท

 - ค่าประกอบ ติดต้ัง = ................... บาท

 - ค่างานต้นทุนรวม ( x 1 ) ............. = ................... บาท

 - ค่างานต้นทุนเฉลี ย............./.............ม. = ................... บาท/เมตร

58.3 งานจัดหาและติดต้ังเครื องหมายจราจร(เสาปา้ยคอนกรีตขนาด 0.15x0.15 ม. R.C.SIGN POST 0.15x0.15 M. (DWG.NO.RS-101))

 - คิดจากความยาว.............ม. = ................... บาท

 - ขุดดินหลุมเสา.............ลบ.ม. @............. = ................... บาท

 - คอนกรีตหยาบ.............ลบ.ม.@ ............. = ................... บาท

 - คอนกรีต CLASS B.............ลบ.ม. @............. = ................... บาท

 - ไมแ้บบ (2).............ตร.ม. @............. = ................... บาท

 - เหล็กเสริม.............กก. @............. (บาท/ตัน) / 1,000 = ................... บาท

 - ลวดผูกเหล็ก.............กก. @............. = ................... บาท

 - ค่าทาสี (ค่าสี+ค่าทา) .............ตร.ม. @............. = ................... บาท

 - ค่าขนส่ง = ................... บาท

 - ค่าประกอบ ติดต้ัง = ................... บาท

 - ค่างานต้นทุนรวม ( x 1 ) ............. = ................... บาท

 - ค่างานต้นทุนเฉลี ย............./.............ม. = ................... บาท/เมตร

58.4  งานจัดหาและติดต้ังเครื องหมายจราจร (เสาเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. (STEEL PIPE DIA . 90 MM.))

 - คิดจากติดต้ัง 1 จุด = ................... บาท

 - คิดจากความยาว 2 ม. (Diameter 90 mm.) = ................... บาท

 - ค่าท่อเหล็ก 2.00 ม. @............. = ................... บาท

 - Base Plate 6.30 กก. @............. = ................... บาท

 - ค่า NUTS & BOLTS 1 ชุด @............. = ................... บาท



- 93 -

 - ค่าขนส่ง ประกอบ ติดต้ัง = ................... บาท

 - ค่าใช้จ่ายรวม = ................... บาท

รวมทั้งส้ิน =............./ 2 = ................... บาท/เมตร

59.งานเสน้แบง่ทศิทางจราจรและขอบทาง

59.1 งานเส้นแบง่ทิศทางจราจรและขอบทาง (TRAFFIC PAINT ชนดิที  2 (YELLOW & WHITE))

 - ค่าสี 1 ถัง./ 50 ตร.ม.(โดยประมาณ) @............. (บาท/ถัง)  = ....................บาท/ตร.ม.

 - ค่าลูกแกว้.............กก./ตร.ม. @............. (บาท/กก.)  = ....................บาท/ตร.ม.

 - ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @............. (บาท/ตร.ม.)  = ....................บาท/ตร.ม.

 = ....................บาท/ตร.ม.

 = ....................บาท/ตร.ม.

รวมทั้งส้ิน  = ....................บาท/ตร.ม.

59.2  งานเส้นแบง่ทิศทางจราจรและขอบทาง THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)

 - ค่าสี ............กก./ตร.ม.@............. (บาท/กก.)  = ....................บาท/ตร.ม.

 - ค่าลูกแกว้.............กก./ตร.ม. @............. (บาท/กก.)  = ....................บาท/ตร.ม.

 - ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @............. (บาท/ตร.ม.)  = ....................บาท/ตร.ม.

 - ค่าด าเนนิการ (ค่าแรงและค่าเสื อมราคาเครื องมอืฯ)@....... (บาท/ตร.ม.)  = ....................บาท/ตร.ม.

 - ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง@...(บาท/ตร.ม.)  = ....................บาท/ตร.ม.

 - ค่างานต้นทุน  = ....................บาท/ตร.ม.

59.3  งานเส้นแบง่ทิศทางจราจรและขอบทางชนดิทิศทางเดียว (UNI DIRECTION)

 - ค่า ROAD STUD  = ....................บาท/EACH

 - ค่า EPOXY  = ....................บาท/EACH

 - ค่าเตรียมพื้นที , เครื องมอื, ค่าแรง  = ....................บาท/EACH

รวมทั้งส้ิน  = ....................บาท/EACH

59.4  งานเส้นแบง่ทิศทางจราจรและขอบทางชนดิสองทิศทาง (BI  DIRECTION)

 - ค่า ROAD STUD  = ....................บาท/EACH

 - ค่า EPOXY  = ....................บาท/EACH

 - ค่าเตรียมพื้นที , เครื องมอื, ค่าแรง  = ....................บาท/EACH

รวมทั้งส้ิน  = ....................บาท/EACH

60. งานอาคารชลประทานในระบบสง่น้ าและระบบระบายน้ า

60.1 งานอาคารน้ าตกทดน้ า  กม.............+.............

 - ค่างานอาคารน้ าตกทดน้ า  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

 - ค่าด าเนนิการ (ค่าแรงและค่าเสื อมราคาเครื องมอืฯ) @....... (บาท/ตร.ม.)

 - ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง@..... (บาท/ตร.ม.)
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60.2 งานอาคารทิ้งน้ า  กม.............+.............

 - ค่างานอาคารทิ้งน้ า  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.3 งานอาคารทดน้ า กม.............+.............

 - ค่างานอาคารทดน้ า  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.4 งานอาคารอดัน้ าลดระดับ  กม.............+.............

 - ค่างานอาคารอดัน้ าลดระดับ  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.5 งานอาคารระบายน้ าล้น  กม.............+.............

 - ค่างานอาคารระบายน้ าล้น  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.6 งานอาคารบงัคับน้ าปากคลอง  กม..............+.............

 - ค่างานอาคารบงัคับน้ าปากคลอง  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.7 งานอาคารบงัคับน้ าปลายคลอง  กม..............+.............

 - ค่างานอาคารบงัคับน้ าปลายคลอง  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.8 งาน ทรบ.ปากคลอง  กม..............+..............

 - ค่างาน ทรบ. ปากคลอง  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.9 งาน ทรบ.ปลายคลอง  กม..............+.............

 - ค่างาน ทรบ. ปลายคลอง  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง



- 95 -

60.10 งานท่อส่งน้ าเข้านา  กม..............+.............

 - ค่างานท่อส่งน้ าเข้านา  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.11 งานท่อลอดทางหลวงทดน้ า  กม..............+............

 - ค่างานท่อลอดทางหลวงทดน้ า  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.12 งานท่อลอดถนนทดน้ า  กม..............+............

 - ค่างานท่อลอดถนนทดน้ า  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.13 งานท่อลอดถนน  กม..............+............

 - ค่างานท่อลอดถนน  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.14 งานท่อลอดถนนอดัน้ าลดระดับ  กม..............+.............

 - ค่างานท่อลอดถนนอดัน้ าลดระดับ  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.15 งานท่อลอดคลองส่งน้ า  กม..............+.............

 - ค่างานท่อลอดคลองส่งน้ า  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.16 งานสะพานคนข้าม  กม..............+.............

 - ค่างานสะพานคนข้าม  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.17 งานสะพานน้ า  กม..............+.............

 - ค่างานสะพานน้ า  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง
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60.18 งานสะพานรถยนต์  กม..............+.............

 - ค่างานสะพานรถยนต์  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

60.19 งาน Farm  Bridge  กม..............+.............

 - ค่างาน Farm  Bridge  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

61 งานอาคาร  ส านักงาน และบา้นพัก

 - ค่างานอาคาร ส านกังาน และบา้นพัก  = ……………บาท/แหง่

รวมทั้งส้ิน  = ……………บาท/แหง่

หมายเหต ุ:การคิดราคางานใหคิ้ดอตัราราคางานตามหลักเกณฑ์ของงานแต่ละรายการที เกี ยวข้อง

62 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.

 - ค่าแรง งานร้ือถอนโครงสร้าง คสล. = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าดันและค่าตัก = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง .................... กม. = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

รวม (2) + (3) = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว (..........(4).............. X ค่าขยายตัว)  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (1) + (5)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ -  ค่าแรงงานร้ือถอนโครงสร้าง คสล. ใหใ้ช้ตามบญัชีค่าแรง/ด าเนนิการส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง

63 งานทางล าเลยีงชัว่คราว

63.1 งานดินขุดด้วยเครื องจักร (งานทางล าเลียงชั วคราว)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าขนส่ง ………… กม.  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.  (หลวม)

 - รวมส่วนขยายตัว  ( …(2)…. x ค่าขยายตัว )  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน  (1) + (3)  = ……(4)….. บาท/ลบ.ม.

63.2 งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร

63.2 (1) งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานทั วไป 85%) : งานทางล าเลียงชั วคราว

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)
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2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร / ค่าขยายตัว = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

63.2 (2) งานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (งานทั วไป 95%) : งานทางล าเลียงชั วคราว

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกันโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร / ค่าขยายตัว = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)

    (1600 x 3) x 1.25

(3 x 1.25)
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สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดทับ  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ *  ราคาที ดิน เปน็ราคาประเมนิในการจดทะเบยีนนติิกรรม จากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดินคิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปดิหนา้ดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร   ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

 - ข้อ 63.1 และ 63.2 ใช้หลักเกณฑ์การคิดราคางานเช่นเดียวกบังานดินขุดด้วยเครื องจักร (ข้อ 3.2) 

    และงานดินถมบดอดัแนน่ด้วยเครื องจักร (ข้อ 7.3) ตามล าดับ ส าหรับกรณีที แบบไมไ่ด้ก าหนด ใหก้อ่สร้างทางล าเลียง

   ชั วคราวไว้  ใหพ้ิจารณาตามความเหมาะสม โดยมขีนาด  ระดับ และต าแหนง่ เปน็ไปตามหลักวิศวกรรม

64 งาน Contact  Clay

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาดนิ ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที ต  าสุดจาก

1. ราคาจากส านกันโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ น ามารวมค่าขนส่งจาก อ. เมอืง ถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินถม = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม)

2. สืบราคาจากแหล่งซึ งเปน็ราคาที รวมขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง

 - ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที กอ่สร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

3. บอ่ยืมดินคิดค านวณโดยมหีลักเกณฑ์   ดังนี้

 - ค่าดินที แหล่ง = [ราคาที ดิน (บาท/ไร่) x (1/2)]

= ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดเปดิหนา้บอ่ยืมดิน = (0.30 x ค่าขุดเปดิหนา้ดิน)

= ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขุดดินด้วยเครื องจักร / ค่าขยายตัว = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

สตูรการค านวณ

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม)

 - รวมส่วนยุบตัว  ( …(1)…. x ค่ายุบตัว)  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม.

 - ค่าบดอดัด้วยแรงคน  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.

รวมทั้งส้ิน (2) + (3)  = …………….. บาท/ลบ.ม.

(3 x 1.25)

    (1600 x 3) x 1.25
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*  ราคาที ดิน เป็นราคาประเมินในการจดทะเบียนนิติกรรม จากกรมที ดิน ในการค านวณราคาที ดิน

    คิดเพียงครึ งหนึ ง

** ในการค านวณคิดขุดเปิดหน้าดินความลึกเฉลี ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี ย 3.00 เมตร

 - ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน ให้พิจารณาเช่นเดียวกับหมายเหตุข้อ 7.3

 - ค่าบดอัดด้วยแรงคน คิดจาก ค่าบดอัดด้วยแรงคน/วนั/ลบ.ม.

 -  อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต  า ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใช้ตามจังหวดัที 

    สถานที ก่อสร้างต้ังอยู่

                  ในกรณีของรายการงานก่อสรา้งใดที่ไมม่หีลักเกณฑ์การประเมนิราคางานตน้ทุนตอ่หน่วยก าหนดไว้ 

ให้ด าเนินการ ดงัน้ี

1. ให้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือน าหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของรายการ

    ที เกี ยวข้องมาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อเท็จจริงตามแบบก่อสร้าง

    ส าหรับรายการงานก่อสร้างนั้นๆ

2. งานที ต้องใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ เช่น งานเจาะอุโมงค์ เป็นต้น สามารถให้ผู้เชี ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ 

    ก าหนดหลักเกณฑ์และหรือค านวณราคาให้ก็ได้  โดยให้จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการก าหนดหลักเกณฑ์

    และหรือค านวณราคาดังกล่าว ประกอบไวด้้วย

3. รายการงานก่อสร้างทั วไปอื นๆ ที มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยไว ้ 

   ในกรณีที เกี ยวข้องกับการค านวณ ราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน และหรือค่าขนส่งวสัดุก่อสร้าง 

   ให้ใช้ตามข้อก าหนดเกี ยวกับราคาและแหล่งวสัดุก่อสร้างในส่วนของ แนวทางและวธิปีฏบิัติเกี ยวกับหลักเกณฑ์

   การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบ ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

   และหรือตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่วสัดุก่อสร้าง  แล้วแต่กรณี

4. ครุภณัฑ์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานนี้  เป็นครุภณัฑ์

   การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของการค านวณค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือในงานก่อสร้างอาคาร

    

หมายเหตุ

   ประเภทติดต้ังอยู่กับที  (Built-in)  ในกรณีที ต้องค านวณค่าครุภณัฑ์ที ไม่ติดต้ังอยู่กับที  ให้ใช้หลักเกณฑ์
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ข้อก ำหนดเกี่ยวกับ 
รำคำและแหล่งวัสดุก่อสร้ำง 

 

 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการค านวณ ในส่วนของการค านวณ
ค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง โดยในกรณีที่ในรายละเอียดการค านวณ 
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานมิได้มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ราคาและ
แหล่งวัสดุก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง (ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1. ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 
 2. กำรก่อสร้ำงในส่วนกลำง ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ตามล าดับ ดังนี้ 
  2.1 ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
เผยแพร่ 
  2.2  วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ 
หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด  
ให้ใช้ราคาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้ง 
ของศาลากลางจังหวัดถึงสถานท่ีก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
  2.3  กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
กระทรวงพาณิชย์  และส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณ
ราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของส่วนกลาง หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง           
ที่มีระยะใกล้สถานที่ก่อสร้างมากท่ีสุดออกไปตามล าดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบ          
และก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบ
และการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 3. กำรก่อสร้ำงในส่วนภูมิภำค ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง
ตามล าดับ ดังนี้ 
  3.1  ราคาวัสดุก่อสร้างตามท่ีส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่  เผยแพร่ 
  3.2  วัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ไม่มีข้อมูล
ราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้าง
รายการนั้นมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด  
ถึงสถานท่ีก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา 
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  3.3  กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่   และ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสืบและ  
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียง
ที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้  
ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการสืบและการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
  3.4 ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง  ตั้งอยู่เกิน 
80 กิโลเมตร ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ของจังหวัด  ที่สถานที่
ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ 
โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3 ก็สามารถกระท าได้ 
ทั้งนี้ ในการสืบและก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียด
ของการสืบและการก าหนดราคาประกอบไว้กับเอกสารการค านวณราคากลางก่อสร้างงานนั้นด้วย 
 4. กรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หรือ โครงการงานก่อสร้างนั้น
จ าเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจ านวนมาก และหรือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ก าหนดคุณลักษณะ             
เป็นการเฉพาะ และหรือจากหลายแหล่งรวมกัน ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถสืบและใช้ราคา  
วัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่ง อ่ืนนอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ 2 ส าหรับ 
กรณีการก่อสร้างในส่วนกลาง และตามข้อ 3 ส าหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระท าได้
โดยให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ หรือ  
ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง ในราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง 
ส าหรับกรณีที่ต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่งรวมกัน ให้ใช้ราคาและระยะทางเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้าง  
ที่ได้ก าหนดราคาและแหล่งไว้แล้วเป็นเกณฑ์ในการค านวณ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจัดท าบันทึก
แสดงรายละเอียดของการสืบและก าหนดราคา รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นประกอบไว้กับเอกสารการค านวณ 
ราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
 5. กรณีการค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง               
งานก่อสร้างอาคารใด มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างบางรายการหรือ  
หลายรายการ ให้ค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรายการนั้นเป็นค่าใ ช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ  
ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารในส่วนของการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษ  
ตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถใช้อัตราค่าขนส่ง  
ตามตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรือสืบราคาค่าขนส่ง และหรือประเมินราคา 
ค่าขนส่งตามความเป็นจริงเป็นเกณฑ์การค านวณ 
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 6.  หน่วยงานของรัฐอาจตั้ งคณะกรรมการหรือด าเนินการอ่ืนใด เ พ่ือรวบรวมข้อมูล               
และก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ที่ต้องด าเนินการตามข้อ 2.3 ส าหรับการก่อสร้างในส่วนกลาง             
และตามข้อ 3.3 และข้อ 3.4 ส าหรับการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค รวมทั้งที่ต้ องด าเนินการตามข้อ 4               
ไว้เป็นบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของหน่วยงาน เพ่ือลดภาระ ใช้อ้างอิง และอ านวยความสะดวก  
ในการสืบและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างของผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางของหน่วยงาน  
โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางสามารถน าราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามบัญชีดังกล่าวมาใช้ค านวณ  
ราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมี  
การปรับปรุงบัญชีราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วย 
 7.  การก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างซึ่งได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดการค านวณของแต่ละหลักเกณฑ์  
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 
 8. ตามเงื่อนไขและข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น 
  8.1  ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น 
  8.2  ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ 
  8.3  ส่วนภูมิภาค หมายถึง พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และ 
สมุทรปราการ 
  8.4  ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องที่   
หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ 
  8.5  วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและค านวณรวมในราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย 
  8.6  การสืบราคา หมายถึง การด าเนินการใดๆ เพ่ือให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง 
  8.7  ในการสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้สืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตาม  
คุณลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างในราคาต้นทุน ในกรณีที่ไม่สามารถสืบและใช้ราคา 
วัสดุก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้างได้ ให้สืบและใช้ราคา 
วัสดุก่อสร้างที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณลักษณะเฉพาะใกล้เคียงกับที่ก าหนด 
ในแบบก่อสร้าง หรือสามารถใช้ทดแทนกันได ้
  8.8  ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามล าดับ หมายถึง ให้สืบและใช้ราคา
วัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดก่อน จากนั้นจึงค่อยสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งอ่ืนๆ 
ที่มีระยะทางห่างไกลออกไปตามล าดับ 
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  8.9  ราคาเฉลี่ย หมายถึง การน าราคาวัสดุก่อสร้างจากหลายแหล่ง มาค านวณตามวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการหาค่าเฉลี่ย 
  8.10 ในกรณีที่มีและหรือสืบราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างได้จากแหล่งเดียว ราคาที่มี 
หรือสืบนั้น ให้ถือเป็นค่าเฉลี่ยได้ 
  8.11 การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ค านวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง  
ถึงสถานที่ก่อสร้าง หากสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างเป็นทางยาวให้ค านวณหรือประเมินจากแหล่งวัสดุ
ก่อสร้างถึงก่ึงกลางของสิ่งก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างนั้น 
  8.12 แบบฟอร์มบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบและก าหนดราคาและแหล่งวัสดุ
ก่อสร้าง รวมทั้งบันทึกเหตุผลความจ าเป็น และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางก าหนดและ
บันทึกเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลและข้อเท็จจริง 
 ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ (ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และส านักงานพาณิชย์
จังหวัด) พิจารณาเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างให้ครอบคลุมประเภทและรายการที่จ าเป็นส าหรับการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุงราคาให้มีความเป็นปัจจุบัน และประกาศเป็นการทั่วไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
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บัญชีค่ำแรงงำน/ด ำเนินกำร 
ส ำหรับกำรถอดแบบค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 

 ค่าแรงงานเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการค านวณ ในส่วนของการค านวณค่างาน
ต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงาน โดยในกรณีที่ในรายละเอียดการค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างชลประทานมิได้มีข้อก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้อัตราค่าแรงงานตามบัญชี
ค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย  
อัตราค่าแรงงานต่อหน่วยส าหรับรายการ/งานก่อสร้างต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการค านวณราคากลาง  
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ทั้ง 3 หลักเกณฑ์ (หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน และท่อเหลี่ยม  
และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน) 
 ในกรณีที่อัตราค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับรายการงานก่อสร้างใดไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
ด าเนินการ ดังนี้ 
 (1)  หากรายการ/งานก่อสร้างนั้นมีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง มีได้ก าหนดอัตราค่าแรงงานส าหรับรายการ/งานก่อสร้างนั้นไว้  
ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางค านวณจากยอดค่าวัสดุร้อยละ 30 - 37 มาเป็นค่าแรงงาน ส่วนจะค านวณ
จากยอดค่าวัสดุร้อยละเท่าใด ระหว่างร้อยละ 30 - 37 นั้น ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้มีหน้าที่ค านวณ 
ราคากลางที่จะพิจารณาก าหนดได้ตามความเหมาะสมและหรือสอดคล้องตามระดับฝีมือและหรือ  
ความขาดแคลนของแรงงานส าหรับรายการ/งานก่อสร้างนั้นๆ 
 (2)  ส าหรับค่าแรงงานของบางรายการ/งานก่อสร้างที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ
ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และมิใช่เป็นกรณีตามข้อ (1) ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
ก าหนดเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและราคาค่าแรงงานในท้องถิ่นนั้น 
 (3)  ค่าแรงงานนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ในบัญชีนี้  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับ
ค่าแรงงาน ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดการค านวณของแต่ละหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
และตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือหน่วยงาน
ที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมอบหมาย ก าหนด 

 ทั้งนี้ บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว 
จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่ เป็นปัจจุบัน  
โดยให้กรมบัญชีกลางปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศค่าแรงขั้นต่ า และหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและเทคโนโยลี
ด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 บัญชีค่ำแรงงำน/ด ำเนินกำรส ำหรับกำรถอดแบบค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 
ที่ประกำศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงชลประทำนที่ทบทวนและ  
ปรับปรุงใหม่นี้  มีรำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรเล่มแนวทำง วิธีปฏิบัติ และรำยละเอียดประกอบ 
กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ในส่วนของบัญชีค่ำแรงงำน/ด ำเนินกำรส ำหรับกำรถอดแบบค ำนวณ
รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 
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ตำรำงและหลักเกณฑ์ 
กำรค ำนวณค่ำขนส่งวัสดุก่อสร้ำง 

 
 ตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบ 
การค านวณในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างชลประทาน โดยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตารางและหลักเกณฑ์การค านวณค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างดังกล่าว จะประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 1.  ส่วนของตำรำงค่ำขนส่งวัสดุก่อสร้ำง ใช้ในกรณีขนส่งวัสดุก่อสร้างบนพื้นผิวทางราบปกติ  
โดยเป็นทางราบผิวลาดยาง หรือทางราบผิวคอนกรีต ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวได้จัดท าไว้ 
เป็นตารางส าเร็จรูปตามระดับราคาน้ ามันโซล่า (ดีเซล) ตั้งแต่ระดับราคาน้ ามันดีเชล 15.00-50.99 บาทต่อลิตร  
จ านวน 3 ชุด เป็นกรณีของรถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน 1 ชุด รถบรรทุก 10 ล้อ จ านวน 1 ชุด และกรณีของ
รถบรรทุก 10 ล้อ  มีลากพ่วง จ านวน 1 ชุด  ซึ่งแต่ละชุดจะประกอบด้วยตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างตั้งแต่
ตารางที่ระดับราคาน้ ามันโซล่า (ดีเซล)  15.00-50.99  บาท/ลิตร 
 2.  ส่วนของหลักเกณฑ์กำรค ำนวณค่ำขนส่งวัสดุก่อสร้ำง ใช้ในกรณีที่เป็นการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างไปบนพืน้ผิวทางท่ีไม่ใช่ทางราบปกติ แต่เป็นผิวลูกรัง ทางลูกเนิน หรือทางภูเขา เป็นต้น 

  ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ตามข้อ 1 ให้สอดคล้องตามราคาน้ ามัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโยลีด้านการก่อสร้าง 
ที่ เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

 ตำรำงและหลักเกณฑ์กำรค ำนวณค่ำขนส่งวัสดุก่อสร้ำงที่ประกำศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์ 
กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม  และหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำง 
งำนก่อสร้ำงชลประทำน มีรำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรเล่มแนวทำง วิธีปฏิบัติ และรำยละเอียด
ประกอบกำรถอดแบบค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ในส่วนของตำรำงและหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ 
ค่ำขนส่งวัสดุก่อสร้ำง 
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ตำรำงอัตรำรำคำงำนดิน (Operating Cost) 
งำนก่อสร้ำงชลประทำน 

 
 อัตราราคางานดิน หรือค่า Operating  Cost ในงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งเป็นข้อมูลหรือ
รายละเอียดประกอบการค านวณ ในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับค่าด าเนินการ
และหรือค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ชลประทาน โดยได้มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ค านวณรวม และจัดท าไว้เป็นตารางส าเร็จรูป เรียกว่า  
ตำรำงอัตรำรำคำงำนดิน (Operating Cost) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย (ค่าด าเนินการ) และค่าเสื่อมราคา
ของเครื่องจักรส าหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ โดยในส่วนของค่าเสื่อมราคา ได้จ าแนกเป็นค่ำเสื่อมรำคำ
กรณีฝนชุก ซึ่งใช้ในกรณีของงานก่อสร้างชลประทานที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F 
งานก่อสร้างชลประทาน ที่ก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัดที่ก าหนดให้อยู่ในพื้นที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามที่ก าหนด
ตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และค่ำเสื่อมรำคำกรณีปกติ  ซึ่งใช้ในกรณี
ของงานก่อสร้างชลประทานที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
ที่ก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนซึ่งไม่อยู่ในพ้ืนที่ฝนชุก 1 และฝนชุก 2 ตามท่ีก าหนดตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง 
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
 

 อัตราราคางานดินส าหรับงานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว ได้จัดท าไว้เป็นตาราง ซึ่งผันแปรไป
ตามระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ตั้งแต่ราคา 15.00 – 50.99 บาทต่อลิตร ดังนั้น ในวันที่ค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างนั้น ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่อ าเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้าง
ตั้งอยู่เท่าไร ก็ให้ใช้ตารางฯ ที่สอดคล้องกับระดับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล) นั้น 
 

  ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับกรมชลประทานปรับปรุงตารางอัตราราคางานดินส าหรับ 
งานก่อสร้างชลประทาน ให้สอดคล้องตามราคาน้ ามัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโยลี
ด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 ตารางอัตราราคางานดินส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน  ที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 15.00 - 15.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 0.97 0.16 0.20 1.13 1.17

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 1.91 0.33 0.41 2.24 2.32

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 14.22 2.97 3.71 17.19 17.93

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 34.31 12.96 16.20 47.27 50.51

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 50.28 25.71 32.14 75.99 82.42

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 18.64 4.20 5.25 22.84 23.89

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 12.50 3.02 3.78 15.52 16.28

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 12.80 2.67 3.34 15.47 16.14

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.04 1.70 2.13 7.74 8.17

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 23.59 3.34 4.18 26.93 27.77

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 29.29 5.18 6.48 34.47 35.77

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 18.83 4.08 4.08 22.91 22.91

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 42.02 21.60 21.60 63.62 63.62

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 37.31 12.46 12.46 49.77 49.77

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 28.21 5.75 7.19 33.96 35.40

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 25.73 10.80 13.50 36.53 39.23

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 28.59 10.80 13.50 39.39 42.09

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 28.19 11.40 14.25 39.59 42.44

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 31.01 11.40 14.25 42.41 45.26

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.42 0.08 0.08 0.50 0.50

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน หน่วย
ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)



- 108 -

ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 16.00 - 16.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 0.98 0.16 0.20 1.14 1.18

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 1.93 0.33 0.41 2.26 2.34

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 14.44 2.97 3.71 17.41 18.15

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 34.85 12.96 16.20 47.81 51.05

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 51.05 25.71 32.14 76.76 83.19

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 18.78 4.20 5.25 22.98 24.03

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 12.69 3.02 3.78 15.71 16.47

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 12.99 2.67 3.34 15.66 16.33

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.12 1.70 2.13 7.82 8.25

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 23.98 3.34 4.18 27.32 28.16

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 29.74 5.18 6.48 34.92 36.22

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 19.22 4.08 4.08 23.30 23.30

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 42.60 21.60 21.60 64.20 64.20

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 38.01 12.46 12.46 50.47 50.47

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 28.63 5.75 7.19 34.38 35.82

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 26.14 10.80 13.50 36.94 39.64

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 29.04 10.80 13.50 39.84 42.54

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 28.69 11.40 14.25 40.09 42.94

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 31.56 11.40 14.25 42.96 45.81

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.44 0.08 0.08 0.52 0.52

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน หน่วย
ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 17.00 - 17.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 0.99 0.16 0.20 1.15 1.19

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 1.96 0.33 0.41 2.29 2.37

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 14.65 2.97 3.71 17.62 18.36

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 35.39 12.96 16.20 48.35 51.59

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 51.83 25.71 32.14 77.54 83.97

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 18.93 4.20 5.25 23.13 24.18

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 12.87 3.02 3.78 15.89 16.65

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 13.19 2.67 3.34 15.86 16.53

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.20 1.70 2.13 7.90 8.33

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 24.37 3.34 4.18 27.71 28.55

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 30.19 5.18 6.48 35.37 36.67

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 19.60 4.08 4.08 23.68 23.68

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 43.19 21.60 21.60 64.79 64.79

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 38.70 12.46 12.46 51.16 51.16

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 29.04 5.75 7.19 34.79 36.23

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 26.54 10.80 13.50 37.34 40.04

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 29.49 10.80 13.50 40.29 42.99

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 29.18 11.40 14.25 40.58 43.43

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 32.10 11.40 14.25 43.50 46.35

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.45 0.08 0.08 0.53 0.53

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน หน่วย
ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 18.00 - 18.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.00 0.16 0.20 1.16 1.20

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 1.98 0.33 0.41 2.31 2.39

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 14.87 2.97 3.71 17.84 18.58

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 35.93 12.96 16.20 48.89 52.13

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 52.61 25.71 32.14 78.32 84.75

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 19.07 4.20 5.25 23.27 24.32

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 13.06 3.02 3.78 16.08 16.84

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 13.38 2.67 3.34 16.05 16.72

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.28 1.70 2.13 7.98 8.41

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 24.75 3.34 4.18 28.09 28.93

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 30.64 5.18 6.48 35.82 37.12

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 19.99 4.08 4.08 24.07 24.07

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 43.77 21.60 21.60 65.37 65.37

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 39.40 12.46 12.46 51.86 51.86

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 29.46 5.75 7.19 35.21 36.65

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 26.95 10.80 13.50 37.75 40.45

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 29.94 10.80 13.50 40.74 43.44

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 29.68 11.40 14.25 41.08 43.93

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 32.65 11.40 14.25 44.05 46.90

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.47 0.08 0.08 0.55 0.55

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน หน่วย
ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.01 0.16 0.20 1.17 1.21

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.00 0.33 0.41 2.33 2.41

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 15.09 2.97 3.71 18.06 18.80

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 36.47 12.96 16.20 49.43 52.67

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 53.38 25.71 32.14 79.09 85.52

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 19.21 4.20 5.25 23.41 24.46

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 13.24 3.02 3.78 16.26 17.02

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 13.58 2.67 3.34 16.25 16.92

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.36 1.70 2.13 8.06 8.49

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 25.14 3.34 4.18 28.48 29.32

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 31.08 5.18 6.48 36.26 37.56

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 20.37 4.08 4.08 24.45 24.45

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 44.35 21.60 21.60 65.95 65.95

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 40.09 12.46 12.46 52.55 52.55

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 29.88 5.75 7.19 35.63 37.07

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 27.35 10.80 13.50 38.15 40.85

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 30.39 10.80 13.50 41.19 43.89

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 30.17 11.40 14.25 41.57 44.42

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 33.19 11.40 14.25 44.59 47.44

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.48 0.08 0.08 0.56 0.56

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน หน่วย
ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.02 0.16 0.20 1.18 1.22

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.03 0.33 0.41 2.36 2.44

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 15.30 2.97 3.71 18.27 19.01

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 37.01 12.96 16.20 49.97 53.21

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 54.16 25.71 32.14 79.87 86.30

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 19.35 4.20 5.25 23.55 24.60

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 13.43 3.02 3.78 16.45 17.21

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 13.77 2.67 3.34 16.44 17.11

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.45 1.70 2.13 8.15 8.58

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 25.53 3.34 4.18 28.87 29.71

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 31.54 5.18 6.48 36.72 38.02

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 20.76 4.08 4.08 24.84 24.84

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 44.94 21.60 21.60 66.54 66.54

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 40.79 12.46 12.46 53.25 53.25

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 30.29 5.75 7.19 36.04 37.48

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 27.76 10.80 13.50 38.56 41.26

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 30.84 10.80 13.50 41.64 44.34

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 30.66 11.40 14.25 42.06 44.91

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 33.73 11.40 14.25 45.13 47.98

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.49 0.08 0.08 0.57 0.57

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน หน่วย
ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.03 0.16 0.20 1.19 1.23

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.05 0.33 0.41 2.38 2.46

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 15.52 2.97 3.71 18.49 19.23

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 37.55 12.96 16.20 50.51 53.75

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 54.94 25.71 32.14 80.65 87.08

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 19.50 4.20 5.25 23.70 24.75

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 13.61 3.02 3.78 16.63 17.39

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 13.97 2.67 3.34 16.64 17.31

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.53 1.70 2.13 8.23 8.66

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 25.91 3.34 4.18 29.25 30.09

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 31.99 5.18 6.48 37.17 38.47

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 21.14 4.08 4.08 25.22 25.22

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 45.52 21.60 21.60 67.12 67.12

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 41.48 12.46 12.46 53.94 53.94

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 30.71 5.75 7.19 36.46 37.90

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 28.17 10.80 13.50 38.97 41.67

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 31.30 10.80 13.50 42.10 44.80

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 31.16 11.40 14.25 42.56 45.41

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 34.28 11.40 14.25 45.68 48.53

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.51 0.08 0.08 0.59 0.59

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.04 0.16 0.20 1.20 1.24

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.08 0.33 0.41 2.41 2.49

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 15.74 2.97 3.71 18.71 19.45

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 38.10 12.96 16.20 51.06 54.30

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 55.72 25.71 32.14 81.43 87.86

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 19.64 4.20 5.25 23.84 24.89

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 13.80 3.02 3.78 16.82 17.58

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 14.16 2.67 3.34 16.83 17.50

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.61 1.70 2.13 8.31 8.74

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 26.30 3.34 4.18 29.64 30.48

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 32.44 5.18 6.48 37.62 38.92

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 21.53 4.08 4.08 25.61 25.61

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 46.11 21.60 21.60 67.71 67.71

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 42.18 12.46 12.46 54.64 54.64

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 31.13 5.75 7.19 36.88 38.32

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 28.58 10.80 13.50 39.38 42.08

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 31.75 10.80 13.50 42.55 45.25

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 31.65 11.40 14.25 43.05 45.90

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 34.82 11.40 14.25 46.22 49.07

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.52 0.08 0.08 0.60 0.60

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน 
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.05 0.16 0.20 1.21 1.25

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.10 0.33 0.41 2.43 2.51

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 15.95 2.97 3.71 18.92 19.66

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 38.64 12.96 16.20 51.60 54.84

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 56.49 25.71 32.14 82.20 88.63

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 19.78 4.20 5.25 23.98 25.03

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 13.98 3.02 3.78 17.00 17.76

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 14.36 2.67 3.34 17.03 17.70

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.69 1.70 2.13 8.39 8.82

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 26.69 3.34 4.18 30.03 30.87

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 32.89 5.18 6.48 38.07 39.37

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 21.91 4.08 4.08 25.99 25.99

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 46.69 21.60 21.60 68.29 68.29

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 42.87 12.46 12.46 55.33 55.33

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 31.54 5.75 7.19 37.29 38.73

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 28.98 10.80 13.50 39.78 42.48

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 32.20 10.80 13.50 43.00 45.70

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 32.14 11.40 14.25 43.54 46.39

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 35.35 11.40 14.25 46.75 49.60

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.54 0.08 0.08 0.62 0.62

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.06 0.16 0.20 1.22 1.26

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.12 0.33 0.41 2.45 2.53

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 16.17 2.97 3.71 19.14 19.88

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 39.18 12.96 16.20 52.14 55.38

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 57.27 25.71 32.14 82.98 89.41

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 19.92 4.20 5.25 24.12 25.17

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.17 3.02 3.78 17.19 17.95

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 14.55 2.67 3.34 17.22 17.89

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.77 1.70 2.13 8.47 8.90

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 27.07 3.34 4.18 30.41 31.25

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 33.33 5.18 6.48 38.51 39.81

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 22.30 4.08 4.08 26.38 26.38

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 47.27 21.60 21.60 68.87 68.87

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 43.57 12.46 12.46 56.03 56.03

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 31.96 5.75 7.19 37.71 39.15

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 29.39 10.80 13.50 40.19 42.89

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 32.65 10.80 13.50 43.45 46.15

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 32.64 11.40 14.25 44.04 46.89

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 35.90 11.40 14.25 47.30 50.15

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.55 0.08 0.08 0.63 0.63

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.06 0.16 0.20 1.22 1.26

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.15 0.33 0.41 2.48 2.56

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 16.39 2.97 3.71 19.36 20.10

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 39.72 12.96 16.20 52.68 55.92

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 58.05 25.71 32.14 83.76 90.19

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.07 4.20 5.25 24.27 25.32

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.35 3.02 3.78 17.37 18.13

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 14.75 2.67 3.34 17.42 18.09

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.85 1.70 2.13 8.55 8.98

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 27.46 3.34 4.18 30.80 31.64

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 33.78 5.18 6.48 38.96 40.26

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 22.68 4.08 4.08 26.76 26.76

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 47.86 21.60 21.60 69.46 69.46

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 44.27 12.46 12.46 56.73 56.73

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 32.38 5.75 7.19 38.13 39.57

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 29.79 10.80 13.50 40.59 43.29

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 33.10 10.80 13.50 43.90 46.60

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 33.13 11.40 14.25 44.53 47.38

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 36.44 11.40 14.25 47.84 50.69

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.56 0.08 0.08 0.64 0.64

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.07 0.16 0.20 1.23 1.27

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.17 0.33 0.41 2.50 2.58

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 16.60 2.97 3.71 19.57 20.31

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 40.26 12.96 16.20 53.22 56.46

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 58.83 25.71 32.14 84.54 90.97

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.21 4.20 5.25 24.41 25.46

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.54 3.02 3.78 17.56 18.32

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 14.94 2.67 3.34 17.61 18.28

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 6.93 1.70 2.13 8.63 9.06

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 27.85 3.34 4.18 31.19 32.03

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.23 5.18 6.48 39.41 40.71

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 23.07 4.08 4.08 27.15 27.15

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 48.44 21.60 21.60 70.04 70.04

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 44.96 12.46 12.46 57.42 57.42

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 32.79 5.75 7.19 38.54 39.98

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 30.20 10.80 13.50 41.00 43.70

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 33.55 10.80 13.50 44.35 47.05

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 33.63 11.40 14.25 45.03 47.88

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 36.99 11.40 14.25 48.39 51.24

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.58 0.08 0.08 0.66 0.66

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน 
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.08 0.16 0.20 1.24 1.28

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.19 0.33 0.41 2.52 2.60

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 16.82 2.97 3.71 19.79 20.53

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 40.80 12.96 16.20 53.76 57.00

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 59.60 25.71 32.14 85.31 91.74

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.35 4.20 5.25 24.55 25.60

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.72 3.02 3.78 17.74 18.50

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.14 2.67 3.34 17.81 18.48

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.01 1.70 2.13 8.71 9.14

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 28.23 3.34 4.18 31.57 32.41

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.68 5.18 6.48 39.86 41.16

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 23.45 4.08 4.08 27.53 27.53

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 49.03 21.60 21.60 70.63 70.63

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 45.66 12.46 12.46 58.12 58.12

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 33.21 5.75 7.19 38.96 40.40

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 30.60 10.80 13.50 41.40 44.10

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.00 10.80 13.50 44.80 47.50

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.12 11.40 14.25 45.52 48.37

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 37.53 11.40 14.25 48.93 51.78

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.59 0.08 0.08 0.67 0.67

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.09 0.16 0.20 1.25 1.29

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.22 0.33 0.41 2.55 2.63

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 17.04 2.97 3.71 20.01 20.75

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 41.34 12.96 16.20 54.30 57.54

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 60.38 25.71 32.14 86.09 92.52

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.50 4.20 5.25 24.70 25.75

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 14.91 3.02 3.78 17.93 18.69

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.33 2.67 3.34 18.00 18.67

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.10 1.70 2.13 8.80 9.23

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 28.62 3.34 4.18 31.96 32.80

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 35.12 5.18 6.48 40.30 41.60

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 23.84 4.08 4.08 27.92 27.92

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 49.61 21.60 21.60 71.21 71.21

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 46.35 12.46 12.46 58.81 58.81

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 33.63 5.75 7.19 39.38 40.82

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 31.01 10.80 13.50 41.81 44.51

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.45 10.80 13.50 45.25 47.95

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.61 11.40 14.25 46.01 48.86

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 38.07 11.40 14.25 49.47 52.32

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.61 0.08 0.08 0.69 0.69

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.10 0.16 0.20 1.26 1.30

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.24 0.33 0.41 2.57 2.65

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 17.25 2.97 3.71 20.22 20.96

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 41.88 12.96 16.20 54.84 58.08

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 61.16 25.71 32.14 86.87 93.30

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.64 4.20 5.25 24.84 25.89

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 15.09 3.02 3.78 18.11 18.87

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.53 2.67 3.34 18.20 18.87

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.18 1.70 2.13 8.88 9.31

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 29.00 3.34 4.18 32.34 33.18

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 35.57 5.18 6.48 40.75 42.05

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 24.22 4.08 4.08 28.30 28.30

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 50.19 21.60 21.60 71.79 71.79

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 47.05 12.46 12.46 59.51 59.51

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.04 5.75 7.19 39.79 41.23

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 31.41 10.80 13.50 42.21 44.91

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 34.90 10.80 13.50 45.70 48.40

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 35.11 11.40 14.25 46.51 49.36

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 38.62 11.40 14.25 50.02 52.87

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.62 0.08 0.08 0.70 0.70

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.11 0.16 0.20 1.27 1.31

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.27 0.33 0.41 2.60 2.68

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 17.47 2.97 3.71 20.44 21.18

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 42.42 12.96 16.20 55.38 58.62

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 61.93 25.71 32.14 87.64 94.07

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.78 4.20 5.25 24.98 26.03

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 15.28 3.02 3.78 18.30 19.06

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.72 2.67 3.34 18.39 19.06

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.26 1.70 2.13 8.96 9.39

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 29.39 3.34 4.18 32.73 33.57

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 36.02 5.18 6.48 41.20 42.50

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 24.61 4.08 4.08 28.69 28.69

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 50.78 21.60 21.60 72.38 72.38

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 47.74 12.46 12.46 60.20 60.20

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.46 5.75 7.19 40.21 41.65

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 31.82 10.80 13.50 42.62 45.32

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 35.35 10.80 13.50 46.15 48.85

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 35.60 11.40 14.25 47.00 49.85

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 39.16 11.40 14.25 50.56 53.41

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.64 0.08 0.08 0.72 0.72

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.12 0.16 0.20 1.28 1.32

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.29 0.33 0.41 2.62 2.70

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 17.69 2.97 3.71 20.66 21.40

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 42.96 12.96 16.20 55.92 59.16

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 62.71 25.71 32.14 88.42 94.85

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 20.92 4.20 5.25 25.12 26.17

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 15.46 3.02 3.78 18.48 19.24

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 15.92 2.67 3.34 18.59 19.26

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.34 1.70 2.13 9.04 9.47

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 29.78 3.34 4.18 33.12 33.96

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 36.47 5.18 6.48 41.65 42.95

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 24.99 4.08 4.08 29.07 29.07

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 51.36 21.60 21.60 72.96 72.96

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 48.44 12.46 12.46 60.90 60.90

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 34.88 5.75 7.19 40.63 42.07

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 32.22 10.80 13.50 43.02 45.72

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 35.80 10.80 13.50 46.60 49.30

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 36.09 11.40 14.25 47.49 50.34

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 39.70 11.40 14.25 51.10 53.95

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.65 0.08 0.08 0.73 0.73

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.13 0.16 0.20 1.29 1.33

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.31 0.33 0.41 2.64 2.72

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 17.90 2.97 3.71 20.87 21.61

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 43.50 12.96 16.20 56.46 59.70

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 63.49 25.71 32.14 89.20 95.63

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 21.07 4.20 5.25 25.27 26.32

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 15.65 3.02 3.78 18.67 19.43

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 16.11 2.67 3.34 18.78 19.45

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.42 1.70 2.13 9.12 9.55

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 30.16 3.34 4.18 33.50 34.34

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 36.92 5.18 6.48 42.10 43.40

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 25.38 4.08 4.08 29.46 29.46

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 51.95 21.60 21.60 73.55 73.55

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 49.13 12.46 12.46 61.59 61.59

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 35.29 5.75 7.19 41.04 42.48

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 32.63 10.80 13.50 43.43 46.13

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 36.25 10.80 13.50 47.05 49.75

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 36.59 11.40 14.25 47.99 50.84

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 40.25 11.40 14.25 51.65 54.50

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.66 0.08 0.08 0.74 0.74

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.14 0.16 0.20 1.30 1.34

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.34 0.33 0.41 2.67 2.75

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 18.12 2.97 3.71 21.09 21.83

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 44.05 12.96 16.20 57.01 60.25

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 64.27 25.71 32.14 89.98 96.41

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 21.21 4.20 5.25 25.41 26.46

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 15.83 3.02 3.78 18.85 19.61

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 16.31 2.67 3.34 18.98 19.65

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.50 1.70 2.13 9.20 9.63

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 30.55 3.34 4.18 33.89 34.73

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 37.36 5.18 6.48 42.54 43.84

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 25.76 4.08 4.08 29.84 29.84

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 52.53 21.60 21.60 74.13 74.13

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 49.83 12.46 12.46 62.29 62.29

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 35.71 5.75 7.19 41.46 42.90

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 33.03 10.80 13.50 43.83 46.53

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 36.70 10.80 13.50 47.50 50.20

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 37.08 11.40 14.25 48.48 51.33

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 40.79 11.40 14.25 52.19 55.04

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.68 0.08 0.08 0.76 0.76

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.15 0.16 0.20 1.31 1.35

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.36 0.33 0.41 2.69 2.77

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 18.34 2.97 3.71 21.31 22.05

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 44.59 12.96 16.20 57.55 60.79

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 65.04 25.71 32.14 90.75 97.18

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 21.35 4.20 5.25 25.55 26.60

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 16.02 3.02 3.78 19.04 19.80

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 16.50 2.67 3.34 19.17 19.84

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.58 1.70 2.13 9.28 9.71

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 30.94 3.34 4.18 34.28 35.12

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 37.81 5.18 6.48 42.99 44.29

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 26.15 4.08 4.08 30.23 30.23

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 53.11 21.60 21.60 74.71 74.71

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 50.53 12.46 12.46 62.99 62.99

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 36.13 5.75 7.19 41.88 43.32

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 33.44 10.80 13.50 44.24 46.94

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 37.16 10.80 13.50 47.96 50.66

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 37.58 11.40 14.25 48.98 51.83

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 41.34 11.40 14.25 52.74 55.59

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.69 0.08 0.08 0.77 0.77

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน 
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.16 0.16 0.20 1.32 1.36

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.39 0.33 0.41 2.72 2.80

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 18.55 2.97 3.71 21.52 22.26

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 45.13 12.96 16.20 58.09 61.33

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 65.82 25.71 32.14 91.53 97.96

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 21.50 4.20 5.25 25.70 26.75

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 16.20 3.02 3.78 19.22 19.98

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 16.70 2.67 3.34 19.37 20.04

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.66 1.70 2.13 9.36 9.79

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 31.32 3.34 4.18 34.66 35.50

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 38.27 5.18 6.48 43.45 44.75

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 26.53 4.08 4.08 30.61 30.61

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 53.70 21.60 21.60 75.30 75.30

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 51.22 12.46 12.46 63.68 63.68

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 36.54 5.75 7.19 42.29 43.73

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 33.85 10.80 13.50 44.65 47.35

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 37.61 10.80 13.50 48.41 51.11

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 38.07 11.40 14.25 49.47 52.32

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 41.88 11.40 14.25 53.28 56.13

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.71 0.08 0.08 0.79 0.79

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.17 0.16 0.20 1.33 1.37

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.41 0.33 0.41 2.74 2.82

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 18.77 2.97 3.71 21.74 22.48

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 45.67 12.96 16.20 58.63 61.87

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 66.60 25.71 32.14 92.31 98.74

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 21.64 4.20 5.25 25.84 26.89

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 16.39 3.02 3.78 19.41 20.17

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 16.89 2.67 3.34 19.56 20.23

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.74 1.70 2.13 9.44 9.87

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 31.71 3.34 4.18 35.05 35.89

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 38.72 5.18 6.48 43.90 45.20

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 26.92 4.08 4.08 31.00 31.00

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 54.28 21.60 21.60 75.88 75.88

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 51.92 12.46 12.46 64.38 64.38

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 36.96 5.75 7.19 42.71 44.15

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 34.25 10.80 13.50 45.05 47.75

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 38.06 10.80 13.50 48.86 51.56

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 38.56 11.40 14.25 49.96 52.81

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 42.42 11.40 14.25 53.82 56.67

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.72 0.08 0.08 0.80 0.80

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.18 0.16 0.20 1.34 1.38

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.44 0.33 0.41 2.77 2.85

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 18.99 2.97 3.71 21.96 22.70

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 46.21 12.96 16.20 59.17 62.41

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 67.38 25.71 32.14 93.09 99.52

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 21.78 4.20 5.25 25.98 27.03

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 16.57 3.02 3.78 19.59 20.35

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 17.09 2.67 3.34 19.76 20.43

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.83 1.70 2.13 9.53 9.96

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 32.10 3.34 4.18 35.44 36.28

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 39.17 5.18 6.48 44.35 45.65

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 27.30 4.08 4.08 31.38 31.38

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 54.87 21.60 21.60 76.47 76.47

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 52.61 12.46 12.46 65.07 65.07

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 37.38 5.75 7.19 43.13 44.57

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 34.66 10.80 13.50 45.46 48.16

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 38.51 10.80 13.50 49.31 52.01

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 39.06 11.40 14.25 50.46 53.31

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 42.97 11.40 14.25 54.37 57.22

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.73 0.08 0.08 0.81 0.81

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.18 0.16 0.20 1.34 1.38

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.47 0.33 0.41 2.80 2.88

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 19.20 2.97 3.71 22.17 22.91

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 46.75 12.96 16.20 59.71 62.95

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 68.15 25.71 32.14 93.86 100.29

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 21.92 4.20 5.25 26.12 27.17

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 16.76 3.02 3.78 19.78 20.54

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 17.28 2.67 3.34 19.95 20.62

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.91 1.70 2.13 9.61 10.04

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 32.48 3.34 4.18 35.82 36.66

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 39.61 5.18 6.48 44.79 46.09

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 27.69 4.08 4.08 31.77 31.77

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 55.45 21.60 21.60 77.05 77.05

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 53.31 12.46 12.46 65.77 65.77

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 37.79 5.75 7.19 43.54 44.98

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 35.06 10.80 13.50 45.86 48.56

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 38.96 10.80 13.50 49.76 52.46

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 39.55 11.40 14.25 50.95 53.80

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 43.51 11.40 14.25 54.91 57.76

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.75 0.08 0.08 0.83 0.83

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.19 0.16 0.20 1.35 1.39

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.49 0.33 0.41 2.82 2.90

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 19.42 2.97 3.71 22.39 23.13

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 47.29 12.96 16.20 60.25 63.49

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 68.93 25.71 32.14 94.64 101.07

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 22.07 4.20 5.25 26.27 27.32

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 16.94 3.02 3.78 19.96 20.72

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 17.48 2.67 3.34 20.15 20.82

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 7.99 1.70 2.13 9.69 10.12

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 32.87 3.34 4.18 36.21 37.05

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 40.06 5.18 6.48 45.24 46.54

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 28.07 4.08 4.08 32.15 32.15

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 56.03 21.60 21.60 77.63 77.63

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 54.00 12.46 12.46 66.46 66.46

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 38.21 5.75 7.19 43.96 45.40

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 35.47 10.80 13.50 46.27 48.97

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 39.41 10.80 13.50 50.21 52.91

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 40.04 11.40 14.25 51.44 54.29

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 44.04 11.40 14.25 55.44 58.29

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.76 0.08 0.08 0.84 0.84

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.20 0.16 0.20 1.36 1.40

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.51 0.33 0.41 2.84 2.92

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 19.64 2.97 3.71 22.61 23.35

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 47.83 12.96 16.20 60.79 64.03

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 69.71 25.71 32.14 95.42 101.85

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 22.21 4.20 5.25 26.41 27.46

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 17.13 3.02 3.78 20.15 20.91

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 17.67 2.67 3.34 20.34 21.01

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.07 1.70 2.13 9.77 10.20

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 33.25 3.34 4.18 36.59 37.43

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 40.51 5.18 6.48 45.69 46.99

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 28.46 4.08 4.08 32.54 32.54

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 56.62 21.60 21.60 78.22 78.22

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 54.70 12.46 12.46 67.16 67.16

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 38.63 5.75 7.19 44.38 45.82

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 35.87 10.80 13.50 46.67 49.37

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 39.86 10.80 13.50 50.66 53.36

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 40.54 11.40 14.25 51.94 54.79

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 44.59 11.40 14.25 55.99 58.84

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.78 0.08 0.08 0.86 0.86

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.21 0.16 0.20 1.37 1.41

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.54 0.33 0.41 2.87 2.95

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 19.85 2.97 3.71 22.82 23.56

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 48.37 12.96 16.20 61.33 64.57

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 70.48 25.71 32.14 96.19 102.62

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 22.35 4.20 5.25 26.55 27.60

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 17.31 3.02 3.78 20.33 21.09

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 17.87 2.67 3.34 20.54 21.21

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.15 1.70 2.13 9.85 10.28

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 33.64 3.34 4.18 36.98 37.82

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 40.96 5.18 6.48 46.14 47.44

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 28.84 4.08 4.08 32.92 32.92

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 57.20 21.60 21.60 78.80 78.80

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 55.39 12.46 12.46 67.85 67.85

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 39.04 5.75 7.19 44.79 46.23

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 36.28 10.80 13.50 47.08 49.78

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 40.31 10.80 13.50 51.11 53.81

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 41.03 11.40 14.25 52.43 55.28

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 45.13 11.40 14.25 56.53 59.38

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.79 0.08 0.08 0.87 0.87

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.22 0.16 0.20 1.38 1.42

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.56 0.33 0.41 2.89 2.97

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 20.07 2.97 3.71 23.04 23.78

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 48.91 12.96 16.20 61.87 65.11

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 71.26 25.71 32.14 96.97 103.40

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 22.49 4.20 5.25 26.69 27.74

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 17.50 3.02 3.78 20.52 21.28

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 18.06 2.67 3.34 20.73 21.40

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.23 1.70 2.13 9.93 10.36

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 34.03 3.34 4.18 37.37 38.21

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 41.40 5.18 6.48 46.58 47.88

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 29.23 4.08 4.08 33.31 33.31

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 57.78 21.60 21.60 79.38 79.38

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 56.09 12.46 12.46 68.55 68.55

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 39.46 5.75 7.19 45.21 46.65

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 36.68 10.80 13.50 47.48 50.18

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 40.76 10.80 13.50 51.56 54.26

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 41.53 11.40 14.25 52.93 55.78

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 45.68 11.40 14.25 57.08 59.93

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.81 0.08 0.08 0.89 0.89

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน 
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.23 0.16 0.20 1.39 1.43

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.59 0.33 0.41 2.92 3.00

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 20.29 2.97 3.71 23.26 24.00

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 49.46 12.96 16.20 62.42 65.66

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 72.04 25.71 32.14 97.75 104.18

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 22.64 4.20 5.25 26.84 27.89

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 17.68 3.02 3.78 20.70 21.46

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 18.26 2.67 3.34 20.93 21.60

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.31 1.70 2.13 10.01 10.44

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 34.41 3.34 4.18 37.75 38.59

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 41.85 5.18 6.48 47.03 48.33

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 29.61 4.08 4.08 33.69 33.69

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 58.37 21.60 21.60 79.97 79.97

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 56.78 12.46 12.46 69.24 69.24

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 39.88 5.75 7.19 45.63 47.07

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 37.09 10.80 13.50 47.89 50.59

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 41.21 10.80 13.50 52.01 54.71

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 42.02 11.40 14.25 53.42 56.27

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 46.22 11.40 14.25 57.62 60.47

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.82 0.08 0.08 0.90 0.90

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.24 0.16 0.20 1.40 1.44

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.61 0.33 0.41 2.94 3.02

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 20.50 2.97 3.71 23.47 24.21

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 50.00 12.96 16.20 62.96 66.20

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 72.82 25.71 32.14 98.53 104.96

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 22.78 4.20 5.25 26.98 28.03

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 17.87 3.02 3.78 20.89 21.65

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 18.45 2.67 3.34 21.12 21.79

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.39 1.70 2.13 10.09 10.52

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 34.80 3.34 4.18 38.14 38.98

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 42.30 5.18 6.48 47.48 48.78

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 30.00 4.08 4.08 34.08 34.08

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 58.95 21.60 21.60 80.55 80.55

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 57.48 12.46 12.46 69.94 69.94

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 40.29 5.75 7.19 46.04 47.48

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 37.49 10.80 13.50 48.29 50.99

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 41.66 10.80 13.50 52.46 55.16

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 42.51 11.40 14.25 53.91 56.76

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 46.76 11.40 14.25 58.16 61.01

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.83 0.08 0.08 0.91 0.91

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.25 0.16 0.20 1.41 1.45

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.63 0.33 0.41 2.96 3.04

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 20.72 2.97 3.71 23.69 24.43

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 50.54 12.96 16.20 63.50 66.74

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 73.59 25.71 32.14 99.30 105.73

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 22.92 4.20 5.25 27.12 28.17

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 18.05 3.02 3.78 21.07 21.83

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 18.65 2.67 3.34 21.32 21.99

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.48 1.70 2.13 10.18 10.61

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 35.19 3.34 4.18 38.53 39.37

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 42.75 5.18 6.48 47.93 49.23

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 30.38 4.08 4.08 34.46 34.46

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 59.54 21.60 21.60 81.14 81.14

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 58.18 12.46 12.46 70.64 70.64

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 40.71 5.75 7.19 46.46 47.90

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 37.90 10.80 13.50 48.70 51.40

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 42.11 10.80 13.50 52.91 55.61

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 43.01 11.40 14.25 54.41 57.26

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 47.31 11.40 14.25 58.71 61.56

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.85 0.08 0.08 0.93 0.93

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.26 0.16 0.20 1.42 1.46

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.66 0.33 0.41 2.99 3.07

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 20.93 2.97 3.71 23.90 24.64

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 51.08 12.96 16.20 64.04 67.28

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 74.37 25.71 32.14 100.08 106.51

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 23.07 4.20 5.25 27.27 28.32

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 18.24 3.02 3.78 21.26 22.02

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 18.84 2.67 3.34 21.51 22.18

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.56 1.70 2.13 10.26 10.69

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 35.57 3.34 4.18 38.91 39.75

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 43.20 5.18 6.48 48.38 49.68

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 30.77 4.08 4.08 34.85 34.85

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 60.12 21.60 21.60 81.72 81.72

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 58.87 12.46 12.46 71.33 71.33

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 41.13 5.75 7.19 46.88 48.32

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 38.31 10.80 13.50 49.11 51.81

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 42.57 10.80 13.50 53.37 56.07

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 43.50 11.40 14.25 54.90 57.75

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 47.85 11.40 14.25 59.25 62.10

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.86 0.08 0.08 0.94 0.94

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.27 0.16 0.20 1.43 1.47

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.68 0.33 0.41 3.01 3.09

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 21.15 2.97 3.71 24.12 24.86

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 51.62 12.96 16.20 64.58 67.82

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 75.15 25.71 32.14 100.86 107.29

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 23.21 4.20 5.25 27.41 28.46

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 18.42 3.02 3.78 21.44 22.20

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 19.04 2.67 3.34 21.71 22.38

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.64 1.70 2.13 10.34 10.77

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 35.96 3.34 4.18 39.30 40.14

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 43.64 5.18 6.48 48.82 50.12

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 31.15 4.08 4.08 35.23 35.23

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 60.70 21.60 21.60 82.30 82.30

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 59.57 12.46 12.46 72.03 72.03

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 41.54 5.75 7.19 47.29 48.73

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 38.72 10.80 13.50 49.52 52.22

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 43.02 10.80 13.50 53.82 56.52

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 43.99 11.40 14.25 55.39 58.24

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 48.39 11.40 14.25 59.79 62.64

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.88 0.08 0.08 0.96 0.96

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน



- 140 -

ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.28 0.16 0.20 1.44 1.48

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.70 0.33 0.41 3.03 3.11

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 21.37 2.97 3.71 24.34 25.08

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 52.16 12.96 16.20 65.12 68.36

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 75.92 25.71 32.14 101.63 108.06

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 23.35 4.20 5.25 27.55 28.60

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 18.61 3.02 3.78 21.63 22.39

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 19.23 2.67 3.34 21.90 22.57

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.72 1.70 2.13 10.42 10.85

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 36.35 3.34 4.18 39.69 40.53

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 44.09 5.18 6.48 49.27 50.57

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 31.54 4.08 4.08 35.62 35.62

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 61.29 21.60 21.60 82.89 82.89

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 60.26 12.46 12.46 72.72 72.72

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 41.96 5.75 7.19 47.71 49.15

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 39.12 10.80 13.50 49.92 52.62

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 43.47 10.80 13.50 54.27 56.97

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 44.49 11.40 14.25 55.89 58.74

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 48.94 11.40 14.25 60.34 63.19

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.89 0.08 0.08 0.97 0.97

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.29 0.16 0.20 1.45 1.49

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.73 0.33 0.41 3.06 3.14

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 21.58 2.97 3.71 24.55 25.29

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 52.70 12.96 16.20 65.66 68.90

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 76.70 25.71 32.14 102.41 108.84

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 23.49 4.20 5.25 27.69 28.74

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 18.79 3.02 3.78 21.81 22.57

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 19.43 2.67 3.34 22.10 22.77

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.80 1.70 2.13 10.50 10.93

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 36.73 3.34 4.18 40.07 40.91

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 44.54 5.18 6.48 49.72 51.02

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 31.92 4.08 4.08 36.00 36.00

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 61.87 21.60 21.60 83.47 83.47

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 60.96 12.46 12.46 73.42 73.42

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 42.38 5.75 7.19 48.13 49.57

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 39.53 10.80 13.50 50.33 53.03

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 43.92 10.80 13.50 54.72 57.42

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 44.98 11.40 14.25 56.38 59.23

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 49.48 11.40 14.25 60.88 63.73

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.90 0.08 0.08 0.98 0.98

อัตราราคางานดิน 

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)
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ราคาน ้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร

ล้าดับ หน่วย ค่าใช้จ่าย

ที่ (บาท/หน่วย) ปกติ ฝนตกชุก ปกติ ฝนตกชุก

1 งานถางปา่

ค่าถากถาง ตร.ม. 1.29 0.16 0.20 1.45 1.49

ค่าถากถางและล้มต้นไม้ ตร.ม. 2.75 0.33 0.41 3.08 3.16

2 งานลูกรังบดอัดแน่น วสัดุคัดเลือก

 ค่าขุด ลบ.ม. หลวม 21.80 2.97 3.71 24.77 25.51

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 53.24 12.96 16.20 66.20 69.44

3 งานพื้นทาง (หนิคลุก)

ค่าบดอัด ลบ.ม. แน่น 77.48 25.71 32.14 103.19 109.62

ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND) ลบ.ม. แน่น 23.64 4.20 5.25 27.84 28.89

4 ค่าขุดเปดิหน้าดิน ลบ.ม. ปกติ 18.98 3.02 3.78 22.00 22.76

5 ค่าขุดดินด้วยเคร่ืองจักร ลบ.ม. ปกติ 19.62 2.67 3.34 22.29 22.96

6 ค่าตักดิน ลบ.ม. หลวม 8.88 1.70 2.13 10.58 11.01

7 งานดินขุดยาก

ค่าขุด ลบ.ม. ปกติ 37.12 3.34 4.18 40.46 41.30

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 44.99 5.18 6.48 50.17 51.47

8 งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ลบ.ม. ปกติ 32.31 4.08 4.08 36.39 36.39

ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด ลบ.ม. ปกติ 62.46 21.60 21.60 84.06 84.06

9 ค่าก าจัดวชัพชืด้วยเรือ ตัน 61.65 12.46 12.46 74.11 74.11

10 งานระเบดิหนิ

ค่าระเบดิหนิ ลบ.ม. ปกติ                  ใช้อัตราราคางานระเบดิหนิของงานปรับปรุงฐานรากฯ

ค่าดันและตัก ลบ.ม. หลวม 42.79 5.75 7.19 48.54 49.98

11 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานทั่วไป)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 85% ลบ.ม. แน่น 39.93 10.80 13.50 50.73 53.43

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 44.37 10.80 13.50 55.17 57.87

12 งานบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร (งานเขื่อน)

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 95% ลบ.ม. แน่น 45.48 11.40 14.25 56.88 59.73

ค่าบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร 98% ลบ.ม. แน่น 50.03 11.40 14.25 61.43 64.28

13 ค่าสูบน้ าระหวา่งก่อสร้าง ลบ.ม. ปกติ 0.92 0.08 0.08 1.00 1.00

งานก่อสร้างชลประทาน

ลักษณะงาน ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย) อัตราราคา  (บาท/หน่วย)

อัตราราคางานดิน
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ตารางอัตราราคา 
งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหนิ 

 
 อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหินเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการค านวณ 
ในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานฐานรากและงานระเบิดหินในงานก่อสร้าง
ชลประทาน โดยได้มีการส ารวจ  รวบรวมข้อมูล  ค านวณรวม  และจัดท าไว้เป็นตารางส าเร็จรูป เรียกว่า  
ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ซึ่งแต่ละตารางจะผันแปรไปตามระดับราคา
น  ามันเชื อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ตั งแต่ราคา 15.00 – 50.99 บาทต่อลิตร ดังนั น ในวันที่ค านวณราคากลาง 
งานก่อสร้างนั น ราคาน  ามันเชื อเพลิงโซล่า (ดีเซล) ที่อ าเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั งอยู่เท่าไร   
ก็ให้ใช้ตารางฯ ที่สอดคล้องกับระดับราคาน  ามันเชื อเพลิงโซล่า (ดีเซล)  นั น 

 ทั งนี  ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับกรมชลประทานปรับปรุงตารางอัตราราคางานปรับปรุง 
ฐานรากและระเบิดหิน ให้สอดคล้องตามราคาน  ามัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโยลี 
ด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ที่ประกาศใช้พร้อมกับหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 15.00 - 15.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 
 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 711.70                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 664.47                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 581.29                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,697.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,043.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,646.05                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,234.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,887.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,233.32                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,545.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 2,897.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 856.75                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,332.49                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,619.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 492.28                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 9.84                                       

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 4,476.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 4.88                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปจัจบุนั

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 140.71                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 97.97                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 15.00 - 15.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 
 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 64.04                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 164.88                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 133.08                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 131.46                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,094.87                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,700.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ



- 146 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 16.00 - 16.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 
 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 715.15                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 671.37                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 587.42                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,712.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,060.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,665.77                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,257.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,899.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,247.12                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,560.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 2,914.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 860.20                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,341.69                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,630.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 500.80                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 10.01                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 4,553.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 4.96                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปจัจบุนั

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 141.73                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 98.65                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 16.00 - 16.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 
 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 64.41                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 166.11                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 134.12                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 132.65                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,106.63                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,729.42                                 

หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 17.00 - 17.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 718.60                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 678.27                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 593.55                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,727.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,078.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,685.48                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,280.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,910.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,260.92                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,575.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 2,932.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 863.65                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,350.89                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,642.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 509.32                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 10.18                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 4,630.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.05                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปจัจบุนั

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 142.76                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 99.33                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ



- 149 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 17.00 - 17.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 64.78                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 167.34                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 135.17                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 133.84                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,118.38                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,758.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 18.00 - 18.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 722.05                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 685.17                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 599.69                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,743.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,095.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,705.19                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,303.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,922.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,274.72                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,591.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 2,949.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 867.10                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,360.09                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,653.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 517.85                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 10.35                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 4,706.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.14                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปจัจบุนั

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 143.77                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 99.99                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 18.00 - 18.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 65.14                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 168.56                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 136.21                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 135.03                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,130.14                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,786.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 725.50                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 692.07                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 605.82                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,758.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,112.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,724.91                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,326.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,933.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,288.52                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,606.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 2,966.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 870.55                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,369.29                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,665.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 526.36                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 10.52                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 4,783.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.23                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปจัจบุนั

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 144.79                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 100.67                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 65.51                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 169.79                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 137.25                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 136.22                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,141.89                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,815.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 728.95                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 698.97                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 611.95                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,773.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,129.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,744.62                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,349.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,945.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,302.32                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,621.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 2,983.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 874.00                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,378.49                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,676.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 534.88                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 10.69                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 4,860.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.32                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปจัจบุนั

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 145.82                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 101.35                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 65.88                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 171.02                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 138.30                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 137.41                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,153.65                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,844.42                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 732.40                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 705.87                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 618.09                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,789.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,147.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,764.34                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,372.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,956.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,316.12                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,637.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,001.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 877.45                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,387.69                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,688.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 543.40                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 10.86                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 4,936.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.41                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปจัจบุนั

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 146.83                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 102.02                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 66.25                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 172.24                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 139.33                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 138.60                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,165.41                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,873.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 735.85                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 712.77                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 624.22                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,804.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,164.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,784.05                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,395.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,968.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,329.92                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,652.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,018.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 880.90                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,396.89                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,699.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 551.92                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 11.03                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,013.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.50                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 147.85                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 102.70                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 66.62                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 173.47                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 140.38                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 139.79                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,177.16                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,901.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 739.30                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 719.67                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 630.35                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,819.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,181.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,803.77                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,418.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,979.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,343.72                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,667.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,035.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 884.35                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,406.09                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,711.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 560.43                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 11.20                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,090.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.58                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 148.88                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 103.37                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 66.99                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 174.70                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 141.43                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 140.98                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,188.91                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,930.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 742.75                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 726.57                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 636.49                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,835.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,198.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,823.48                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,441.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 1,991.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,357.52                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,683.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,052.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 887.80                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,415.29                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,722.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 568.95                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 11.37                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,166.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.67                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 149.89                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 104.04                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 67.35                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 175.92                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 142.46                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 142.17                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,200.67                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,959.42                                 

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 746.20                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 733.47                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 642.62                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,850.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,216.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,843.19                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,464.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,002.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,371.32                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,698.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,070.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 891.25                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,424.49                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,734.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 577.47                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 11.54                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,243.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.77                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 150.91                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 104.72                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 67.72                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 177.15                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 143.51                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 143.36                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,212.43                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 1,988.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 749.65                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 740.37                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 648.75                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,865.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,233.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,862.91                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,487.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,014.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,385.12                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,713.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,087.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 894.70                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,433.69                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,745.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 586.00                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 11.72                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,320.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.85                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 151.94                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 105.40                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน



- 167 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 68.09                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 178.38                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 144.56                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 144.55                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,224.18                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,016.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 753.10                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 747.27                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 654.89                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,881.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,250.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,882.62                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,510.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,025.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,398.92                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,729.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,104.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 898.15                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,442.89                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,757.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 594.51                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 11.89                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,396.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 5.94                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 152.95                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 106.07                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 68.46                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 179.60                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 145.59                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 145.74                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,235.94                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,045.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ



- 170 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 756.55                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 754.17                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 661.02                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,896.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,267.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,902.34                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,533.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,037.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,412.72                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,744.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,121.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 901.60                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,452.09                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,768.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 603.03                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 12.06                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,473.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.03                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 153.97                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 106.74                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 68.82                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 180.83                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 146.64                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 146.93                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,247.69                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,074.42                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 760.00                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 761.07                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 667.15                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,911.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,285.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,922.05                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,556.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,048.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,426.52                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,759.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,139.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 905.05                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,461.29                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,780.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 611.55                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 12.23                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,550.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.12                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 154.99                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 107.42                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 69.19                                     

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 182.06                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 147.68                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 148.12                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,259.45                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,103.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 763.45                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 767.97                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 673.29                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,927.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,302.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,941.77                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,579.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,060.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,440.32                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,775.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,156.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 908.50                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,470.49                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,791.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 620.07                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 12.40                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,626.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.20                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 156.01                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 108.09                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 69.56                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 183.28                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 148.72                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 149.31                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,271.21                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,131.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 766.90                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 774.87                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 679.42                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,942.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,319.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,961.48                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,602.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,071.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,454.12                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,790.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,173.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 911.95                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,479.69                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,803.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 628.58                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 12.57                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,703.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.29                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 157.03                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 108.77                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 69.93                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 184.51                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 149.76                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 150.50                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,282.96                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,160.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 770.35                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 781.77                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 685.55                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,957.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,336.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,981.19                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,625.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,083.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,467.92                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,805.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,190.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 915.40                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,488.89                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,814.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 637.10                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 12.74                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,780.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.39                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 158.05                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 109.45                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 70.30                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 185.74                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 150.81                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 151.69                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,294.71                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,189.42                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 773.80                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 788.67                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 691.69                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,973.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,354.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,000.91                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,648.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,094.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,481.72                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,821.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,208.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 918.85                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,498.09                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,826.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 645.62                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 12.91                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,856.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.47                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 159.06                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 110.11                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 70.66                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 186.96                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 151.85                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 152.88                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,306.47                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,218.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 777.25                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 795.57                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 697.82                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,988.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,371.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,020.62                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,671.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,106.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,495.52                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,836.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,225.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 922.30                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,507.29                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,837.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 654.14                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 13.08                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 5,933.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.56                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 160.09                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 110.79                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 71.03                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 188.19                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 152.89                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 154.07                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,318.23                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,246.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 780.70                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 802.47                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 703.95                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,003.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,388.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,040.34                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,694.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,117.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,509.32                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,851.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,242.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 925.75                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,516.49                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,849.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 662.65                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 13.25                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,010.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.65                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 161.11                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 111.47                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 71.40                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 189.42                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 153.94                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 155.26                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,329.98                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,275.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 784.15                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 809.37                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 710.09                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,019.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,405.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,060.05                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,717.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,129.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,523.12                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,867.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,259.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 929.20                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,525.69                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,860.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 671.18                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 13.42                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,086.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.74                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 162.12                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 112.14                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 71.77                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 190.64                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 154.97                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 156.45                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,341.74                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,304.42                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 787.60                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 816.27                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 716.22                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,034.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,423.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,079.77                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,740.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,140.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,536.92                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,882.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,277.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 932.65                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,534.89                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,872.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 679.70                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 13.59                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,163.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.82                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 163.15                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 112.82                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 72.14                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 191.87                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 156.02                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 157.64                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,353.49                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,333.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 791.05                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 823.17                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 722.35                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,049.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,440.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,099.48                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,763.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,152.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,550.72                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,897.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,294.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 936.10                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,544.09                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,883.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 688.22                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 13.76                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,240.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 6.92                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 164.17                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 113.49                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 72.51                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 193.10                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 157.07                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 158.83                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,365.25                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,361.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 794.50                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 830.07                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 728.49                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,065.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,457.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,119.19                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,786.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,163.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,564.52                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,913.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,311.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 939.55                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,553.29                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,895.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 696.73                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 13.93                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,316.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.01                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 165.18                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 114.16                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 72.87                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 194.32                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 158.10                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 160.01                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,377.01                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,390.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 797.95                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 836.97                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 734.62                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,080.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,474.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,138.91                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,809.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,175.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,578.32                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,928.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,328.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 943.00                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,562.49                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,906.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 705.25                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 14.10                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,393.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.10                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 166.21                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 114.84                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 73.24                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 195.55                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 159.15                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 161.21                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,388.76                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,419.42                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 801.40                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 843.87                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 740.75                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,095.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,492.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,158.62                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,832.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,186.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,592.12                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,943.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,346.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 946.45                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,571.69                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,918.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 713.77                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 14.27                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,470.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.18                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 167.23                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 115.52                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 73.61                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 196.78                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 160.20                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 162.40                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,400.51                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,448.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 804.85                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 850.77                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 746.89                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,111.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,509.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,178.34                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,855.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,198.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,605.92                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,959.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,363.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 949.90                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,580.89                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,929.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 722.28                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 14.44                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,546.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.27                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 168.24                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 116.19                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน



- 199 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 73.98                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 198.00                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 161.23                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 163.58                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,412.27                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,476.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ



- 200 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 808.30                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 857.67                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 753.02                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,126.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,526.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,198.05                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,878.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,209.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,619.72                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,974.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,380.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 953.35                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,590.09                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,941.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 730.80                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 14.61                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,623.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.36                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 169.27                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 116.86                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ



- 201 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 74.34                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 199.23                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 162.28                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 164.78                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,424.03                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,505.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ



- 202 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 811.75                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 864.57                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 759.15                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,141.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,543.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,217.77                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,901.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,221.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,633.52                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 2,989.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,397.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 956.80                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,599.29                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,952.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 739.32                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 14.78                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,700.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.44                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 170.29                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 117.54                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ



- 203 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 74.71                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 200.46                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 163.32                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 165.97                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,435.78                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,534.42                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ



- 204 -

  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 815.20                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 871.47                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 765.29                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,157.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,561.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,237.48                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,924.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,232.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,647.32                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,005.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,415.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 960.25                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,608.49                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,964.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 747.85                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 14.95                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,776.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.54                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 171.30                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 118.21                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 75.08                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 201.68                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 164.36                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 167.15                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,447.54                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,563.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 818.65                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 878.37                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 771.42                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,172.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,578.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,257.19                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,947.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,244.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,661.12                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,020.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,432.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 963.70                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,617.69                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,975.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 756.36                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 15.12                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,853.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.63                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 172.32                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 118.89                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 75.45                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 202.91                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 165.40                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 168.35                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,459.29                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,591.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 822.10                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 885.27                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 777.55                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,187.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,595.69                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,276.91                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,970.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,255.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,674.92                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,035.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,449.65                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 967.15                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,626.89                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,987.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 764.88                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 15.29                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 6,930.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.72                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 173.35                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 119.57                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 75.82                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 204.14                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 166.45                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 169.54                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,471.05                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,620.67                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 825.55                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 892.17                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 783.69                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,203.00                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,612.94                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,296.62                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 4,993.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,267.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,688.72                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,051.10                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,466.90                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 970.60                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,636.09                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 1,998.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 773.40                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 15.46                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 7,006.85                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.80                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 174.36                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 120.23                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 76.18                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 205.36                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 167.49                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 170.72                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,482.81                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,649.42                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 829.00                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 899.07                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 789.82                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,218.33                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,630.19                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,316.34                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 5,016.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,278.55                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,702.52                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,066.43                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,484.15                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 974.05                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,645.29                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 2,010.28                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 781.92                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 15.63                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 7,083.52                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.89                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 175.38                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 120.91                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 76.55                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 206.59                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 168.53                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 171.92                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,494.56                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,678.17                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

1. งานฝังท่อกรุเพือ่การเจาะและอดัฉดีของผสม (Grout Pipe Installation) บาท / เมตร 832.45                                   

2. งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

2.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) บาท / เมตร 905.97                                   

2.2     เจาะหนิแขง็ (Firm - fairy firm rock) บาท / เมตร 795.95                                   

3. งานเจาะ Curtain Grout Hole

3.1     เจาะหนิแขง็มาก (Extremely firm - very firm rock) 

3.1.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 3,233.66                                 

3.1.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 3,647.44                                 

3.1.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 4,336.05                                 

3.1.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 5,039.45                                 

3.2     เจาะหนิแขง็ (Firm, fairly firm, medium, soft rock) 

3.2.1 ความลึก  00.00 - 15.00 เมตร บาท / เมตร 2,290.05                                 

3.2.2 ความลึก  15.00 - 30.00 เมตร บาท / เมตร 2,716.32                                 

3.2.3 ความลึก  30.00 - 45.00 เมตร บาท / เมตร 3,081.76                                 

3.2.4 ความลึก  45.00 - 60.00 เมตร บาท / เมตร 3,501.40                                 

4. งานเจาะปนูซ ้า (Redrilling Grout Hole) บาท / เมตร 977.50                                   

5. งานทดสอบการร่ัวซึมของน ้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

5.1     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมด่ิง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2     ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอยีง บาท / ครั ง ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

6. งานทดลองอดัฉดีน ้ากอ่นการอดัฉดีของผสม

6.1     การทดลองในหลุมเจาะมุมด่ิงและมุมเอยีงไม่เกนิ 15 องศา บาท / ครั ง 1,654.49                                 

6.2     การทดลองในหลุมเจาะมุมเอยีงเกนิกวา่ 15 องศา บาท / ครั ง 2,021.78                                 

7. งานด้าเนินการอดัฉดีของผสม (Pressure Grouting)

7.1     งานอดัฉดีปนูซีเมนต์ (Cement Grouting) บาท / ถงุ 790.43                                   

7.2     งานอดัฉดีโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / กก. 15.80                                     

7.3     งานอดัฉดีทรายละเอยีด (Silt of fine sand Grouting) บาท / ตัน 7,160.19                                 

7.4     งานอดัฉดีสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 7.99                                       

8. วสัดุส้าหรับการอดัฉดี (Grouting Material) ตามราคาตลาดปัจจุบัน

9. งานเจาะเกบ็ตัวอยา่งแกนหนิ (Drilling check hole & Pilot hole) บาท / เมตร ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิยา

10. งานระเบดิหนิ

10.1   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 176.41                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.2   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 121.59                                   

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน
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  (ราคาน ้ามนัโซล่าที ่อ .เมอืง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร) 

ราคาตอ่หน่วย 

 (บาท)

10.3   ระเบดิหนิเปน็รูปร่างทั่วไป หรือ เปน็คลอง บาท / ลบ.ม. 76.92                                     

พื นคลองกวา้ง 3.00 เมตรขึ นไป

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

10.4   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 207.82                                   

ความลึกที่ระเบดิน้อยกวา่ 2.00 เมตร

10.5   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 169.58                                   

ความลึกที่ระเบดิ 2.00 - 3.50 เมตร

10.6   ระเบดิหนิเปน็คลอง  พื นคลองกวา้งน้อยกวา่ 3.00 เมตร บาท / ลบ.ม. 173.11                                   

ความลึกที่ระเบดิมากกวา่ 3.50 เมตร

11. งานอดัฉดีของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting) บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.80 - 1.00 เมตร

 - แยกเปน็ค่าด้าเนินการอดัฉดี บาท / ลบ.ม. 1,506.31                                 

 - แยกเปน็ค่าปนูซีเมนต์ บาท / ลบ.ม. 680.00                                   

12. งาน  SLUSH GROUTING บาท / ลบ.ม. 2,706.92                                 

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบดิหนิ

งานก่อสร้างชลประทาน

ล้าดบัที่ รายการ หน่วยนับ
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ตารางค านวณ 
อัตราราคางานคอนกรีตและหิน 

 
 
 อัตราราคางานคอนกรีตและหินเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบส าหรับการค านวณ 
ในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีตและหินต่างๆ โดยก าหนดให้
ค านวณอัตราตามตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน ในหน้าถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



องค์ประกอบ อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

วัสดหุลัก

1.  หนิใหญ่ (..........) ลบ.ม.  0.61  -  -  -  -  -  -  1.28  1.28  1.14  1.10

2.  หนิย่อย (..........) ลบ.ม.  0.57  0.86  0.88  0.89  0.79  0.80  0.80  0.81  0.77  0.82  0.82  -  -  0.34  -

3.  ทรายหยาบ (..........) ลบ.ม.  0.66  0.80  0.76  0.73  0.62  0.60  0.57  0.55  0.89  0.87  0.87  -  0.06  0.54  -

4.  ปนูซีเมนต์ (..........) ถุง  4.81  5.86  6.50  7.19  7.82  8.61  9.57  10.76  6.24  4.71  4.71  -  0.32  4.09  -

ค่าแรงงาน

1.  ค่าแรงงานทัว่ไป  - เหมารวม  -  56.72  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  169.16  -  224.38  -  269.28  -  409.83  -  74.68

2.  ค่าผสมคอนกรีต  - เหมารวม  -  191.83  -  233.87  -  259.05  -  286.48  -  311.83  -  343.64  -  381.73  -  429.31  -  248.85  -  203.59  -  203.59  -  -  -  -  -  -  -  -

3.  ค่าเทคอนกรีต  - เหมารวม  -  151.25  -  184.40  -  204.25  -  225.88  -  245.86  -  270.95  -  300.98  -  338.49  -  196.20  -  129.56  -  129.56  -  -  -  -  -  -  -  -

4.  ค่าบม่คอนกรีต  - เหมารวม  -  86.17  -  86.17  -  86.17  -  86.17  -  86.17  -  86.17  -  86.17  -  86.17  -  210.02  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ค่าใชจั่ายอ่ืน ๆ

1. ค่าซ่อมเคร่ืองจักร  - เหมารวม  -  24.95  -  30.42  -  33.69  -  37.26  -  40.56  -  44.69  -  49.65  -  55.84  -  42.72  -  14.44  -  14.44  -  -  -  3.61  -  7.22  -  -

2. ค่าน้า้มันเชื้อเพลิง  - เหมารวม  -  117.72  -  143.51  -  158.97  -  175.79  -  191.35  -  210.87  -  234.25  -  263.44  -  209.89  -  63.14  -  63.14  -  -  -  15.79  -  31.57  -  -

3. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  - เหมารวม  -  13.22  -  20.67  -  20.67  -  20.67  -  20.67  -  20.67  -  20.67  -  20.67  -  11.61  -  10.02  -  10.02  -  4.16  -  10.02  -  10.02  -  -

ราคารวม  (บาท/ลูกบาศก์เมตร)

หมายเหต ุ     1. ราคาหนิ , กรวด และทราย ใหใ้ช้ราคาทีแ่หล่งวัสดุจากส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส้านักงานพาณิขย์ของจังหวัดทีม่ีแหล่งวัสดุอยู ่ซ่ึงใกล้สถานทีก่่อสร้าง   
    หากส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือส้านักงานพาณิขย์จังหวัด ไม่ได้ก้าหนดราคาวัสดุทีแ่หล่งไว้ ใหสื้บราคาจากแหล่งโดยตรง การคิดค้านวณค่าขนส่งใหคิ้ดระยะทางจากแหล่งถึงสถานทีก่่อสร้าง
2. ราคาปูนซีเมนต์ใหใ้ช้ราคาในจังหวัดจากส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส้านักงานพาณิชย์จังหวัด แล้วแต่กรณี การคิดค้านวณค่าขนส่งใหค้้านวณระยะทางจากจังหวัดถึงสถานทีก่่อสร้าง
3. ราคาวัสดุหลักไม่รวมภาษมีูลค่าเพิม่
4. ราคาวัสดุใชัทศนิยม 2 ต้าแหน่ง (ไม่ปัด)  และผลรวมอัตราราคางานแต่ละรายการตัดทศนิยมทิง้ (ไม่ปัด)
5. ใช้อัตราค่าจ้างขัน้ต้่า 149.36  บาท/วัน 
6. ค่าเทคอนกรีตของงานคอนกรีตดาด  ไม่รวมค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาด
7. ค่าแรงงานทัว่ไปของงาน Dental  Concrete  เป็นค่าแรงส้าหรับท้าความสะอาดพืน้ผิวร่องแกนรอยแตกหรือช่องว่างต่างๆ  ใหส้ะอาดโดยท้าการขุดและขนย้ายวัสดุทีอ่่อน (Soft and Unsuitable material) ออกใหห้มด
8. ความสามารถรับแรงกดของคอนกรีตโครงสร้าง  ทดสอบโดยแท่งคอนกรีตมาตรฐานรูปทรงกระบอก เมือ่อายุได้ 28 วัน
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ตารางค านวณอัตราราคางานคอนกรตีและหิน

หินก่องาน คอนกรีตดาด หินทิ้งคอนกรีตหยาบ หินเรียง หินเรียงยาแนว

                 งานก่อสรา้งชลประทาน

ปนหินใหญ่

คอนกรีตล้วน

315 KSC* 350 KSC*

คอนกรีตโครงสร้าง

140 KSC *

DENTAL 

CONCRETE245 KSC* 280 KSC*175 KSC* 210 KSC*
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ข้อมูลส่วนขยายตัว และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ 
(Bank Volume and Compacted Factor) 

 
 
 ข้อมูลส่วนขยายตัว  และส่วนยุบตัวและส่วนสูญเสียเมื่อบดทับ  (Bank Volume and 
Compacted Factor)  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเผื่อในงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งต้องใช้ 
ในการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์หรือสูตรการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
ในบางรายการงานก่อสร้าง โดยผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางต้องใช้ข้อมูลตามที่ก าหนด ดังตารางตอ่ไปนี้ 
 
 

ที ่ ชนิดวัสดุ 
ส่วนขยายตัวจาก 
สภาพธรรมชาติ 

ส่วนยุบตัวและสูญเสีย 
เมื่อบดทับ 

1 ทราย 1.15  - 

2 ทรายบดอัดแน่น 70% Relative - 1.40 

3 งานดินถมบดอัดแน่น (งานทั่วไป)     

  ดินถม  85% 1.25 1.40 

  ดินถม  95% 1.25 1.60 

4 งานดินถมบดอัดแน่น (งานเขื่อน)     

  ดินถม  95% 1.25 1.50 

  ดินถม  98% 1.25 1.65 

5 หินผุ 1.60 - 

6 หินแข็ง หรือคอนกรีตที่ทุบรื้อออก 1.70 - 

7 ลูกรัง 1.25 1.60 

8 หินคลุก - 1.50 
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ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา 
งานก่อสร้างชลประทาน 

 
 ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบาเป็นค่างานซึ่งใช้เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบ 
การค านวณในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา    
โดยได้มีการส ารวจ รวบรวมข้อมูล ค านวณรวม และจัดท าไว้เป็นตารางส าเร็จรูป เรียกว่า ตารางค่าดินถม
บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทาน  ตามระดับราคาน้ ามันเบนซิน ตั้งแต่ราคา 
15.00–69.99 บาทต่อลิตร ดังนั้น ในวันที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ราคาน้ ามันเบนซิน ที่อ าเภอเมือง
ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่เท่าไร ก็ให้ใช้ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบาส าหรับราคา 
น้ ามันเบนซินที่สอดคล้องกันนั้น 

  ทั้งนี้  ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับกรมชลประทานปรับปรุงตารางค่าดินถมบดอัดแน่น 
ด้วยเครื่องจักรเบา ให้สอดคล้องตามราคาน้ ามัน สภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และหรือเทคโนโลย ี
ด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป และแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  

  ตารางค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบางานก่อสร้างชลประทานที่ประกาศใช้ 
พร้อมกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ราคาน ้ามนัเบนซิน   ค่าดนิถมบดอัดแน่น   ราคาน ้ามนัเบนซิน   ค่าดนิถมบดอัดแน่น   ราคาน ้ามนัเบนซิน   ค่าดนิถมบดอัดแน่น

ดว้ยเครื่องจักรเบา ดว้ยเครื่องจักรเบา ดว้ยเครื่องจักรเบา

(บาท/ลิตร) (บาท/ลบ.ม.แน่น) (บาท/ลิตร) (บาท/ลบ.ม.แน่น) (บาท/ลิตร) (บาท/ลบ.ม.แน่น)

15.00 - 15.99 104.35 25.00 - 25.99 110.50 35.00 - 35.99 116.65

16.00 - 16.99 104.96 26.00 - 26.99 111.11 36.00 - 36.99 117.26

17.00 - 17.99 105.58 27.00 - 27.99 111.73 37.00 - 37.99 117.88

18.00 - 18.99 106.19 28.00 - 28.99 112.34 38.00 - 38.99 118.49

19.00 - 19.99 106.81 29.00 - 29.99 112.96 39.00 - 39.99 119.11

20.00 - 20.99 107.42 30.00 - 30.99 113.57

21.00 - 21.99 108.04 31.00 - 31.99 114.19

22.00 - 22.99 108.65 32.00 - 32.99 114.80

23.00 - 23.99 109.27 33.00 - 33.99 115.42

24.00 - 24.99 109.88 34.00 - 34.99 116.03
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ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจกัรเบา

งานก่อสร้างชลประทาน



  ราคาน ้ามนัเบนซิน   ค่าดนิถมบดอัดแน่น   ราคาน ้ามนัเบนซิน   ค่าดนิถมบดอัดแน่น   ราคาน ้ามนัเบนซิน   ค่าดนิถมบดอัดแน่น

ดว้ยเครื่องจักรเบา ดว้ยเครื่องจักรเบา ดว้ยเครื่องจักรเบา

(บาท/ลิตร) (บาท/ลบ.ม.แน่น) (บาท/ลิตร) (บาท/ลบ.ม.แน่น) (บาท/ลิตร) (บาท/ลบ.ม.แน่น)

40.00 - 40.99 119.72 50.00 - 50.99 125.87 60.00 - 60.99 132.02

41.00 - 41.99 120.34 51.00 - 51.99 126.49 61.00 - 61.99 132.63

42.00 - 42.99 120.95 52.00 - 52.99 127.10 62.00 - 62.99 133.25

43.00 - 43.99 121.57 53.00 - 53.99 127.72 63.00 - 63.99 133.86

44.00 - 44.99 122.18 54.00 - 54.99 128.33 64.00 - 64.99 134.48

45.00 - 45.99 122.80 55.00 - 55.99 128.95 65.00 - 65.99 135.09

46.00 - 46.99 123.41 56.00 - 56.99 129.56 66.00 - 66.99 135.71

47.00 - 47.99 124.03 57.00 - 57.99 130.18 67.00 - 67.99 136.32

48.00 - 48.99 124.64 58.00 - 58.99 130.79 68.00 - 68.99 136.94

49.00 - 49.99 125.26 59.00 - 59.99 131.41 69.00 - 69.99 137.55
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ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจกัรเบา

งานก่อสร้างชลประทาน
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ตารางค านวณ 
อัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก 

 
 
 อัตราราคางานบาน ฝาท่อ และเครื่องยก เป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบส าหรับ 
การค านวณในส่วนของการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานบาน  ฝาท่อ  และหรือเครื่องยก    
โดยก าหนดให้ค านวณอัตราราคางานตามตารางค านวณอัตราราคางานบาน  ฝาท่อ และเครื่องยก   
ในหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 5.51         10.50        10.35        15.93        21.99        33.54       53.40       

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 10.00        14.00        19.00        23.00        33.00        44.00       84.00       

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 45.09        46.04        49.91        49.91        53.82        56.67       92.26       

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 4.80         6.58          2.90         2.88         3.00         3.00        3.90        

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ
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ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ก.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าทางเดยีว   กรอบกลม

งาน

ขนาด f 0.20 ม.   

หมายเลขแบบ 47117

ขนาด f 0.25 ม.   

หมายเลขแบบ 32829

ขนาด f 0.30 ม.   

หมายเลขแบบ 47075

ขนาด f 0.40 ม.   

หมายเลขแบบ 47076

ขนาด f 0.50 ม.   

หมายเลขแบบ 39388

ขนาด f 0.60 ม.   

หมายเลขแบบ 30814

ขนาด f 0.80 ม.   

หมายเลขแบบ 30815

(7)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

รายการ

รวมเป็นเงินทั งสิ น



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 109.06      32.70        187.27      200.24      

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 122.00      490.00      187.00      199.00      

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 115.42      11.94        162.81      159.52      

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 3.95         1.05          7.90         7.90         

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     
1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง
2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ก.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าทางเดยีว   กรอบกลม

ขนาด f 1.20 ม.   

หมายเลขแบบ 33523

ขนาด f 1.25 ม.   

หมายเลขแบบ 33525

รายการ
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รวมเป็นเงินทั งสิ น

(8) (9) (10) (11)

งาน

ขนาด f 1.00 ม.   

หมายเลขแบบ 30816

ขนาด f 1.00 ม.   

หมายเลขแบบ 35317



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 9.72 15.07 21.92 29.45 41.09 53.57 82.56

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 19 28 33 50 50 65 100

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 52.12 53.29 54.93 74.34 92.61 92.28 91.12

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 7.68 2.88 3 3 3 3 6.8

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. - - - - - - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

(18)

รายการ

- 225 -

รวมเป็นเงินทั งสิ น

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ข.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าทางเดยีว  กรอบสีเ่หลีย่ม

งาน

ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 

หมายเลขแบบ 56624

ขนาด 0.40 x 0.40 ม. 

หมายเลขแบบ 56625

ขนาด 0.50 x 0.50 ม. 

หมายเลขแบบ 58969

ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 

หมายเลขแบบ 44971

ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 

หมายเลขแบบ 47522

ขนาด 0.80 x 0.80 ม. 

หมายเลขแบบ 44566

ขนาด 0.90 x 0.90 ม.  

หมายเลขแบบ 44885

(12) (13) (14) (15) (16) (17)



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 107.97 97.79 142.92 184.64 272.29 199.66 260.09

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 110 129 140 165 175 174 190

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 110 111.03 173.98 162.75 7.18 159.55 6.3

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 10 6.8 10 7.9 9 7.9 10.02

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. - - - - - - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ข.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าทางเดยีว  กรอบสีเ่หลีย่ม

รายการ
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รวมเป็นเงินทั งสิ น

(20) (21) (22) (23) (24) (25)

งาน

ขนาด 0.90 x 0.90 ม. 

หมายเลขแบบ 47523

ขนาด 1.00 x 1.00 ม. 

หมายเลขแบบ 31837

ขนาด 1.00 x 1.00 ม. 

หมายเลขแบบ 47524

ขนาด 1.20 x 1.20 ม. 

หมายเลขแบบ 44886

ขนาด 1.20 x 1.20 ม. 

หมายเลขแบบ 47525

ขนาด 1.25 x 1.25 ม. 

หมายเลขแบบ 33526

ขนาด 1.25 x 1.25 ม. 

หมายเลขแบบ 36200

(19)



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 300.55 298.57 399.72 429.1 444.03 470 523

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 199 286 286 296 516.3 523 514

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 6.56 69.72 65.48 4.4 - - -

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 10.52 9.5 10 12.52 20.96 22.56 21.28

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. - - - - 30.48 31 30

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ข.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าทางเดยีว  กรอบสีเ่หลีย่ม

รายการ
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รวมเป็นเงินทั งสิ น

(27) (28) (29) (30) (31) (32)

งาน

ขนาด 1.25 x 1.25 ม. 

หมายเลขแบบ 47526

ขนาด 1.50 x 1.50 ม. 

หมายเลขแบบ 31839

ขนาด 1.50 x 1.50 ม. 

หมายเลขแบบ 32850

ขนาด 1.50 x 1.50 ม. 

หมายเลขแบบ 47527

ขนาด 1.75 x 1.75 ม.  

หมายเลขแบบ 31840

ขนาด 1.75 x 1.75 ม. 

หมายเลขแบบ 33430

ขนาด 1.75 x 1.75 ม.  

หมายเลขแบบ 47528

(26)



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 508 566 706 746 170.99 227 256.65

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 536 536 680 680 208 247 247

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. - - - - 148.4 162.32 6

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 22.72 22.72 36.8 36.8 13.16 7.9 5.4

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. 32 32 44 44 - - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก
- 228 -

รวมเป็นเงินทั งสิ น

รายการ

(34) (35) (36) (37) (38) (39)

งาน

ขนาด 1.80 x 1.80 ม. 

หมายเลขแบบ 44972

ขนาด 1.80 x 1.80 ม. 

หมายเลขแบบ 47529

ขนาด 2.00 x 2.00 ม. 

หมายเลขแบบ 31841

ขนาด 2.00 x 2.00 ม. 

หมายเลขแบบ 47530

ขนาด 1.00 x 1.25 ม. 

หมายเลขแบบ 33531

ขนาด 1.20 x 1.50 ม. 

หมายเลขแบบ 33527

ข.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าทางเดยีว  กรอบสีเ่หลีย่ม

ขนาด 1.20 x 1.50 ม.  

หมายเลขแบบ 33528

(33)



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 155 262.8 244.8 364.75 460 542.76 507.5

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 183 284 185 285 335 561 600

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 165.9 166 54 151 7.6 - -

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 7.9 15.4 9.5 91 11.98 18.54 22.22

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. - - - - - - 41

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     
1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

รายการ

- 229 -

รวมเป็นเงินทั งสิ น

งาน

ขนาด 1.25 x 1.00 ม. 

หมายเลขแบบ 38566

ขนาด 1.25 x 1.50 ม. 

หมายเลขแบบ 31844

ขนาด 1.50 x 1.20 ม. 

หมายเลขแบบ 37240

ขนาด 1.50 x 1.75 ม. 

หมายเลขแบบ 31846

ขนาด 1.75 x 1.50 ม. 

หมายเลขแบบ 33532

ขนาด 2.00 x 1.75 ม.  

หมายเลขแบบ 31849

(40) (41) (42) (43) (44) (45) (46)

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ข.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าทางเดยีว  กรอบสีเ่หลีย่ม

ขนาด 1.75 x 2.00 ม.  

หมายเลขแบบ 33530



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 726

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 900

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. -

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 55.36

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. 47

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

รายการ

- 230 -

รวมเป็นเงินทั งสิ น

(47)

งาน

ขนาด 2.00 x 2.25 ม. 

หมายเลขแบบ 37204

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ข.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าทางเดยีว  กรอบสีเ่หลีย่ม



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 12.32 14.87 17.89 20.52 24.59 31.6 48.94

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 23 18 24 24 44 45 55

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 44.97 6.74 41.09 7.72 46.97 17.44 24.22

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 0.38 2.08 1.08 2.08 4.26 8.58 5.28

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. 1.62 - 0.57 - - - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

ขนาด f 0.50 ม.   

หมายเลขแบบ 35319

ขนาด f 0.60 ม.   

หมายเลขแบบ 34498

(48) (49) (50) (51) (52) (53) (54)

งาน

ขนาด f 0.30 ม.   

หมายเลขแบบ 39577

ขนาด f 0.30 ม.   

หมายเลขแบบ 35234

ขนาด f 0.40 ม.   

หมายเลขแบบ 39672

ขนาด f 0.40 ม.   

หมายเลขแบบ 35325

ขนาด f 0.50 ม.   

หมายเลขแบบ 44808

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ค.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าสองทาง  กรอบกลม

- 231 -

รายการ

รวมเป็นเงินทั งสิ น



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 61.26 28.6 28.6

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 316.86 650 650

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. - 37.24 132.52

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 1.44 45.64 45.64

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. - - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

(55) (56) (57)

รายการ

รวมเป็นเงินทั งสิ น

งาน

ขนาด f 0.80 ม.   

หมายเลขแบบ 34496

ขนาด f 1.00 ม.   

หมายเลขแบบ 34497

ขนาด f 1.00 ม.   

หมายเลขแบบ 123821

ค.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าสองทาง  กรอบกลม

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก
- 232 -



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 23.92 469.55 941.29 939.99 1354.37 314.44 422.79

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 534.24 296 - 675 - 280 317

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 44.12 4.38 - 166.7 422.18 76.93 87.29

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 5.92 17.4 24.84 37.56 39.96 16.6 16.6

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. - - 27.72 32.92 37.56 - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ
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รวมเป็นเงินทั งสิ น

รายการ

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ง.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าสองทาง    กรอบสีเ่หลีย่ม

งาน

ขนาด 1.00 x 1.00 ม.  

หมายเลขแบบ 34499

ขนาด 1.50 x 1.50 ม.  

หมายเลขแบบ 38565

ขนาด 1.75 x 1.75 ม.  

หมายเลขแบบ 41691

ขนาด 2.00 x 2.00 ม.  

หมายเลขแบบ 50867

ขนาด 2.40 x 2.40 ม.  

หมายเลขแบบ 56713

ขนาด 1.50 x 1.20 ม. 

หมายเลขแบบมฐก.-

2-001

ขนาด 1.80 x 1.50 ม. 

หมายเลขแบบ มฐก.-

2-002

(58) (59) (60) (61) (62) (63) (64)



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 973.36 606.32 268.52 566.05

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 740 760 330 556

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. 363.8 853.15 5.5 147.62

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 43.98 44.26 20.16 3.2

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. 34.16 35.32 - 27.72

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

รายการ
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รวมเป็นเงินทั งสิ น

งาน

ขนาด 2.23 x 2.10 ม. 

หมายเลขแบบ มฐก.-2-003

ขนาด 2.40 x 2.10 ม. 

หมายเลขแบบ มฐก.-2-004

ขนาด 1.25 x 1.25 ม. 

หมายเลขแบบ มฐก.-2-005

ขนาด 1.75 x 1.75 ม. 

หมายเลขแบบ มฐก.-2-006

(65) (66) (67) (68)

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

ง.  บานฝาทอ่ชนิดรับน  าสองทาง    กรอบสีเ่หลีย่ม



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. - - - 15 - 15 -

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 13.2 13.2 17.5 17.5 17.5 17.5 36

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. - - - - - - -

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 1.59 1.59 1.97 1.97 1.97 1.97 2.64

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. 1.5 1.5 3 3 3 3 3.5

6 เพลา (…………….) กก. 18 18 23 23 23 23 26.7

7 ท่อ (…………….) กก. - - - 9 - 9 -

8 กระปุกจารบี เบอร์ 5 (…………….) อนั - - - - - - -

9 กระปุกจารบี เบอร์ 6 (…………….) อนั - - - - - - 1

10 กระปุกจารบี เบอร์ 7 (…………….) อนั - - - - - - -

11 ลูกปืน 51112 (…………….) ตลับ - - - - - - 2

12 ลูกปืน 51115 (…………….) ตลับ - - - - - - -

13 ลูกปืน 53222U (…………….) ตลับ - - - - - - -

14 ลูกปืน 53224U (…………….) ตลับ - - - - - - -

15 ลูกปืน 51228 (…………….) ตลับ - - - - - - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก
จ.  เครื่องยกพร้อมเพลา

งาน

ขนาด 170 กก.     

หมายเลขแบบ 33429

ขนาด 250 กก.     

หมายเลขแบบ 33429

ขนาด 400 กก.     

หมายเลขแบบ 30152

ขนาด 400 กก.+ type II 

 หมายเลขแบบ 30152

ขนาด 500 กก.   

หมายเลขแบบ 30152

ขนาด 500 กก.+ type II

 หมายเลขแบบ 30152

ขนาด 750 กก.     

หมายเลขแบบ 31025

(69) (70) (71) (72) (73) (74) (75)
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รวมเป็นเงินทั งสิ น

รายการ



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. 15 - 39 - 39 - 39

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 36 62 62 62 62 62 62

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. - - - - - - -

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 2.64 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. 3.5 5 5 5 5 5 5

6 เพลา (…………….) กก. 26.7 37 37 37 37 37 37

7 ท่อ (…………….) กก. 9 - 19 - 19 - 19

8 กระปุกจารบี เบอร์ 5 (…………….) อนั - - - - - - -

9 กระปุกจารบี เบอร์ 6 (…………….) อนั 1 1 1 1 1 1 1

10 กระปุกจารบี เบอร์ 7 (…………….) อนั - - - - - - -

11 ลูกปืน 51112 (…………….) ตลับ 2 - - - - - -

12 ลูกปืน 51115 (…………….) ตลับ - 2 2 2 2 2 2

13 ลูกปืน 53222U (…………….) ตลับ - - - - - - -

14 ลูกปืน 53224U (…………….) ตลับ - - - - - - -

15 ลูกปืน 51228 (…………….) ตลับ - - - - - - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     
1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง
2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม
3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

รวมเป็นเงินทั งสิ น

งาน

ขนาด 750 กก. + type II

  หมายเลขแบบ 31025

ขนาด 1,000 กก.     

หมายเลขแบบ 31026

ขนาด 1,000 กก.+ type 

II หมายเลขแบบ 31026

ขนาด 1,250 กก.     

หมายเลขแบบ 31026

ขนาด 1,250 กก.+ type 

II หมายเลขแบบ 31026

ขนาด 1,750 กก.     

หมายเลขแบบ 31026

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

จ.  เครื่องยกพร้อมเพลา

รายการ

ขนาด1,750กก.+ type 

II หมายเลขแบบ 31026

(76) (77) (78) (79) (80) (81) (82)
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อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. - 39 - - - - -

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 62 62 223 128 223 128 323

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. - - - - - - -

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. 3.44 3.44 - - - - -

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. 5 5 20 20 20 20 20

6 เพลา (…………….) กก. 37 37 113 113 113 113 152.5

7 ท่อ (…………….) กก. - 19 - - - - -

8 กระปุกจารบี เบอร์ 5 (…………….) อนั - - 2 2 2 2 2

9 กระปุกจารบี เบอร์ 6 (…………….) อนั 1 1 - - - - -

10 กระปุกจารบี เบอร์ 7 (…………….) อนั - - 2 2 2 2 2

11 ลูกปืน 51112 (…………….) ตลับ - - - - - - -

12 ลูกปืน 51115 (…………….) ตลับ 2 2 - - - - -

13 ลูกปืน 53222U (…………….) ตลับ - - 2 2 2 2 -

14 ลูกปืน 53224U (…………….) ตลับ - - - - - - 2

15 ลูกปืน 51228 (…………….) ตลับ - - - - - - -

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

รายการ
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รวมเป็นเงินทั งสิ น

ขนาด 4,000 กก.     

หมายเลขแบบ 33504

(83) (84) (85) (86) (87) (88) (89)

งาน

ขนาด 2,250 กก.     

หมายเลขแบบ 31026

ขนาด 2,250 กก.+type II

 หมายเลขแบบ 31026

ขนาด 2,500 กก.     

หมายเลขแบบ 33503

ขนาด 2,500 กก.     

หมายเลขแบบ 33507

ขนาด 3,000 กก.     

หมายเลขแบบ 33503

ขนาด 3,000 กก.     

หมายเลขแบบ 33507

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก

จ.  เครื่องยกพร้อมเพลา



อัตราตอ่หน่วย หน่วย จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา

(บาท/หน่วย)

1 เหล็กแผ่น (…………….) กก. - - - 5.2

2 เหล็กหล่อ (…………….) กก. 373.5 373.5 443.7 503.7

3 เหล็กฉาก (…………….) กก. - - - 52

4 สลักเกลียว , anch bolt (…………….) กก. - - - -

5 bronze, ทองเหลือง (…………….) กก. 35 35 35 35

6 เพลา (…………….) กก. 148.3 148.3 161 161

7 ท่อ (…………….) กก. - - - -

8 กระปุกจารบี เบอร์ 5 (…………….) อนั 2 2 2 2

9 กระปุกจารบี เบอร์ 6 (…………….) อนั - - - -

10 กระปุกจารบี เบอร์ 7 (…………….) อนั 2 2 2 2

11 ลูกปืน 51112 (…………….) ตลับ - - - -

12 ลูกปืน 51115 (…………….) ตลับ - - - -

13 ลูกปืน 53222U (…………….) ตลับ - - - -

14 ลูกปืน 53224U (…………….) ตลับ - - - -

15 ลูกปืน 51228 (…………….) ตลับ 2 2 2 2

ค่าวสัดุชว่ยในการประกอบ/จดัท า 35%

 (ร้อยละของราคาวสัดุรวม)

ค่าจดัท า (ร้อยละของราคาวสัดุรวม) 30%

หมายเหต ุ     

1. ราคาวัสดุ ใหใ้ช้ราคาจากส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านกังานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่กอ่สร้างต้ังอยู ่หากไมม่กี าหนดราคาไว้ใหสื้บจากแหล่งโดยตรง

2. ราคาวัสดุไมร่วมภาษมีลูค่าเพิ่ม

3. ค่าขนส่งและติดต้ังบานฝาท่อ   เท่ากบั 25% ของราคาบานฝาท่อ

รายการ
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รวมเป็นเงินทั งสิ น

(90) (91) (92) (93)

งาน

ขนาด 5,500 กก.     

หมายเลขแบบ 36864

ขนาด 6,500 กก.     

หมายเลขแบบ 36864

ขนาด 12,000 กก.     

หมายเลขแบบ 41868

ขนาด 12,000 กก.     

หมายเลขแบบ 41869

ตารางค านวณอัตราราคางานบาน ฝาทอ่ และเครื่องยก
จ.  เครื่องยกพร้อมเพลา
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อัตราราคางานปลกูหญ้า 
 
 
 อัตราราคางานปลูกหญ้าเป็นอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในงานปลูกหญ้า ซึ่งเป็นข้อมูล  
หรือรายละเอียดประกอบการค านวณในส่วนของค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานปลูกหญ้า 
ในงานก่อสร้างชลประทาน 
 
 อัตราราคางานปลูกหญ้าในงานก่อสร้างชลประทาน  ให้ใช้อัตราตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ หน่วย 
เป็นเงิน 

บาท/หน่วย 

1 ค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้า ตารางเมตร   

  1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหญ้า   17.68 

  1.2  ค่าขุด-ขน TOP SOIL พร้อมเกลี่ย (หนา 5 ซม.)   15.00 

  1.3  ค่าแรงงานปลูกหญ้า   10.00 

  1.4  ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา   2.00 

  รวมค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้าต่อตารางเมตร   44.68 

  ปรับเป็น   44.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 240 - 
 

ตาราง Factor F 
ส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน 

 

 ค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 2 ส่วน เช่นเดียวกันกับ
งานก่อสร้างอาคาร  และงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ได้แก่ ค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง 
(Direct Cost) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม ( Indirect Cost) นอกจากนี้ 
ในบางโครงการ/งานก่อสร้างอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนที่ 3  ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นต้องมีด้วย ดังนั้น ในการค านวณค่าก่อสร้างจึงต้องค านวณค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนแล้วรวมกัน 
เป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง โดยในส่วนของค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรงได้ก าหนดให้
ค านวณโดยใช้วิธีการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

 ส าหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม ( Indirect Cost)  
ซึ่งเป็นค่าก่อสร้างอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีในทุกโครงการ/งานก่อสร้าง นั้น ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย รวม 4 หมวดใหญ่   
ได้แก่  หมวดค่าอ านวยการ  หมวดค่าดอกเบี้ย  หมวดค่าก าไร  และหมวดค่าภาษี   ดังนั้น ในการค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างในโครงการ/งานก่อสร้างชลประทาน  จึงต้องค านวณรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทุกรายการของทุกหมวดใหญ่ดังกล่าว แล้วน าไปรวมกับค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) ต่อไป 

 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect Cost) 
ในโครงการ/งานก่อสร้างชลประทาน ทั้ง 4 หมวดใหญ่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมวดค่าอ านวยการ 
ยังประกอบด้วย 4 หมวดย่อย และในแต่ละหมวดย่อย ยังประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ หลายรายการ 
ดังนั้น เพ่ือความสะดวกต่อการน าไปใช้ในทางปฏิบัติและป้องกันปัญหาข้อผิดพลาดในการค านวณ จึงได้ค านวณรวม
ค่าใช้จ่ายทุกรายการ ของทั้ง 4 หมวดใหญ่ดังกล่าว ไว้ในค่าๆ เดียว เรียกว่า ค่า Factor F โดยเทียบกับ 
ค่างานต้นทุนหนึ่งหน่วย ในแต่ละระดับของค่างานต้นทุนที่ก าหนด และก าหนดไว้ในรูปของตาราง เรียกว่า 
ตาราง Factor F 

 เนื่องจากโครงการ/งานก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไป จะประกอบด้วยรายการ 

งานก่อสร้าง จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรายการงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทานโดยเฉพาะ  

และกลุ่มรายการงานก่อสร้างที่มีลักษณะ วิธีการท างาน และใช้วัสดุที่มีลักษณะหรือใกล้เคียงกับงานก่อสร้าง

สะพานและท่อเหลี่ยมในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ดังนั้น ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง

งานก่อสร้างชลประทานที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้  จึง มีข้อก าหนดให้ใช้ตาราง Factor F จ านวน  

2 ตาราง คือ ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและ

ท่อเหลี่ยม  ตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการใช้ตาราง Factor F  ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง

งานก่อสร้างชลประทาน 
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หลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดในการใช้ตาราง Factor F 
ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

 
 การใช้ตาราง Factor F  ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน   
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก าหนด ดังนี้ 
 1.  ให้ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  ส าหรับรายการงานก่อสร้าง 
ดังต่อไปนี้ 
  1.1  งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่แยกรายการเป็นงานย่อย เฉพาะงานคอนกรีต 
ทุกประเภท (ยกเว้นคอนกรีตดาด)  งานเหล็กเสริมคอนกรีต  และงานวัสดุรอยต่อคอนกรีตทุกชนิด 
  1.2  งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่ไม่แยกรายการเป็นงานย่อย แต่ก าหนดหน่วยเป็น  
1 แห่ง   1 ที่   หรือ 1 หน่วย 
  2.  ใหใ้ช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ส าหรับรายการงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
  2.1  งานก่อสร้างชลประทานอื่นๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดตามข้อ 1 
  2.2  งานคอนกรีตดาด 
 
  ทั้งนี้ ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน และตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพาน
และท่อเหลี่ยม  มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 
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ตาราง Factor F 
งานก่อสร้างชลประทาน 

 

โครงสรา้งและองค์ประกอบของตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทานประกอบด้วยส่วนต่าง  ๆ ดังนี้ 
 1. เงินล่วงหน้าจ่าย 
 2. เงินประกันผลงานหัก 
 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 
 5. ช่องต่างๆ ในตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ประกอบด้วย 
  - ช่อง ค่างาน (ทุน) หมายถึง ค่างานต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost)   
ซึ่งก าหนดไว้เป็นช่วงๆ  ตั้งแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท  จนถึง มากกว่า 1,000 ล้านบาท 
  - ช่อง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง  ประกอบด้วย ช่อง ค่าอ านวยการ   
ค่าดอกเบี้ย  ค่าก าไร   และช่อง รวมค่าใช้จ่าย (ค่าอ านวยการ + ค่าดอกเบี้ย + ค่าก าไร) 
  - ช่อง รวมในรูป Factor 
  - ช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT) 
  - ช่อง Factor F (ค่า Factor F) 
  - ช่อง Factor F ฝนชุก 1  (ค่า Factor F กรณีก่อสร้างในพ้ืนที่ฝนตกชุก 1) 
  - ช่อง Factor F ฝนชุก 2  (ค่า Factor F กรณีก่อสร้างในพ้ืนที่ฝนตกชุก 2) 
 6.  หมายเหตุ  (ท้ายตาราง Factor F) 
 

รายการคา่ใช้จ่ายที่ประกอบเป็นค่า Factor F  ตามตาราง Factor F งานก่อสรา้งชลประทาน 
 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทาน ซึ่งจ าแนกได้เป็น 4 หมวดใหญ่   
และได้ค านวณรวมเป็น ค่า Factor F ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน นั้น มีสาระส าคัญของ
ค่าใช้จ่าย สรุปได้ดังนี้ 
 1. หมวดค่าอ านวยการ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการด าเนินการก่อสร้าง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย รวม 4 หมวดย่อย ดังนี้ 
  1.1 หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการท าสัญญา  ประกอบด้วย 
   1.1.1 ค่าธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ าประกันสัญญา (Performance Bond) 
   1.1.2  ค่าธรรมเนียมธนาคารหนังสือค้ าประกันผลงานก่อสร้าง 2 ปี 
   1.1.3  ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญา 
   1.1.4  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม 
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  1.2 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส านักงานสนาม ที่พักเจ้าหน้าที่  และยานพาหนะ 
เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่  ค่าที่ท าการชั่วคราว ค่าที่พัก
คนงานชั่วคราวและโรงพัสดุ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงซ่อมเครื่องจักร โรงช่างไม้ และโรงช่างเหล็ก ค่าเอกสาร
สิ่งพิมพ์และงานด้านธุรการ  ค่ารถควบคุมงาน รวมทั้งพนักงานขับรถ  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าฃ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ  และค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ 
  1.3 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและส านักงานใหญ่   เป็นส่วนของค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในการด าเนินงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ ประกอบด้วย 
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง  ตามปกติจะประกอบด้วย 
   -    ผู้จัดการสนาม 
   -    วิศวกรควบคุมงานสนาม 
   -    ช่างควบคุมงาน 
   -    ช่างเครื่องยนต์ 
   -    พนักงานธุรการ 
   -    คนงานทั่วไป 
  ส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานใหญ่ จะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเอกสาร
ด้านธุรการ ค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ และเงินเดือนค่าจ้างผู้จัดการใหญ่ ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่บัญชี  
เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
   1.4 หมวดค่าใช้จ่ายในการประกันภัยโครงการ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมในการประกันภัย
โครงการและค่าบริหารความเสี่ยงอ่ืนที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการประกันภัย 

 2. หมวดค่าดอกเบี้ย 
  เนื่องจากการด าเนินงานก่อสร้างชลประทานต้องใช้เงินลงทุนสูง ผู้ก่อสร้างจึงจ าเป็นต้อง
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการเตรียมการก่อสร้าง รวมทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่จ าเป็นมาใช้ก่อสร้าง ซึ่งผลของการกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนดังกล่าว ก่อให้เกิดค่าดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างอีกรายการหนึ่ง ที่ต้องค านวณรวมไว้ในค่า Factor F ด้วย 
  ค่าดอกเบี้ยมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินล่วงหน้าจ่ายและอัตราเงินประกันผลงานหัก  
ที่จะก าหนดในสัญญาจ้างก่อสร้าง  โดยถ้าอัตราเงินล่วงหน้าจ่ายสูงจะมีผลท าให้ผู้ก่อสร้างกู้ยืมเงินจาก 
สถาบันการเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนน้อยลง จะมีผลท าให้ค่าดอกเบี้ยน้อยลง เป็นต้น 
 3.  หมวดค่าก าไร 
  ก าไรถือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างรายการหนึ่งที่ค านวณรวมไว้ใน 
ค่า Factor F  โดยก าหนดให้ใช้อัตราก าไรทางธุรกิจ (Financial Profit) หรือก าไรเชิงธุรกิจ (Excess Profit)   
ซึ่งหมายถึงส่วนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ในอัตราร้อยละ  3.5 - 5.5  ของค่างานต้นทุน 
 4.  หมวดค่าภาษี 
  เป็นค่าภาษีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจ่าย คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)  ในอัตราปัจจุบัน  
(ร้อยละ 7)  โดยหัก ณ ที่จ่าย 
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 นอกจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง รวม 4 หมวดใหญ่ ดังกล่าวแล้ว ในการด าเนินงาน
ก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทาน สภาพภูมิอากาศในภาคต่างๆ ของประเทศ ยังมีผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานก่อสร้างและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ิมข้ึนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกหรือ 
มีช่วงเวลาฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอ่ืนๆ จะมีชั่วโมงการท างานก่อสร้างต่อปีน้อยกว่าพ้ืนที่ปกติ ซึ่งมีผลท าให้
ค่าอ านวยการต่างๆ สูงขึ้น และยังกระทบถึงค่าครอบครองเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างชลประทาน   
โดยจะส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรสูงกว่ากรณีที่ท างานในพ้ืนที่ปกติ จึงจ าเป็นต้องค านวณชดเชย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว รวมไว้ในค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน เรียกว่า ค่า Factor  F 
งานก่อสร้างชลประทาน ส าหรับพื้นที่ฝนตกชุก 
 
 

ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
ส าหรับพ้ืนที่ฝนตกชุก 

 
 ในพ้ืนที่ก่อสร้างงานก่อสร้างชลประทานที่มีฝนตกชุกหรือระยะเวลาช่วงฤดูฝนยาวนานกว่า

พ้ืนที่อ่ืน ซึ่งก าหนดโดยปริมาณน้ าฝนที่ตกเฉลี่ยต่อปี มีปริมาณตั้งแต่ 1,600 มิลลิเมตรขึ้นไป จะเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานก่อสร้างมากกว่าพ้ืนที่ปกติ กล่าวคือ ในพ้ืนที่ฝนตกชุก ระยะเวลาในการก่อสร้างต่อปี 
จะมีน้อยกว่าพ้ืนที่ปกติ เป็นผลท าให้ผลงานก่อสร้างและมูลค่างานที่ได้รับจากการก่อสร้างน้อยกว่าพ้ืนที่ปกติ    
ซึ่งเมื่อค านวณเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อมูลค่างานที่ได้ จะพบว่าในพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกหรือระยะเวลา
ช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าพ้ืนที่ปกติ จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าพ้ืนที่ปกติ นอกจากนี้ งานส่วนที่ได้ด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ก็ยังคงมีอัตราความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากฝนตกชุก เช่น การชะกัดเซาะของน้ าฝน 
ที่มีปริมาณมากและการเกิดภาวะน้ าท่วม  เป็นต้น 

 ดังนั้น อัตราความเสี่ยงของงานก่อสร้างชลประทานในพ้ืนที่ฝนตกชุกหรือระยะเวลาช่วงฤดูฝน
ยาวนานกว่าพ้ืนที่อ่ืนย่อมสูงกว่าพ้ืนที่ปกติ และเพ่ือให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างชลประทาน 
ในพ้ืนที่ฝนตกชุกสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง  จึงจ าเป็นต้องก าหนดเพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ก่อสร้าง (ค่า Factor F) ในบางรายการที่เก่ียวข้อง 

 ส าหรับการก าหนดจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกนั้น ก าหนดโดยพิจารณาจากปริมาณน้ าฝน  
ที่ตกเฉลี่ยต่อปี มีปริมาณตั้งแต่ 1,600 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยหากจังหวัดใดมีฝนตกเฉลี่ยติดต่อกัน 1 เดือน  
ก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุก 1 ส่วนจังหวัดใดมีฝนตกเฉลี่ยมากกว่า 1 เดือน ก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุก 2  
ทั้งนี ้รายชื่อจังหวัดที่ก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุก 1  และพ้ืนที่ฝนตกชุก 2   มีรายละเอียดในหน้าถัดไป 
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ตารางรายชื่อจังหวัด 
ที่ก าหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุก 

ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จังหวัดที่มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า  1,600  มม. 

จังหวัด การใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 

กรุงเทพมหานคร ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

กระบี่ ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

จันทบุรี ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

ชุมพร ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

เชียงราย ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

ตรัง ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

ตราด ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 

นครนายก ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

นครพนม ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 

นครศรีธรรมราช ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 

นราธิวาส ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 
บึงกาฬ ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 

ปราจีนบุรี ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

พังงา ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 

พัทลุง ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

ภูเก็ต ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

ยะลา ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

ระนอง ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 

สกลนคร ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

สงขลา ใช้ Factor F ฝนตกชุก 2 

สตูล ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 

หนองคาย ใช้ Factor F ฝนตกชุก 1 
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หลักเกณฑ์การใช ้
ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 

 การใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ตาราง 
Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  ดังนี้ 

 1.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ก าหนดให้ใช้กับรายการงานก่อสร้างที่อยู่ในกลุ่ม
ของงานก่อสร้างชลประทานตามความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างที่ อยู่ในกลุ่มงานก่อสร้าง
ชลประทาน ส าหรับรายการงานก่อสร้างที่มีข้อก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง  Factor F งานก่อสร้าง
ชลประทาน 

 2. กรณีค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่ก าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า 
Factor F หรือใช้สูตรค านวณหาค่า Factor F  ดังนี้ 

  ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A  =  D - {(D-E)x(A-B)/(C-B)} 

 โดย ค่างานต้นทุน A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F 
      B หมายถึง  ค่างานต้นทุนขั้นต่ าของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุน 
       ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
      C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุน 
       ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A)  อยู่ 
      D หมายถึง  ค่า Factor F ค่างานต้นทุนขั้นต่ าของช่วงค่างานต้นทุน  

    ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่ 
      E หมายถึง  ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน 

    ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่ 

 3.  โครงการ/งานก่อสร้างที่จัดจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาเดียว ให้รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ/
งานก่อสร้าง ในการหาค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน 

 4.  กรณีพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการ/งานก่อสร้างชลประทานอยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัด 
ที่ก าหนด และเป็นกรณีที่ก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทานให้ใช้ค่า 
Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ในช่อง “Factor F ฝนชุก 1” หรือช่อง “Factor F 
ฝนชุก 2” ดังนี้ 
  4.1  ใช้ค่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนชุก 1”  ส าหรับการก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กระบี่ จันทบุรี ชุมพร  เชียงราย  ตรัง  นครนายก ปราจีนบุรี   พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา 
สกลนคร  สตูล   และหนองคาย 

  4.2  ใช้ค่า Factor F  ช่อง “Factor F ฝนชุก 2”  ส าหรับการก่อสร้างในพ้ืนที่จังหวัดตราด  
นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บึงกาฬ พังงา  ระนอง และสงขลา 

 5.  ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทานนี ้ใช้ได้กับค่าน้ ามันเชื้อเพลิงทุกราคาแตจ่ะแปรเปลี่ยน 
ตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า  อัตราเงินประกันผลงานหัก  และอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 
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 6.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคาร 
ขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 ธนาคาร ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดและประกาศหากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ  
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 

 7.  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษีทั้ง 100% เป็นค่าก่อสร้าง
ให้ใช้ค่า Factor F ในช่อง “รวมในรูป Factor” (ที่ยังไม่รวม VAT) 

  8  กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี ทั้ง 100% เป็นค่าก่อสร้าง  
และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าว อยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนดและเป็นกรณีที่ก าหนดให้ใช้ค่า   
Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
ชลประทาน ในช่อง “ฝนชุก 1” หรือ  “ฝนชุก 2” แล้วแต่กรณี หารด้วยค่า Factor F ของภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ปัจจุบัน = 1.0700)  ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

 กรณีโครงการก่อสร้างชลประทานอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการ ได้ จ านวน  
400  ล้านบาท ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด ก าหนดเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกันผลงานหัก 5%  
อัตราดอกเบี้ย 6%  และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ตามหลั ก เกณฑ์การ ใ ช้ตาราง  Factor F งานก่ อสร้ า งชลประทาน ก าหนดให้ จั งหวั ดจันทบุ รี   
อยู่ในพื้นทีข่องกลุ่มจังหวัดฝนชุก 1  
 -  ค่างานต้นทุนรวม 400 ล้านบาท  ค่า  Factor F  ในช่อง “ฝนชุก 1” = 1.1752 
 -  Factor F ของภาษีมูลค่าเพิ่มรอ้ยละ 7 = 1.0700 
 -  ค่า  Factor F ที่ใช้ในการค านวณราคากลางงานก่อสรา้งส าหรับกรณีนี ้ = 1.1752÷1.0700 
      = 1.0983 

 9. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษีและมีเงินงบประมาณ
สมทบ เป็นค่าก่อสร้างด้วย ให้ใช้ค่า Factor F ส าหรับกรณีใช้เงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี  
(ช่อง “รวมในรูป Factor”) และค่า Factor F ส าหรับกรณีการใช้เงินงบประมาณ (ช่อง “Factor F”)  
ตามสัดส่วน โดยให้ค านวณค่า Factor F ตามตัวอย่างต่อไปนี้ 

 กรณีโครงการก่อสร้างชลประทาน ใช้เงินกู้จาก JBIC เป็นค่าก่อสร้าง 60% และมีเงินงบประมาณสมทบ 
40% รวมค่างานต้นทุนทั้งโครงการได้จ านวน 400 ล้านบาท ก าหนดเงินล่วงหน้าจ่าย 10%  เงินประกันผลงานหัก 5%   
อัตราดอกเบี้ย 6%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่อยู่ในพื้นที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด 
 กรณีที่ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ตารางกรณีเงินล่วงหน้าจ่าย 10% เงินประกัน
ผลงานหัก 5%   อัตราดอกเบี้ย 6%   และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 - กรณีของเงินกู้ : ค านวณที่ค่างานต้นทุนรวม 400  ล้านบาท 
     ค่า Factor F  จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน  
     ในช่อง รวมในรูป Factor = 1.0802 
 - กรณีของเงินงบประมาณ : ค านวณที่ค่างานต้นทุนรวม  400  ล้านบาท  
     ค่า Factor F  จากตาราง Factor F  งานก่อสร้างชลประทาน 
      ในช่อง Factor F = 1.1558 
 - ค่า Factor F  ที่ใช้ค านวณราคากลาง =   (1.0802 × 60/100) + (1.1558 × 40/100)  
      =   0.6481 + 0.4623 
      =   1.1104 
 



- 248 - 
 
  10. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช าระภาษี และมีเงินงบประมาณ
สมทบ เป็นค่าก่อสร้างด้วย  และโครงการ/งานก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนดและ
เป็นกรณีที่ก าหนดให้ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ให้ใช้ค่า Factor F  
จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ส าหรับกรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอ่ืน 
ซึ่งไม่ต้องช าระภาษีและก่อสร้างในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด (ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor F  
งานก่อสร้างชลประทานในช่อง “ฝนชุก 1” หรือ “ฝนชุก 2” แล้วแต่กรณี หารด้วยค่า Factor F  
ของภาษีมูลค่าเพ่ิม) และกรณีใช้เงินงบประมาณและก่อสร้างในพ้ืนที่ฝนตกชุกตามจังหวัดที่ก าหนด  
(ใช้ค่า Factor F จากตาราง Factor  F งานก่อสร้างชลประทานในช่อง “ฝนชุก 1”  หรือ “ฝนชุก 2” 
แล้วแตก่รณ)ี ตามสัดส่วน โดยให้ค านวณค่า Factor F  ตามแนวทางตามตัวอย่างในข้อ 8  และข้อ 9 
 

 หมายเหตุ 1.  เงินกู้จากแหล่งเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องช าระภาษี หมายถึง เงินกู้
ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และ 
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับที่ 28)  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2535   
เรื่อง  ก าหนด หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม  
ราชการส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาตรา 
80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร  ซึ่งก าหนดให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2.  ค่า Factor F  ก าหนดให้ใช้ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
 

 ทั้งนี้  ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน (และตาราง Factor F อ่ืนๆ) จะผันแปร
ไปตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่าย และอัตราเงินประกันผลงานหัก รวมเป็น 12 ตาราง ดังนั้น ผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ตาราง Factor F ที่สอดคล้องตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่ายและหรืออัตรา
เงินประกันผลงานหัก ที่ก าหนดส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างท่ีค านวณราคากลางนั้น 

 
 ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน ทั้ง 12 ตาราง ที่ประกาศใช้พร้อมกับ 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับนี้  ดังมีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 
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เงนิลว่งหน้าจา่ย 0 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 0 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 1.0000 5.5000 24.9963 1.2500 1.0700 1.3375 1.3563 1.3752
10 15.3370 1.0000 5.5000 21.8370 1.2184 1.0700 1.3037 1.3247 1.3457
20 11.3963 1.0000 5.5000 17.8963 1.1790 1.0700 1.2615 1.2818 1.3022
30 10.0513 1.0000 5.5000 16.5513 1.1655 1.0700 1.2471 1.2679 1.2887
40 9.1041 1.0000 5.0000 15.1041 1.1510 1.0700 1.2316 1.2522 1.2728
50 8.5496 1.0000 5.0000 14.5496 1.1455 1.0700 1.2257 1.2464 1.2670
60 7.9184 1.0000 5.0000 13.9184 1.1392 1.0700 1.2189 1.2389 1.2590
70 7.4369 1.0000 4.5000 12.9369 1.1294 1.0700 1.2084 1.2285 1.2485
80 7.0499 1.0000 4.5000 12.5499 1.1255 1.0700 1.2043 1.2244 1.2445
90 6.7304 1.0000 4.5000 12.2304 1.1223 1.0700 1.2009 1.2211 1.2412
100 6.4509 1.0000 4.5000 11.9509 1.1195 1.0700 1.1979 1.2177 1.2375
110 6.2204 1.0000 4.0000 11.2204 1.1122 1.0700 1.1901 1.2100 1.2300
120 6.0100 1.0000 4.0000 11.0100 1.1101 1.0700 1.1878 1.2075 1.2272
130 5.8345 1.0000 4.0000 10.8345 1.1083 1.0700 1.1859 1.2058 1.2256
140 5.6687 1.0000 4.0000 10.6687 1.1067 1.0700 1.1842 1.2038 1.2234
150 5.5195 1.0000 4.0000 10.5195 1.1052 1.0700 1.1826 1.2020 1.2214
160 5.3949 1.0000 4.0000 10.3949 1.1039 1.0700 1.1812 1.2008 1.2204
170 5.2718 1.0000 4.0000 10.2718 1.1027 1.0700 1.1799 1.1993 1.2187
180 5.1694 1.0000 4.0000 10.1694 1.1017 1.0700 1.1788 1.1984 1.2180
190 5.0759 1.0000 3.5000 9.5759 1.0958 1.0700 1.1725 1.1923 1.2121
200 4.9799 1.0000 3.5000 9.4799 1.0948 1.0700 1.1714 1.1911 1.2107
210 4.8907 1.0000 3.5000 9.3907 1.0939 1.0700 1.1705 1.1900 1.2095
220 4.8180 1.0000 3.5000 9.3180 1.0932 1.0700 1.1697 1.1894 1.2091
230 4.7403 1.0000 3.5000 9.2403 1.0924 1.0700 1.1689 1.1884 1.2080
240 4.6779 1.0000 3.5000 9.1779 1.0918 1.0700 1.1682 1.1880 1.2077
250 4.6094 1.0000 3.5000 9.1094 1.0911 1.0700 1.1675 1.1871 1.2067
260 4.5449 1.0000 3.5000 9.0449 1.0904 1.0700 1.1668 1.1863 1.2058
270 4.4944 1.0000 3.5000 8.9944 1.0899 1.0700 1.1662 1.1860 1.2057
280 4.4367 1.0000 3.5000 8.9367 1.0894 1.0700 1.1656 1.1852 1.2048
290 4.3820 1.0000 3.5000 8.8820 1.0888 1.0700 1.1650 1.1845 1.2041
300 4.3300 1.0000 3.5000 8.8300 1.0883 1.0700 1.1645 1.1839 1.2033
350 4.1249 1.0000 3.5000 8.6249 1.0862 1.0700 1.1623 1.1818 1.2014
400 3.9528 1.0000 3.5000 8.4528 1.0845 1.0700 1.1604 1.1799 1.1993
450 3.8116 1.0000 3.5000 8.3116 1.0831 1.0700 1.1589 1.1783 1.1977
500 3.6936 1.0000 3.5000 8.1936 1.0819 1.0700 1.1577 1.1770 1.1964
600 3.5070 1.0000 3.5000 8.0070 1.0801 1.0700 1.1557 1.1750 1.1944
700 3.3557 1.0000 3.5000 7.8557 1.0786 1.0700 1.1541 1.1732 1.1924
800 3.2354 1.0000 3.5000 7.7354 1.0774 1.0700 1.1528 1.1718 1.1909
900 3.1478 1.0000 3.5000 7.6478 1.0765 1.0700 1.1518 1.1710 1.1902
1000 3.0766 1.0000 3.5000 7.5766 1.0758 1.0700 1.1511 1.1704 1.1897

> 1000 3.0766 1.0000 3.5000 7.5766 1.0758 1.0700 1.1511 1.1704 1.1897
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

(ทนุ) %
Factor  F

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงนิลว่งหน้าจา่ย 5 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 0 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F

ในรูป
ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2
< 5 18.4963 0.9000 5.5000 24.8963 1.2490 1.0700 1.3364 1.3552 1.3741

10 15.3370 0.8625 5.5000 21.6995 1.2170 1.0700 1.3022 1.3232 1.3443
20 11.3963 0.8375 5.5000 17.7338 1.1773 1.0700 1.2598 1.2801 1.3005
30 10.0513 0.8125 5.5000 16.3638 1.1636 1.0700 1.2451 1.2659 1.2867
40 9.1041 0.8000 5.0000 14.9041 1.1490 1.0700 1.2295 1.2501 1.2707
50 8.5496 0.7875 5.0000 14.3371 1.1434 1.0700 1.2234 1.2441 1.2648
60 7.9184 0.7875 5.0000 13.7059 1.1371 1.0700 1.2167 1.2367 1.2567
70 7.4369 0.7750 4.5000 12.7119 1.1271 1.0700 1.2060 1.2261 1.2461
80 7.0499 0.7625 4.5000 12.3124 1.1231 1.0700 1.2017 1.2218 1.2419
90 6.7304 0.7500 4.5000 11.9804 1.1198 1.0700 1.1982 1.2184 1.2386
100 6.4509 0.7500 4.5000 11.7009 1.1170 1.0700 1.1952 1.2150 1.2349
110 6.2204 0.7375 4.0000 10.9579 1.1096 1.0700 1.1872 1.2072 1.2272
120 6.0100 0.7375 4.0000 10.7475 1.1075 1.0700 1.1850 1.2047 1.2244
130 5.8345 0.7250 4.0000 10.5595 1.1056 1.0700 1.1830 1.2028 1.2227
140 5.6687 0.7250 4.0000 10.3937 1.1039 1.0700 1.1812 1.2008 1.2205
150 5.5195 0.7250 4.0000 10.2445 1.1024 1.0700 1.1796 1.1990 1.2184
160 5.3949 0.7125 4.0000 10.1074 1.1011 1.0700 1.1781 1.1977 1.2173
170 5.2718 0.7125 4.0000 9.9843 1.0998 1.0700 1.1768 1.1962 1.2157
180 5.1694 0.7000 4.0000 9.8694 1.0987 1.0700 1.1756 1.1952 1.2148
190 5.0759 0.6875 3.5000 9.2634 1.0926 1.0700 1.1691 1.1889 1.2087
200 4.9799 0.6875 3.5000 9.1674 1.0917 1.0700 1.1681 1.1877 1.2074
210 4.8907 0.6875 3.5000 9.0782 1.0908 1.0700 1.1671 1.1866 1.2061
220 4.8180 0.6750 3.5000 8.9930 1.0899 1.0700 1.1662 1.1859 1.2056
230 4.7403 0.6750 3.5000 8.9153 1.0892 1.0700 1.1654 1.1850 1.2045
240 4.6779 0.6625 3.5000 8.8404 1.0884 1.0700 1.1646 1.1843 1.2041
250 4.6094 0.6625 3.5000 8.7719 1.0877 1.0700 1.1639 1.1835 1.2031
260 4.5449 0.6625 3.5000 8.7074 1.0871 1.0700 1.1632 1.1827 1.2022
270 4.4944 0.6500 3.5000 8.6444 1.0864 1.0700 1.1625 1.1822 1.2019
280 4.4367 0.6500 3.5000 8.5867 1.0859 1.0700 1.1619 1.1815 1.2011
290 4.3820 0.6500 3.5000 8.5320 1.0853 1.0700 1.1613 1.1808 1.2003
300 4.3300 0.6500 3.5000 8.4800 1.0848 1.0700 1.1607 1.1801 1.1996
350 4.1249 0.6250 3.5000 8.2499 1.0825 1.0700 1.1583 1.1778 1.1974
400 3.9528 0.6125 3.5000 8.0653 1.0807 1.0700 1.1563 1.1757 1.1952
450 3.8116 0.6000 3.5000 7.9116 1.0791 1.0700 1.1547 1.1740 1.1934
500 3.6936 0.5875 3.5000 7.7811 1.0778 1.0700 1.1533 1.1726 1.1920
600 3.5070 0.5625 3.5000 7.5695 1.0757 1.0700 1.1510 1.1703 1.1897
700 3.3557 0.5500 3.5000 7.4057 1.0741 1.0700 1.1492 1.1684 1.1876
800 3.2354 0.5375 3.5000 7.2729 1.0727 1.0700 1.1478 1.1669 1.1859
900 3.1478 0.5125 3.5000 7.1603 1.0716 1.0700 1.1466 1.1658 1.1850
1000 3.0766 0.4875 3.5000 7.0641 1.0706 1.0700 1.1456 1.1649 1.1842

> 1000 3.0766 0.4875 3.5000 7.0641 1.0706 1.0700 1.1456 1.1649 1.1842
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงนิลว่งหน้าจา่ย 10 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 0 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F

ในรูป
ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2
< 5 18.4963 0.8000 5.5000 24.7963 1.2480 1.0700 1.3353 1.3542 1.3730

10 15.3370 0.7250 5.5000 21.5620 1.2156 1.0700 1.3007 1.3218 1.3428
20 11.3963 0.6750 5.5000 17.5713 1.1757 1.0700 1.2580 1.2784 1.2987
30 10.0513 0.6250 5.5000 16.1763 1.1618 1.0700 1.2431 1.2639 1.2847
40 9.1041 0.6000 5.0000 14.7041 1.1470 1.0700 1.2273 1.2479 1.2685
50 8.5496 0.5750 5.0000 14.1246 1.1412 1.0700 1.2211 1.2418 1.2625
60 7.9184 0.5750 5.0000 13.4934 1.1349 1.0700 1.2144 1.2344 1.2544
70 7.4369 0.5500 4.5000 12.4869 1.1249 1.0700 1.2036 1.2237 1.2437
80 7.0499 0.5250 4.5000 12.0749 1.1207 1.0700 1.1992 1.2193 1.2394
90 6.7304 0.5000 4.5000 11.7304 1.1173 1.0700 1.1955 1.2157 1.2359
100 6.4509 0.5000 4.5000 11.4509 1.1145 1.0700 1.1925 1.2124 1.2322
110 6.2204 0.4750 4.0000 10.6954 1.1070 1.0700 1.1844 1.2044 1.2244
120 6.0100 0.4750 4.0000 10.4850 1.1048 1.0700 1.1822 1.2019 1.2216
130 5.8345 0.4500 4.0000 10.2845 1.1028 1.0700 1.1800 1.1999 1.2198
140 5.6687 0.4500 4.0000 10.1187 1.1012 1.0700 1.1783 1.1979 1.2175
150 5.5195 0.4500 4.0000 9.9695 1.0997 1.0700 1.1767 1.1961 1.2155
160 5.3949 0.4250 4.0000 9.8199 1.0982 1.0700 1.1751 1.1947 1.2143
170 5.2718 0.4250 4.0000 9.6968 1.0970 1.0700 1.1738 1.1932 1.2126
180 5.1694 0.4000 4.0000 9.5694 1.0957 1.0700 1.1724 1.1920 1.2116
190 5.0759 0.3750 3.5000 8.9509 1.0895 1.0700 1.1658 1.1856 1.2054
200 4.9799 0.3750 3.5000 8.8549 1.0885 1.0700 1.1647 1.1844 1.2040
210 4.8907 0.3750 3.5000 8.7657 1.0877 1.0700 1.1638 1.1833 1.2028
220 4.8180 0.3500 3.5000 8.6680 1.0867 1.0700 1.1627 1.1824 1.2021
230 4.7403 0.3500 3.5000 8.5903 1.0859 1.0700 1.1619 1.1815 1.2010
240 4.6779 0.3250 3.5000 8.5029 1.0850 1.0700 1.1610 1.1807 1.2005
250 4.6094 0.3250 3.5000 8.4344 1.0843 1.0700 1.1602 1.1799 1.1995
260 4.5449 0.3250 3.5000 8.3699 1.0837 1.0700 1.1596 1.1791 1.1986
270 4.4944 0.3000 3.5000 8.2944 1.0829 1.0700 1.1587 1.1785 1.1982
280 4.4367 0.3000 3.5000 8.2367 1.0824 1.0700 1.1581 1.1777 1.1974
290 4.3820 0.3000 3.5000 8.1820 1.0818 1.0700 1.1575 1.1771 1.1966
300 4.3300 0.3000 3.5000 8.1300 1.0813 1.0700 1.1570 1.1764 1.1958
350 4.1249 0.2500 3.5000 7.8749 1.0787 1.0700 1.1543 1.1738 1.1934
400 3.9528 0.2250 3.5000 7.6778 1.0768 1.0700 1.1522 1.1716 1.1910
450 3.8116 0.2000 3.5000 7.5116 1.0751 1.0700 1.1504 1.1698 1.1891
500 3.6936 0.1750 3.5000 7.3686 1.0737 1.0700 1.1488 1.1682 1.1875
600 3.5070 0.1250 3.5000 7.1320 1.0713 1.0700 1.1463 1.1657 1.1850
700 3.3557 0.1000 3.5000 6.9557 1.0696 1.0700 1.1444 1.1636 1.1828
800 3.2354 0.0750 3.5000 6.8104 1.0681 1.0700 1.1429 1.1619 1.1810
900 3.1478 0.0250 3.5000 6.6728 1.0667 1.0700 1.1414 1.1606 1.1798
1000 3.0766 -0.0250 3.5000 6.5516 1.0655 1.0700 1.1401 1.1594 1.1788

> 1000 3.0766 -0.0250 3.5000 6.5516 1.0655 1.0700 1.1401 1.1594 1.1788
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 252 -

เงนิลว่งหน้าจา่ย 15 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 0 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 0.7000 5.5000 24.6963 1.2470 1.0700 1.3343 1.3531 1.3720
10 15.3370 0.5875 5.5000 21.4245 1.2142 1.0700 1.2992 1.3203 1.3413
20 11.3963 0.5125 5.5000 17.4088 1.1741 1.0700 1.2563 1.2766 1.2970
30 10.0513 0.4375 5.5000 15.9888 1.1599 1.0700 1.2411 1.2619 1.2827
40 9.1041 0.4000 5.0000 14.5041 1.1450 1.0700 1.2252 1.2458 1.2664
50 8.5496 0.3625 5.0000 13.9121 1.1391 1.0700 1.2189 1.2395 1.2602
60 7.9184 0.3625 5.0000 13.2809 1.1328 1.0700 1.2121 1.2321 1.2521
70 7.4369 0.3250 4.5000 12.2619 1.1226 1.0700 1.2012 1.2212 1.2413
80 7.0499 0.2875 4.5000 11.8374 1.1184 1.0700 1.1967 1.2168 1.2369
90 6.7304 0.2500 4.5000 11.4804 1.1148 1.0700 1.1928 1.2130 1.2332
100 6.4509 0.2500 4.5000 11.2009 1.1120 1.0700 1.1898 1.2097 1.2295
110 6.2204 0.2125 4.0000 10.4329 1.1043 1.0700 1.1816 1.2016 1.2216
120 6.0100 0.2125 4.0000 10.2225 1.1022 1.0700 1.1794 1.1991 1.2188
130 5.8345 0.1750 4.0000 10.0095 1.1001 1.0700 1.1771 1.1970 1.2168
140 5.6687 0.1750 4.0000 9.8437 1.0984 1.0700 1.1753 1.1949 1.2146
150 5.5195 0.1750 4.0000 9.6945 1.0969 1.0700 1.1737 1.1931 1.2126
160 5.3949 0.1375 4.0000 9.5324 1.0953 1.0700 1.1720 1.1916 1.2112
170 5.2718 0.1375 4.0000 9.4093 1.0941 1.0700 1.1707 1.1901 1.2095
180 5.1694 0.1000 4.0000 9.2694 1.0927 1.0700 1.1692 1.1888 1.2084
190 5.0759 0.0625 3.5000 8.6384 1.0864 1.0700 1.1624 1.1822 1.2020
200 4.9799 0.0625 3.5000 8.5424 1.0854 1.0700 1.1614 1.1810 1.2007
210 4.8907 0.0625 3.5000 8.4532 1.0845 1.0700 1.1604 1.1799 1.1994
220 4.8180 0.0250 3.5000 8.3430 1.0834 1.0700 1.1593 1.1790 1.1987
230 4.7403 0.0250 3.5000 8.2653 1.0827 1.0700 1.1584 1.1780 1.1976
240 4.6779 -0.0125 3.5000 8.1654 1.0817 1.0700 1.1574 1.1771 1.1969
250 4.6094 -0.0125 3.5000 8.0969 1.0810 1.0700 1.1566 1.1763 1.1959
260 4.5449 -0.0125 3.5000 8.0324 1.0803 1.0700 1.1559 1.1755 1.1950
270 4.4944 -0.0500 3.5000 7.9444 1.0794 1.0700 1.1550 1.1747 1.1944
280 4.4367 -0.0500 3.5000 7.8867 1.0789 1.0700 1.1544 1.1740 1.1936
290 4.3820 -0.0500 3.5000 7.8320 1.0783 1.0700 1.1538 1.1733 1.1928
300 4.3300 -0.0500 3.5000 7.7800 1.0778 1.0700 1.1532 1.1727 1.1921
350 4.1249 -0.1250 3.5000 7.4999 1.0750 1.0700 1.1502 1.1698 1.1893
400 3.9528 -0.1625 3.5000 7.2903 1.0729 1.0700 1.1480 1.1675 1.1869
450 3.8116 -0.2000 3.5000 7.1116 1.0711 1.0700 1.1461 1.1655 1.1849
500 3.6936 -0.2375 3.5000 6.9561 1.0696 1.0700 1.1444 1.1638 1.1831
600 3.5070 -0.3125 3.5000 6.6945 1.0669 1.0700 1.1416 1.1610 1.1803
700 3.3557 -0.3500 3.5000 6.5057 1.0651 1.0700 1.1396 1.1588 1.1780
800 3.2354 -0.3875 3.5000 6.3479 1.0635 1.0700 1.1379 1.1570 1.1761
900 3.1478 -0.4625 3.5000 6.1853 1.0619 1.0700 1.1362 1.1554 1.1746
1000 3.0766 -0.5375 3.5000 6.0391 1.0604 1.0700 1.1346 1.1539 1.1733

> 1000 3.0766 -0.5375 3.5000 6.0391 1.0604 1.0700 1.1346 1.1539 1.1733
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

ล้านบาท

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

(ทนุ) %
Factor  F

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 253 -

เงนิลว่งหน้าจา่ย 0 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 5 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 1.0500 5.5000 25.0463 1.2505 1.0700 1.3380 1.3568 1.3757
10 15.3370 1.0875 5.5000 21.9245 1.2192 1.0700 1.3046 1.3256 1.3467
20 11.3963 1.1125 5.5000 18.0088 1.1801 1.0700 1.2627 1.2830 1.3034
30 10.0513 1.1375 5.5000 16.6888 1.1669 1.0700 1.2486 1.2694 1.2902
40 9.1041 1.1500 5.0000 15.2541 1.1525 1.0700 1.2332 1.2538 1.2744
50 8.5496 1.1625 5.0000 14.7121 1.1471 1.0700 1.2274 1.2481 1.2688
60 7.9184 1.1625 5.0000 14.0809 1.1408 1.0700 1.2207 1.2407 1.2607
70 7.4369 1.1750 4.5000 13.1119 1.1311 1.0700 1.2103 1.2303 1.2504
80 7.0499 1.1875 4.5000 12.7374 1.1274 1.0700 1.2063 1.2264 1.2465
90 6.7304 1.2000 4.5000 12.4304 1.1243 1.0700 1.2030 1.2232 1.2434
100 6.4509 1.2000 4.5000 12.1509 1.1215 1.0700 1.2000 1.2199 1.2397
110 6.2204 1.2125 4.0000 11.4329 1.1143 1.0700 1.1923 1.2123 1.2323
120 6.0100 1.2125 4.0000 11.2225 1.1122 1.0700 1.1901 1.2098 1.2295
130 5.8345 1.2250 4.0000 11.0595 1.1106 1.0700 1.1883 1.2082 1.2280
140 5.6687 1.2250 4.0000 10.8937 1.1089 1.0700 1.1866 1.2062 1.2258
150 5.5195 1.2250 4.0000 10.7445 1.1074 1.0700 1.1850 1.2044 1.2238
160 5.3949 1.2375 4.0000 10.6324 1.1063 1.0700 1.1838 1.2034 1.2230
170 5.2718 1.2375 4.0000 10.5093 1.1051 1.0700 1.1824 1.2019 1.2213
180 5.1694 1.2500 4.0000 10.4194 1.1042 1.0700 1.1815 1.2011 1.2207
190 5.0759 1.2625 3.5000 9.8384 1.0984 1.0700 1.1753 1.1951 1.2149
200 4.9799 1.2625 3.5000 9.7424 1.0974 1.0700 1.1742 1.1939 1.2135
210 4.8907 1.2625 3.5000 9.6532 1.0965 1.0700 1.1733 1.1928 1.2123
220 4.8180 1.2750 3.5000 9.5930 1.0959 1.0700 1.1726 1.1923 1.2120
230 4.7403 1.2750 3.5000 9.5153 1.0952 1.0700 1.1718 1.1914 1.2109
240 4.6779 1.2875 3.5000 9.4654 1.0947 1.0700 1.1713 1.1910 1.2108
250 4.6094 1.2875 3.5000 9.3969 1.0940 1.0700 1.1705 1.1902 1.2098
260 4.5449 1.2875 3.5000 9.3324 1.0933 1.0700 1.1699 1.1894 1.2089
270 4.4944 1.3000 3.5000 9.2944 1.0929 1.0700 1.1694 1.1892 1.2089
280 4.4367 1.3000 3.5000 9.2367 1.0924 1.0700 1.1688 1.1884 1.2081
290 4.3820 1.3000 3.5000 9.1820 1.0918 1.0700 1.1682 1.1878 1.2073
300 4.3300 1.3000 3.5000 9.1300 1.0913 1.0700 1.1677 1.1871 1.2065
350 4.1249 1.3250 3.5000 8.9499 1.0895 1.0700 1.1658 1.1853 1.2049
400 3.9528 1.3375 3.5000 8.7903 1.0879 1.0700 1.1641 1.1835 1.2029
450 3.8116 1.3500 3.5000 8.6616 1.0866 1.0700 1.1627 1.1821 1.2014
500 3.6936 1.3625 3.5000 8.5561 1.0856 1.0700 1.1616 1.1809 1.2003
600 3.5070 1.3875 3.5000 8.3945 1.0839 1.0700 1.1598 1.1792 1.1985
700 3.3557 1.4000 3.5000 8.2557 1.0826 1.0700 1.1583 1.1775 1.1967
800 3.2354 1.4125 3.5000 8.1479 1.0815 1.0700 1.1572 1.1762 1.1953
900 3.1478 1.4375 3.5000 8.0853 1.0809 1.0700 1.1565 1.1757 1.1949
1000 3.0766 1.4625 3.5000 8.0391 1.0804 1.0700 1.1560 1.1753 1.1947

> 1000 3.0766 1.4625 3.5000 8.0391 1.0804 1.0700 1.1560 1.1753 1.1947
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 254 -

เงนิลว่งหน้าจา่ย 0 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 10 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 1.1000 5.5000 25.0963 1.2510 1.0700 1.3385 1.3574 1.3762
10 15.3370 1.1750 5.5000 22.0120 1.2201 1.0700 1.3055 1.3266 1.3476
20 11.3963 1.2250 5.5000 18.1213 1.1812 1.0700 1.2639 1.2843 1.3046
30 10.0513 1.2750 5.5000 16.8263 1.1683 1.0700 1.2500 1.2708 1.2916
40 9.1041 1.3000 5.0000 15.4041 1.1540 1.0700 1.2348 1.2554 1.2760
50 8.5496 1.3250 5.0000 14.8746 1.1487 1.0700 1.2292 1.2498 1.2705
60 7.9184 1.3250 5.0000 14.2434 1.1424 1.0700 1.2224 1.2424 1.2624
70 7.4369 1.3500 4.5000 13.2869 1.1329 1.0700 1.2122 1.2322 1.2523
80 7.0499 1.3750 4.5000 12.9249 1.1292 1.0700 1.2083 1.2284 1.2485
90 6.7304 1.4000 4.5000 12.6304 1.1263 1.0700 1.2051 1.2253 1.2455
100 6.4509 1.4000 4.5000 12.3509 1.1235 1.0700 1.2022 1.2220 1.2418
110 6.2204 1.4250 4.0000 11.6454 1.1165 1.0700 1.1946 1.2146 1.2346
120 6.0100 1.4250 4.0000 11.4350 1.1143 1.0700 1.1924 1.2120 1.2317
130 5.8345 1.4500 4.0000 11.2845 1.1128 1.0700 1.1907 1.2106 1.2305
140 5.6687 1.4500 4.0000 11.1187 1.1112 1.0700 1.1890 1.2086 1.2282
150 5.5195 1.4500 4.0000 10.9695 1.1097 1.0700 1.1874 1.2068 1.2262
160 5.3949 1.4750 4.0000 10.8699 1.1087 1.0700 1.1863 1.2059 1.2255
170 5.2718 1.4750 4.0000 10.7468 1.1075 1.0700 1.1850 1.2044 1.2238
180 5.1694 1.5000 4.0000 10.6694 1.1067 1.0700 1.1842 1.2038 1.2234
190 5.0759 1.5250 3.5000 10.1009 1.1010 1.0700 1.1781 1.1979 1.2177
200 4.9799 1.5250 3.5000 10.0049 1.1000 1.0700 1.1771 1.1967 1.2163
210 4.8907 1.5250 3.5000 9.9157 1.0992 1.0700 1.1761 1.1956 1.2151
220 4.8180 1.5500 3.5000 9.8680 1.0987 1.0700 1.1756 1.1953 1.2150
230 4.7403 1.5500 3.5000 9.7903 1.0979 1.0700 1.1748 1.1943 1.2139
240 4.6779 1.5750 3.5000 9.7529 1.0975 1.0700 1.1744 1.1941 1.2139
250 4.6094 1.5750 3.5000 9.6844 1.0968 1.0700 1.1736 1.1933 1.2129
260 4.5449 1.5750 3.5000 9.6199 1.0962 1.0700 1.1729 1.1925 1.2120
270 4.4944 1.6000 3.5000 9.5944 1.0959 1.0700 1.1727 1.1924 1.2121
280 4.4367 1.6000 3.5000 9.5367 1.0954 1.0700 1.1720 1.1917 1.2113
290 4.3820 1.6000 3.5000 9.4820 1.0948 1.0700 1.1715 1.1910 1.2105
300 4.3300 1.6000 3.5000 9.4300 1.0943 1.0700 1.1709 1.1903 1.2097
350 4.1249 1.6500 3.5000 9.2749 1.0927 1.0700 1.1692 1.1888 1.2083
400 3.9528 1.6750 3.5000 9.1278 1.0913 1.0700 1.1677 1.1871 1.2066
450 3.8116 1.7000 3.5000 9.0116 1.0901 1.0700 1.1664 1.1858 1.2052
500 3.6936 1.7250 3.5000 8.9186 1.0892 1.0700 1.1654 1.1848 1.2041
600 3.5070 1.7750 3.5000 8.7820 1.0878 1.0700 1.1640 1.1833 1.2027
700 3.3557 1.8000 3.5000 8.6557 1.0866 1.0700 1.1626 1.1818 1.2010
800 3.2354 1.8250 3.5000 8.5604 1.0856 1.0700 1.1616 1.1807 1.1997
900 3.1478 1.8750 3.5000 8.5228 1.0852 1.0700 1.1612 1.1804 1.1996
1000 3.0766 1.9250 3.5000 8.5016 1.0850 1.0700 1.1610 1.1803 1.1996

> 1000 3.0766 1.9250 3.5000 8.5016 1.0850 1.0700 1.1610 1.1803 1.1996
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 255 -

เงนิลว่งหน้าจา่ย 5 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 5 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 0.9500 5.5000 24.9463 1.2495 1.0700 1.3369 1.3558 1.3746
10 15.3370 0.9500 5.5000 21.7870 1.2179 1.0700 1.3031 1.3242 1.3452
20 11.3963 0.9500 5.5000 17.8463 1.1785 1.0700 1.2610 1.2813 1.3017
30 10.0513 0.9500 5.5000 16.5013 1.1650 1.0700 1.2466 1.2674 1.2882
40 9.1041 0.9500 5.0000 15.0541 1.1505 1.0700 1.2311 1.2517 1.2723
50 8.5496 0.9500 5.0000 14.4996 1.1450 1.0700 1.2251 1.2458 1.2665
60 7.9184 0.9500 5.0000 13.8684 1.1387 1.0700 1.2184 1.2384 1.2584
70 7.4369 0.9500 4.5000 12.8869 1.1289 1.0700 1.2079 1.2279 1.2480
80 7.0499 0.9500 4.5000 12.4999 1.1250 1.0700 1.2037 1.2239 1.2440
90 6.7304 0.9500 4.5000 12.1804 1.1218 1.0700 1.2003 1.2205 1.2407
100 6.4509 0.9500 4.5000 11.9009 1.1190 1.0700 1.1973 1.2172 1.2370
110 6.2204 0.9500 4.0000 11.1704 1.1117 1.0700 1.1895 1.2095 1.2295
120 6.0100 0.9500 4.0000 10.9600 1.1096 1.0700 1.1873 1.2070 1.2267
130 5.8345 0.9500 4.0000 10.7845 1.1078 1.0700 1.1854 1.2052 1.2251
140 5.6687 0.9500 4.0000 10.6187 1.1062 1.0700 1.1836 1.2032 1.2229
150 5.5195 0.9500 4.0000 10.4695 1.1047 1.0700 1.1820 1.2014 1.2208
160 5.3949 0.9500 4.0000 10.3449 1.1034 1.0700 1.1807 1.2003 1.2199
170 5.2718 0.9500 4.0000 10.2218 1.1022 1.0700 1.1794 1.1988 1.2182
180 5.1694 0.9500 4.0000 10.1194 1.1012 1.0700 1.1783 1.1979 1.2175
190 5.0759 0.9500 3.5000 9.5259 1.0953 1.0700 1.1719 1.1917 1.2115
200 4.9799 0.9500 3.5000 9.4299 1.0943 1.0700 1.1709 1.1905 1.2102
210 4.8907 0.9500 3.5000 9.3407 1.0934 1.0700 1.1699 1.1894 1.2089
220 4.8180 0.9500 3.5000 9.2680 1.0927 1.0700 1.1692 1.1889 1.2085
230 4.7403 0.9500 3.5000 9.1903 1.0919 1.0700 1.1683 1.1879 1.2075
240 4.6779 0.9500 3.5000 9.1279 1.0913 1.0700 1.1677 1.1874 1.2072
250 4.6094 0.9500 3.5000 9.0594 1.0906 1.0700 1.1669 1.1866 1.2062
260 4.5449 0.9500 3.5000 8.9949 1.0899 1.0700 1.1662 1.1858 1.2053
270 4.4944 0.9500 3.5000 8.9444 1.0894 1.0700 1.1657 1.1854 1.2051
280 4.4367 0.9500 3.5000 8.8867 1.0889 1.0700 1.1651 1.1847 1.2043
290 4.3820 0.9500 3.5000 8.8320 1.0883 1.0700 1.1645 1.1840 1.2035
300 4.3300 0.9500 3.5000 8.7800 1.0878 1.0700 1.1639 1.1834 1.2028
350 4.1249 0.9500 3.5000 8.5749 1.0857 1.0700 1.1618 1.1813 1.2008
400 3.9528 0.9500 3.5000 8.4028 1.0840 1.0700 1.1599 1.1794 1.1988
450 3.8116 0.9500 3.5000 8.2616 1.0826 1.0700 1.1584 1.1778 1.1972
500 3.6936 0.9500 3.5000 8.1436 1.0814 1.0700 1.1571 1.1765 1.1958
600 3.5070 0.9500 3.5000 7.9570 1.0796 1.0700 1.1551 1.1745 1.1938
700 3.3557 0.9500 3.5000 7.8057 1.0781 1.0700 1.1535 1.1727 1.1919
800 3.2354 0.9500 3.5000 7.6854 1.0769 1.0700 1.1522 1.1713 1.1904
900 3.1478 0.9500 3.5000 7.5978 1.0760 1.0700 1.1513 1.1705 1.1897
1000 3.0766 0.9500 3.5000 7.5266 1.0753 1.0700 1.1505 1.1699 1.1892

> 1000 3.0766 0.9500 3.5000 7.5266 1.0753 1.0700 1.1505 1.1699 1.1892
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 256 -

เงนิลว่งหน้าจา่ย 10 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 5 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 0.8500 5.5000 24.8463 1.2485 1.0700 1.3359 1.3547 1.3736
10 15.3370 0.8125 5.5000 21.6495 1.2165 1.0700 1.3016 1.3227 1.3437
20 11.3963 0.7875 5.5000 17.6838 1.1768 1.0700 1.2592 1.2796 1.2999
30 10.0513 0.7625 5.5000 16.3138 1.1631 1.0700 1.2446 1.2654 1.2862
40 9.1041 0.7500 5.0000 14.8541 1.1485 1.0700 1.2289 1.2495 1.2701
50 8.5496 0.7375 5.0000 14.2871 1.1429 1.0700 1.2229 1.2435 1.2642
60 7.9184 0.7375 5.0000 13.6559 1.1366 1.0700 1.2161 1.2361 1.2562
70 7.4369 0.7250 4.5000 12.6619 1.1266 1.0700 1.2055 1.2255 1.2456
80 7.0499 0.7125 4.5000 12.2624 1.1226 1.0700 1.2012 1.2213 1.2414
90 6.7304 0.7000 4.5000 11.9304 1.1193 1.0700 1.1977 1.2178 1.2380
100 6.4509 0.7000 4.5000 11.6509 1.1165 1.0700 1.1947 1.2145 1.2343
110 6.2204 0.6875 4.0000 10.9079 1.1091 1.0700 1.1867 1.2067 1.2267
120 6.0100 0.6875 4.0000 10.6975 1.1070 1.0700 1.1845 1.2042 1.2238
130 5.8345 0.6750 4.0000 10.5095 1.1051 1.0700 1.1825 1.2023 1.2222
140 5.6687 0.6750 4.0000 10.3437 1.1034 1.0700 1.1807 1.2003 1.2199
150 5.5195 0.6750 4.0000 10.1945 1.1019 1.0700 1.1791 1.1985 1.2179
160 5.3949 0.6625 4.0000 10.0574 1.1006 1.0700 1.1776 1.1972 1.2168
170 5.2718 0.6625 4.0000 9.9343 1.0993 1.0700 1.1763 1.1957 1.2151
180 5.1694 0.6500 4.0000 9.8194 1.0982 1.0700 1.1751 1.1947 1.2143
190 5.0759 0.6375 3.5000 9.2134 1.0921 1.0700 1.1686 1.1884 1.2082
200 4.9799 0.6375 3.5000 9.1174 1.0912 1.0700 1.1676 1.1872 1.2068
210 4.8907 0.6375 3.5000 9.0282 1.0903 1.0700 1.1666 1.1861 1.2056
220 4.8180 0.6250 3.5000 8.9430 1.0894 1.0700 1.1657 1.1854 1.2051
230 4.7403 0.6250 3.5000 8.8653 1.0887 1.0700 1.1649 1.1844 1.2040
240 4.6779 0.6125 3.5000 8.7904 1.0879 1.0700 1.1641 1.1838 1.2036
250 4.6094 0.6125 3.5000 8.7219 1.0872 1.0700 1.1633 1.1830 1.2026
260 4.5449 0.6125 3.5000 8.6574 1.0866 1.0700 1.1626 1.1822 1.2017
270 4.4944 0.6000 3.5000 8.5944 1.0859 1.0700 1.1620 1.1817 1.2014
280 4.4367 0.6000 3.5000 8.5367 1.0854 1.0700 1.1613 1.1810 1.2006
290 4.3820 0.6000 3.5000 8.4820 1.0848 1.0700 1.1608 1.1803 1.1998
300 4.3300 0.6000 3.5000 8.4300 1.0843 1.0700 1.1602 1.1796 1.1990
350 4.1249 0.5750 3.5000 8.1999 1.0820 1.0700 1.1577 1.1773 1.1968
400 3.9528 0.5625 3.5000 8.0153 1.0802 1.0700 1.1558 1.1752 1.1947
450 3.8116 0.5500 3.5000 7.8616 1.0786 1.0700 1.1541 1.1735 1.1929
500 3.6936 0.5375 3.5000 7.7311 1.0773 1.0700 1.1527 1.1721 1.1914
600 3.5070 0.5125 3.5000 7.5195 1.0752 1.0700 1.1505 1.1698 1.1892
700 3.3557 0.5000 3.5000 7.3557 1.0736 1.0700 1.1487 1.1679 1.1871
800 3.2354 0.4875 3.5000 7.2229 1.0722 1.0700 1.1473 1.1663 1.1854
900 3.1478 0.4625 3.5000 7.1103 1.0711 1.0700 1.1461 1.1653 1.1845
1000 3.0766 0.4375 3.5000 7.0141 1.0701 1.0700 1.1451 1.1644 1.1837

> 1000 3.0766 0.4375 3.5000 7.0141 1.0701 1.0700 1.1451 1.1644 1.1837
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 257 -

เงนิลว่งหน้าจา่ย 15 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 5 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 0.7500 5.5000 24.7463 1.2475 1.0700 1.3348 1.3536 1.3725
10 15.3370 0.6750 5.5000 21.5120 1.2151 1.0700 1.3002 1.3212 1.3423
20 11.3963 0.6250 5.5000 17.5213 1.1752 1.0700 1.2575 1.2778 1.2982
30 10.0513 0.5750 5.5000 16.1263 1.1613 1.0700 1.2426 1.2634 1.2841
40 9.1041 0.5500 5.0000 14.6541 1.1465 1.0700 1.2268 1.2474 1.2680
50 8.5496 0.5250 5.0000 14.0746 1.1407 1.0700 1.2206 1.2413 1.2619
60 7.9184 0.5250 5.0000 13.4434 1.1344 1.0700 1.2138 1.2339 1.2539
70 7.4369 0.5000 4.5000 12.4369 1.1244 1.0700 1.2031 1.2231 1.2432
80 7.0499 0.4750 4.5000 12.0249 1.1202 1.0700 1.1987 1.2188 1.2389
90 6.7304 0.4500 4.5000 11.6804 1.1168 1.0700 1.1950 1.2152 1.2354
100 6.4509 0.4500 4.5000 11.4009 1.1140 1.0700 1.1920 1.2118 1.2317
110 6.2204 0.4250 4.0000 10.6454 1.1065 1.0700 1.1839 1.2039 1.2239
120 6.0100 0.4250 4.0000 10.4350 1.1043 1.0700 1.1817 1.2013 1.2210
130 5.8345 0.4000 4.0000 10.2345 1.1023 1.0700 1.1795 1.1994 1.2192
140 5.6687 0.4000 4.0000 10.0687 1.1007 1.0700 1.1777 1.1974 1.2170
150 5.5195 0.4000 4.0000 9.9195 1.0992 1.0700 1.1761 1.1955 1.2150
160 5.3949 0.3750 4.0000 9.7699 1.0977 1.0700 1.1745 1.1941 1.2137
170 5.2718 0.3750 4.0000 9.6468 1.0965 1.0700 1.1732 1.1926 1.2120
180 5.1694 0.3500 4.0000 9.5194 1.0952 1.0700 1.1719 1.1915 1.2111
190 5.0759 0.3250 3.5000 8.9009 1.0890 1.0700 1.1652 1.1850 1.2048
200 4.9799 0.3250 3.5000 8.8049 1.0880 1.0700 1.1642 1.1839 1.2035
210 4.8907 0.3250 3.5000 8.7157 1.0872 1.0700 1.1633 1.1828 1.2022
220 4.8180 0.3000 3.5000 8.6180 1.0862 1.0700 1.1622 1.1819 1.2016
230 4.7403 0.3000 3.5000 8.5403 1.0854 1.0700 1.1614 1.1809 1.2005
240 4.6779 0.2750 3.5000 8.4529 1.0845 1.0700 1.1604 1.1802 1.2000
250 4.6094 0.2750 3.5000 8.3844 1.0838 1.0700 1.1597 1.1793 1.1990
260 4.5449 0.2750 3.5000 8.3199 1.0832 1.0700 1.1590 1.1785 1.1981
270 4.4944 0.2500 3.5000 8.2444 1.0824 1.0700 1.1582 1.1779 1.1976
280 4.4367 0.2500 3.5000 8.1867 1.0819 1.0700 1.1576 1.1772 1.1968
290 4.3820 0.2500 3.5000 8.1320 1.0813 1.0700 1.1570 1.1765 1.1960
300 4.3300 0.2500 3.5000 8.0800 1.0808 1.0700 1.1565 1.1759 1.1953
350 4.1249 0.2000 3.5000 7.8249 1.0782 1.0700 1.1537 1.1733 1.1928
400 3.9528 0.1750 3.5000 7.6278 1.0763 1.0700 1.1516 1.1711 1.1905
450 3.8116 0.1500 3.5000 7.4616 1.0746 1.0700 1.1498 1.1692 1.1886
500 3.6936 0.1250 3.5000 7.3186 1.0732 1.0700 1.1483 1.1677 1.1870
600 3.5070 0.0750 3.5000 7.0820 1.0708 1.0700 1.1458 1.1651 1.1845
700 3.3557 0.0500 3.5000 6.9057 1.0691 1.0700 1.1439 1.1631 1.1822
800 3.2354 0.0250 3.5000 6.7604 1.0676 1.0700 1.1423 1.1614 1.1805
900 3.1478 -0.0250 3.5000 6.6228 1.0662 1.0700 1.1409 1.1601 1.1792
1000 3.0766 -0.0750 3.5000 6.5016 1.0650 1.0700 1.1396 1.1589 1.1782

> 1000 3.0766 -0.0750 3.5000 6.5016 1.0650 1.0700 1.1396 1.1589 1.1782
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 258 -

เงนิลว่งหน้าจา่ย 5 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 10 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 1.0000 5.5000 24.9963 1.2500 1.0700 1.3375 1.3563 1.3752
10 15.3370 1.0375 5.5000 21.8745 1.2187 1.0700 1.3041 1.3251 1.3461
20 11.3963 1.0625 5.5000 17.9588 1.1796 1.0700 1.2622 1.2825 1.3029
30 10.0513 1.0875 5.5000 16.6388 1.1664 1.0700 1.2480 1.2688 1.2896
40 9.1041 1.1000 5.0000 15.2041 1.1520 1.0700 1.2327 1.2533 1.2739
50 8.5496 1.1125 5.0000 14.6621 1.1466 1.0700 1.2269 1.2476 1.2682
60 7.9184 1.1125 5.0000 14.0309 1.1403 1.0700 1.2201 1.2401 1.2602
70 7.4369 1.1250 4.5000 13.0619 1.1306 1.0700 1.2098 1.2298 1.2498
80 7.0499 1.1375 4.5000 12.6874 1.1269 1.0700 1.2058 1.2259 1.2460
90 6.7304 1.1500 4.5000 12.3804 1.1238 1.0700 1.2025 1.2227 1.2428
100 6.4509 1.1500 4.5000 12.1009 1.1210 1.0700 1.1995 1.2193 1.2392
110 6.2204 1.1625 4.0000 11.3829 1.1138 1.0700 1.1918 1.2118 1.2317
120 6.0100 1.1625 4.0000 11.1725 1.1117 1.0700 1.1895 1.2092 1.2289
130 5.8345 1.1750 4.0000 11.0095 1.1101 1.0700 1.1878 1.2077 1.2275
140 5.6687 1.1750 4.0000 10.8437 1.1084 1.0700 1.1860 1.2056 1.2253
150 5.5195 1.1750 4.0000 10.6945 1.1069 1.0700 1.1844 1.2038 1.2233
160 5.3949 1.1875 4.0000 10.5824 1.1058 1.0700 1.1832 1.2028 1.2224
170 5.2718 1.1875 4.0000 10.4593 1.1046 1.0700 1.1819 1.2013 1.2207
180 5.1694 1.2000 4.0000 10.3694 1.1037 1.0700 1.1810 1.2006 1.2202
190 5.0759 1.2125 3.5000 9.7884 1.0979 1.0700 1.1747 1.1945 1.2143
200 4.9799 1.2125 3.5000 9.6924 1.0969 1.0700 1.1737 1.1933 1.2130
210 4.8907 1.2125 3.5000 9.6032 1.0960 1.0700 1.1728 1.1922 1.2117
220 4.8180 1.2250 3.5000 9.5430 1.0954 1.0700 1.1721 1.1918 1.2115
230 4.7403 1.2250 3.5000 9.4653 1.0947 1.0700 1.1713 1.1908 1.2104
240 4.6779 1.2375 3.5000 9.4154 1.0942 1.0700 1.1707 1.1905 1.2103
250 4.6094 1.2375 3.5000 9.3469 1.0935 1.0700 1.1700 1.1896 1.2093
260 4.5449 1.2375 3.5000 9.2824 1.0928 1.0700 1.1693 1.1888 1.2084
270 4.4944 1.2500 3.5000 9.2444 1.0924 1.0700 1.1689 1.1886 1.2083
280 4.4367 1.2500 3.5000 9.1867 1.0919 1.0700 1.1683 1.1879 1.2075
290 4.3820 1.2500 3.5000 9.1320 1.0913 1.0700 1.1677 1.1872 1.2067
300 4.3300 1.2500 3.5000 9.0800 1.0908 1.0700 1.1672 1.1866 1.2060
350 4.1249 1.2750 3.5000 8.8999 1.0890 1.0700 1.1652 1.1848 1.2043
400 3.9528 1.2875 3.5000 8.7403 1.0874 1.0700 1.1635 1.1830 1.2024
450 3.8116 1.3000 3.5000 8.6116 1.0861 1.0700 1.1621 1.1815 1.2009
500 3.6936 1.3125 3.5000 8.5061 1.0851 1.0700 1.1610 1.1804 1.1997
600 3.5070 1.3375 3.5000 8.3445 1.0834 1.0700 1.1593 1.1786 1.1980
700 3.3557 1.3500 3.5000 8.2057 1.0821 1.0700 1.1578 1.1770 1.1962
800 3.2354 1.3625 3.5000 8.0979 1.0810 1.0700 1.1566 1.1757 1.1948
900 3.1478 1.3875 3.5000 8.0353 1.0804 1.0700 1.1560 1.1752 1.1944
1000 3.0766 1.4125 3.5000 7.9891 1.0799 1.0700 1.1555 1.1748 1.1941

> 1000 3.0766 1.4125 3.5000 7.9891 1.0799 1.0700 1.1555 1.1748 1.1941
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 259 -

เงนิลว่งหน้าจา่ย 10 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 10 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 0.9000 5.5000 24.8963 1.2490 1.0700 1.3364 1.3552 1.3741
10 15.3370 0.9000 5.5000 21.7370 1.2174 1.0700 1.3026 1.3236 1.3447
20 11.3963 0.9000 5.5000 17.7963 1.1780 1.0700 1.2604 1.2808 1.3011
30 10.0513 0.9000 5.5000 16.4513 1.1645 1.0700 1.2460 1.2668 1.2876
40 9.1041 0.9000 5.0000 15.0041 1.1500 1.0700 1.2305 1.2511 1.2718
50 8.5496 0.9000 5.0000 14.4496 1.1445 1.0700 1.2246 1.2453 1.2660
60 7.9184 0.9000 5.0000 13.8184 1.1382 1.0700 1.2179 1.2379 1.2579
70 7.4369 0.9000 4.5000 12.8369 1.1284 1.0700 1.2074 1.2274 1.2474
80 7.0499 0.9000 4.5000 12.4499 1.1245 1.0700 1.2032 1.2233 1.2434
90 6.7304 0.9000 4.5000 12.1304 1.1213 1.0700 1.1998 1.2200 1.2402
100 6.4509 0.9000 4.5000 11.8509 1.1185 1.0700 1.1968 1.2166 1.2365
110 6.2204 0.9000 4.0000 11.1204 1.1112 1.0700 1.1890 1.2090 1.2289
120 6.0100 0.9000 4.0000 10.9100 1.1091 1.0700 1.1867 1.2064 1.2261
130 5.8345 0.9000 4.0000 10.7345 1.1073 1.0700 1.1849 1.2047 1.2246
140 5.6687 0.9000 4.0000 10.5687 1.1057 1.0700 1.1831 1.2027 1.2223
150 5.5195 0.9000 4.0000 10.4195 1.1042 1.0700 1.1815 1.2009 1.2203
160 5.3949 0.9000 4.0000 10.2949 1.1029 1.0700 1.1802 1.1998 1.2193
170 5.2718 0.9000 4.0000 10.1718 1.1017 1.0700 1.1788 1.1983 1.2177
180 5.1694 0.9000 4.0000 10.0694 1.1007 1.0700 1.1777 1.1973 1.2170
190 5.0759 0.9000 3.5000 9.4759 1.0948 1.0700 1.1714 1.1912 1.2110
200 4.9799 0.9000 3.5000 9.3799 1.0938 1.0700 1.1704 1.1900 1.2096
210 4.8907 0.9000 3.5000 9.2907 1.0929 1.0700 1.1694 1.1889 1.2084
220 4.8180 0.9000 3.5000 9.2180 1.0922 1.0700 1.1686 1.1883 1.2080
230 4.7403 0.9000 3.5000 9.1403 1.0914 1.0700 1.1678 1.1874 1.2069
240 4.6779 0.9000 3.5000 9.0779 1.0908 1.0700 1.1671 1.1869 1.2066
250 4.6094 0.9000 3.5000 9.0094 1.0901 1.0700 1.1664 1.1860 1.2057
260 4.5449 0.9000 3.5000 8.9449 1.0894 1.0700 1.1657 1.1852 1.2047
270 4.4944 0.9000 3.5000 8.8944 1.0889 1.0700 1.1652 1.1849 1.2046
280 4.4367 0.9000 3.5000 8.8367 1.0884 1.0700 1.1646 1.1842 1.2038
290 4.3820 0.9000 3.5000 8.7820 1.0878 1.0700 1.1640 1.1835 1.2030
300 4.3300 0.9000 3.5000 8.7300 1.0873 1.0700 1.1634 1.1828 1.2022
350 4.1249 0.9000 3.5000 8.5249 1.0852 1.0700 1.1612 1.1808 1.2003
400 3.9528 0.9000 3.5000 8.3528 1.0835 1.0700 1.1594 1.1788 1.1983
450 3.8116 0.9000 3.5000 8.2116 1.0821 1.0700 1.1579 1.1772 1.1966
500 3.6936 0.9000 3.5000 8.0936 1.0809 1.0700 1.1566 1.1760 1.1953
600 3.5070 0.9000 3.5000 7.9070 1.0791 1.0700 1.1546 1.1740 1.1933
700 3.3557 0.9000 3.5000 7.7557 1.0776 1.0700 1.1530 1.1722 1.1913
800 3.2354 0.9000 3.5000 7.6354 1.0764 1.0700 1.1517 1.1708 1.1898
900 3.1478 0.9000 3.5000 7.5478 1.0755 1.0700 1.1508 1.1699 1.1891
1000 3.0766 0.9000 3.5000 7.4766 1.0748 1.0700 1.1500 1.1693 1.1886

> 1000 3.0766 0.9000 3.5000 7.4766 1.0748 1.0700 1.1500 1.1693 1.1886
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงนิลว่งหน้าจา่ย 15 % ดอกเบีย้เงนิกู้ 6 % ตอ่ปี

เงนิประกันผลงานหกั 10 % ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม(VAT) 7 %

รวม ภาษีมูลค่าเพ่ิม Factor F Factor F
ในรูป

ค่า ค่า ค่า รวม Factor VAT ฝนชุก ฝนชุก
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใชจ้่าย 1 2

< 5 18.4963 0.8000 5.5000 24.7963 1.2480 1.0700 1.3353 1.3542 1.3730
10 15.3370 0.7625 5.5000 21.5995 1.2160 1.0700 1.3011 1.3222 1.3432
20 11.3963 0.7375 5.5000 17.6338 1.1763 1.0700 1.2587 1.2790 1.2994
30 10.0513 0.7125 5.5000 16.2638 1.1626 1.0700 1.2440 1.2648 1.2856
40 9.1041 0.7000 5.0000 14.8041 1.1480 1.0700 1.2284 1.2490 1.2696
50 8.5496 0.6875 5.0000 14.2371 1.1424 1.0700 1.2223 1.2430 1.2637
60 7.9184 0.6875 5.0000 13.6059 1.1361 1.0700 1.2156 1.2356 1.2556
70 7.4369 0.6750 4.5000 12.6119 1.1261 1.0700 1.2049 1.2250 1.2450
80 7.0499 0.6625 4.5000 12.2124 1.1221 1.0700 1.2007 1.2208 1.2409
90 6.7304 0.6500 4.5000 11.8804 1.1188 1.0700 1.1971 1.2173 1.2375
100 6.4509 0.6500 4.5000 11.6009 1.1160 1.0700 1.1941 1.2140 1.2338
110 6.2204 0.6375 4.0000 10.8579 1.1086 1.0700 1.1862 1.2062 1.2261
120 6.0100 0.6375 4.0000 10.6475 1.1065 1.0700 1.1839 1.2036 1.2233
130 5.8345 0.6250 4.0000 10.4595 1.1046 1.0700 1.1819 1.2018 1.2216
140 5.6687 0.6250 4.0000 10.2937 1.1029 1.0700 1.1801 1.1998 1.2194
150 5.5195 0.6250 4.0000 10.1445 1.1014 1.0700 1.1785 1.1980 1.2174
160 5.3949 0.6125 4.0000 10.0074 1.1001 1.0700 1.1771 1.1967 1.2163
170 5.2718 0.6125 4.0000 9.8843 1.0988 1.0700 1.1758 1.1952 1.2146
180 5.1694 0.6000 4.0000 9.7694 1.0977 1.0700 1.1745 1.1941 1.2137
190 5.0759 0.5875 3.5000 9.1634 1.0916 1.0700 1.1680 1.1878 1.2076
200 4.9799 0.5875 3.5000 9.0674 1.0907 1.0700 1.1670 1.1867 1.2063
210 4.8907 0.5875 3.5000 8.9782 1.0898 1.0700 1.1661 1.1856 1.2051
220 4.8180 0.5750 3.5000 8.8930 1.0889 1.0700 1.1652 1.1848 1.2045
230 4.7403 0.5750 3.5000 8.8153 1.0882 1.0700 1.1643 1.1839 1.2034
240 4.6779 0.5625 3.5000 8.7404 1.0874 1.0700 1.1635 1.1833 1.2030
250 4.6094 0.5625 3.5000 8.6719 1.0867 1.0700 1.1628 1.1824 1.2021
260 4.5449 0.5625 3.5000 8.6074 1.0861 1.0700 1.1621 1.1816 1.2011
270 4.4944 0.5500 3.5000 8.5444 1.0854 1.0700 1.1614 1.1811 1.2009
280 4.4367 0.5500 3.5000 8.4867 1.0849 1.0700 1.1608 1.1804 1.2000
290 4.3820 0.5500 3.5000 8.4320 1.0843 1.0700 1.1602 1.1797 1.1992
300 4.3300 0.5500 3.5000 8.3800 1.0838 1.0700 1.1597 1.1791 1.1985
350 4.1249 0.5250 3.5000 8.1499 1.0815 1.0700 1.1572 1.1768 1.1963
400 3.9528 0.5125 3.5000 7.9653 1.0797 1.0700 1.1552 1.1747 1.1941
450 3.8116 0.5000 3.5000 7.8116 1.0781 1.0700 1.1536 1.1730 1.1924
500 3.6936 0.4875 3.5000 7.6811 1.0768 1.0700 1.1522 1.1715 1.1909
600 3.5070 0.4625 3.5000 7.4695 1.0747 1.0700 1.1499 1.1693 1.1886
700 3.3557 0.4500 3.5000 7.3057 1.0731 1.0700 1.1482 1.1673 1.1865
800 3.2354 0.4375 3.5000 7.1729 1.0717 1.0700 1.1468 1.1658 1.1849
900 3.1478 0.4125 3.5000 7.0603 1.0706 1.0700 1.1455 1.1647 1.1839
1000 3.0766 0.3875 3.5000 6.9641 1.0696 1.0700 1.1445 1.1638 1.1832

> 1000 3.0766 0.3875 3.5000 6.9641 1.0696 1.0700 1.1445 1.1638 1.1832
 หมายเหตุ   1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

                   

(ทนุ) %
Factor  F

ล้านบาท

ตาราง  Factor  F  งานก่อสร้างชลประทาน

ค่างาน ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง

 2.  ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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ตาราง Factor F 
งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 

 ส ำหรับงำนก่อสร้ำงชลประทำน มีข้อก ำหนดให้น ำตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและ
ท่อเหลี่ยม มำปรับใช้กับบำงรำยกำรงำนก่อสร้ำงตำมท่ีก ำหนด 

โครงสร้างและองค์ประกอบของตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 

 โครงสร้ำงและองค์ประกอบของตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม  
ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ  ดังนี้ 
 1. เงินล่วงหน้ำจ่ำย 
 2. เงินประกันผลงำนหัก 
 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 4. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (VAT) 
 5. ช่องต่ำงๆ ในตำรำง Factor Fประกอบด้วย 
  - ช่อง  ค่างาน (ทุน)  หมำยถึง ค่ำงำนต้นทุน หรือค่ำใช้จ่ำยทำงตรง  (Direct Cost)   
ซึ่งก ำหนดไว้เป็นช่วงๆ 
  - ช่อง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ช่อง ค่าอ านวยการ ค่าดอกเบี้ย   
ค่าก าไร  และช่อง รวมค่าใช้จ่าย  (ค่ำอ ำนวยกำร+ค่ำดอกเบี้ย+ค่ำก ำไร) 
  - ช่อง รวมในรูป  Factor  (ค่ำ Factor F ที่ยังไม่รวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม)) 
  - ช่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT) 
  - ช่อง  Factor F  (ค่ำ Factor F) 
 6. หมำยเหตุ  (ท้ำยตำรำง Factor F) 

รายการค่าใช้จ่ายที่ประกอบเป็นค่า Factor F ตามตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงในส่วนของงำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม จ ำแนกได้เป็น  
4 หมวดใหญ่  และมีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเช่นเดียวกับตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงทำง ในหลักเกณฑ์กำรค ำนวณ
รำคำกลำงงำนกอ่สร้ำงทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม เพียงแต่รำยกำรและอัตรำค่ำใช้จ่ำยในบำงรำยกำรต่ำงกันเท่ำนั้น 

 โดยมีสำระส ำคัญของค่ำใช้จ่ำยที่ค ำนวณรวมเป็นค่ำ Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม 
ประกอบด้วย รำยกำรค่ำใช้จ่ำยสรุปได้ ดังนี้ 

 1.  หมวดค่าอ านวยการ เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำย  รวม  4  หมวดย่อย  ดังนี้ 
   1.1 หมวดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการท าสัญญา ประกอบด้วย 
    1.1.1  ค่ำธรรมเนียมหนังสือค้ ำประกันสัญญำ (Performance Bond) 
    1.1.2  ค่ำธรรมเนียมหนังสือค้ ำประกันผลงำนก่อสร้ำง  2  ปี 
    1.1.3  ค่ำอำกรแสตมป์ติดสัญญำ 
    1.1.4  ค่ำเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม 
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   1.2  หมวดค่าใช้จ่ายส านักงานสนามที่พักเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ  เป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ซึ่งประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับส ำนักงำนสนำม ได้แก่ บ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่   
ที่จอดเครื่องจักรและโรงซ่อม  ค่ำเอกสำรสิ่งพิมพ์และงำนด้ำนธุรกำร  ค่ำรถควบคุมงำน (รวมพนักงำนขับรถ)   
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง   ค่ำซ่อมบ ำรุง  และค่ำเบี้ยประกันภัยยำนพำหนะ 
  1.3  หมวดค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายส านักงานใหญ่  เป็นส่วนของค่ำใช้จ่ำย 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกรในกำรบริหำรโครงกำรและด ำเนินงำนก่อสร้ำง (เงินเดือนและค่ำจ้ำง)  รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ของส ำนักงำนใหญ่  ตั้งแต่เริ่มกำรก่อสร้ำงจนถึงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ  โดยบุคลำกร 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโครงกำรและกำรก่อสร้ำงดังกล่ำว ตำมปกติจะประกอบด้วย  ผู้จัดกำรใหญ่    
ช่ำงเทคนิค เจ้ำหน้ำที่บัญชี เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน ผู้จัดกำรสนำม วิศวกรควบคุมงำนสนำม   
ช่ำงควบคุมงำน   ช่ำงเครื่องยนต์   พนักงำนธุรกำร   รวมทั้งคนงำนทั่วไป 
   1.4  หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรประกันภัย 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอ่ืนๆ  รวมเป็น ร้อยละ 0.30  ของค่ำงำนต้นทุน 

 2.  หมวดค่าดอกเบี้ย 
  เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงต้องใช้เงินลงทุนสูงผู้ก่อสร้ำงจึงจ ำเป็นต้องกู้ยืมเงินจำก
สถำบันกำรเงินมำใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเตรียมกำรก่อสร้ำง รวมทั้งกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่จ ำเป็น 
มำส ำรองไว้ใช้ในกำรก่อสร้ำง ซึ่งผลของกำรกู้ยืมเงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนดังกล่ำว ก่อให้เกิดค่ำดอกเบี้ย     
ซึ่งถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงอีกรำยกำรหนึ่งที่ค ำนวณรวมไว้ในค่ำ Factor F ด้วย 
  ค่ำดอกเบี้ยมีควำมสัมพันธ์กับอัตรำเงินล่วงหน้ำจ่ำยและอัตรำเงินประกันผลงำนหัก  
ที่จะก ำหนดในสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง โดยถ้ำอัตรำเงินล่วงหน้ำจ่ำยสูงจะมีผลท ำให้ผู้ก่อสร้ำงกู้ยืมเงินจำก 
สถำบันกำรเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนน้อยลง จะมีผลท ำให้ค่ำดอกเบี้ยน้อยลง เป็นต้น 
 3.  หมวดค่าก าไร 
  ก ำไร  หมำยถึง ก ำไรที่ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงควรได้รับ ถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
ก่อสร้ำงรำยกำรหนึ่ง ที่ค ำนวณรวมไว้ในค่ำ Factor F  โดยก ำหนดให้ใช้อัตรำก ำไรทำงธุรกิจ  (Financial  
Profit) หรือก ำไรเชิงธุรกิจ (Excess Profit) ซึ่งหมำยถึงส่วนที่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำในอัตรำ
ร้อยละ  3.5 - 5.5  ของค่ำงำนต้นทุน 
 4.  หมวดค่าภาษี 
  เป็นค่ำภำษีท่ีผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงต้องจ่ำย คือ ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (VAT) ในอัตรำปัจจุบัน (ร้อยละ 7)   
โดยหัก ณ ที่จ่ำย 
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หลักเกณฑ์การใช ้
ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 

 กำรใช้ตำรำง  Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรใช้
ตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม ดังนี้ 
 1.  ตำรำง Factor F  งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม  ก ำหนดให้ใช้กับรำยกำรงำนก่อสร้ำง 
ที่อยู่ในกลุ่มของงำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม ตำมควำมหมำยและขอบเขตของงำนก่อสร้ำงที่อยู่ในกลุ่ม
งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม หรือรำยกำรงำนก่อสร้ำงที่อยู่ ในกลุ่มงำนก่อสร้ำงชลประทำน  
ตำมควำมหมำยและขอบเขตของงำนก่อสร้ำงที่อยู่ในกลุ่มงำนก่อสร้ำงชลประทำน ส ำหรับรำยกำรงำนก่อสร้ำง
ที่มีข้อก ำหนดให้ใช้ค่ำ Factor F จำกตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม 

 2.  กรณีค่ำงำนต้นทุนอยู่ระหว่ำงช่วงของค่ำงำนต้นทุนที่ก ำหนดให้ เทียบอัตรำส่วน  
เพ่ือหำค่ำ Factor  F  หรือใช้สูตรค ำนวณหำค่ำ Factor F  ดังนี้ 

  ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A  =  D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} 
 โดย ค่างานต้นทุน  A หมำยถึง  ค่ำงำนต้นทุนที่ต้องกำรหำค่ำ Factor F 
     B หมำยถึง ค่ำงำนต้นทุนขั้นต่ ำของช่วงค่ำงำนต้นทุน ที่ค่ำงำนต้นทุน 
       ที่ต้องกำรหำค่ำ Factor F (ค่ำงำนต้นทุน A)  อยู่ 
     C หมำยถึง  ค่ำงำนต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่ำงำนต้นทุน  ที่ค่ำงำนต้นทุน 
       ที่ต้องกำรหำค่ำ Factor F (ค่ำงำนต้นทุน A)  อยู่ 
     D หมำยถึง  ค่ำ Factor F ของค่ำงำนต้นทุนขั้นต่ ำของช่วงค่ำงำนต้นทุน 
       ที่ค่ำงำนต้นทุนที่ต้องกำรหำค่ำ Factor F (ค่ำงำนต้นทุน A) อยู่ 
     E หมำยถึง ค่ำ Factor F ของค่ำงำนต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่ำงำนต้นทุน 

    ที่ค่ำงำนต้นทุนที่ต้องกำรหำค่ำ Factor F (ค่ำงำนต้นทุน A) อยู่ 

 3.  โครงกำร/งำนก่อสร้ำงที่จัดจ้ำงก่อสร้ำงเป็นสัญญำเดียว ให้รวมค่ำงำนต้นทุนทั้งโครงกำร/
งำนก่อสร้ำง ในกำรหำค่ำ Factor F  จำกตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม 

 4.  ตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม ไม่มีกำรคิดค ำนวณค่ำ Factor F  
กรณีฝนตกชุก 

 5.  ตำรำง  Factor F  งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยมนี้ใช้ได้กับค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกรำคำ  
แต่จะแปรเปลี่ยนตำมอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้  อัตรำกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ  อัตรำกำรหักเงินประกันผลงำน  และ
อัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

 6.  อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เป็นค่ำเฉลี่ยอัตรำดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนำคำร 
ขนำดใหญ่อย่ำงน้อย 3 ธนำคำร ซึ่งกรมบัญชีกลำงเป็นผู้ก ำหนดและประกำศหำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ  
เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ 1 

 7.  กรณีใช้เงินกู้จำกแหล่งเงินกู้หรือจำกแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช ำระภำษีทั้ง 100% เป็นค่ำก่อสร้ำง 
ให้ใช้ค่ำ Factor F  ในช่อง “รวมในรูป Factor” (ที่ยังไม่รวม VAT) 
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 8. กรณีใช้เงินกู้จำกแหล่งเงินกู้หรือจำกแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช ำระภำษีและมีเงินงบประมำณ
สมทบเป็นค่ำก่อสร้ำงด้วย ให้ใช้ค่ำ Factor F ส ำหรับกรณีใช้เงินกู้หรือจำกแหล่งอ่ืนซึ่งไม่ต้องช ำระภำษี 
(ช่อง “รวมในรูป Factor”)  และค่ำ Factor F ส ำหรับกรณีกำรใช้เงินงบประมำณ (ช่อง “Factor F”)   
ตำมสัดส่วนโดยให้ค ำนวณค่ำ Factor F  ตำมตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
   กรณีโครงกำรก่อสร้ำงชลประทำน ใช้เงินกู้จำก JBIC เป็นค่ำก่อสร้ำง 60% และมีเงินงบประมำณสมทบ 
40%  รวมค่ำงำนต้นทุนทั้งโครงกำรได้ 100 ล้ำนบำท ก ำหนดเงินประกันผลงำนหัก 5%  เงินล่วงหน้ำจ่ำย 10%   
อัตรำดอกเบี้ย 6%  และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
  กรณีที่ใช้ตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม ให้ใช้ตำรำงกรณีเงินประกันผลงำนหัก 5%  
เงินล่วงหน้ำจ่ำย 10%  อัตรำดอกเบี้ย 6%  และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
  -  กรณีของเงินกู้ :  ค านวณที่ค่างานต้นทุนรวม  100  ล้านบาท 
    ค่ำ Factor F  จำกตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม 
   ในช่อง รวมในรูป Factor =  1.0866 
  -  กรณีของเงินงบประมาณ:  ค านวณที่ค่างานต้นทุนรวม 100  ล้านบาท  
     ค่ำ Factor F  จำกตำรำง Factor F งำนก่อสร้ำงสะพำนและท่อเหลี่ยม 
   ในช่อง  Factor F = 1.1627 
  -  ค่า Factor F  ที่ใช้ค านวณราคากลาง = (1.0866×60/100)+(1.1627×40/100) 

   =   0.6520 + 0.4651 
   =   1.1170 

 หมายเหตุ 1. เงินกู้จำกแหล่งเงินกู้หรือจำกแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องช ำระภำษี หมำยถึง เงินกู้
ตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ ตำมมำตรำ 80/1 (4)  แห่งประมวลรัษฎำกร  และ
ตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เกี่ยวกับภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ฉบับที่ 28)  ลงวันที่ 5 มีนำคม 2535   
เรื่อง  ก ำหนด หลักเกณฑ์  วิธีกำรและเงื่อนไขกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำรกับกระทรวง  ทบวง  กรม  
รำชกำรส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสำหกิจ  ตำมโครงกำรเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศตำมมำตรำ 
80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎำกร  ซึ่งก ำหนดให้ใช้อัตรำภำษีร้อยละ 0  ในกำรค ำนวณภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

  2.  ค่ำ Factor F  ก ำหนดให้ใช้ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง 

 ทั้งนี้  ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (และตาราง Factor F อ่ืนๆ) 
จะผันแปรไปตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่าย และอัตราเงินประกันผลงานหัก รวมเป็น 12 ตาราง ดังนั้น   
ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจึงต้องเลือกใช้ตาราง Factor F ที่สอดคล้องตามอัตราเงินล่วงหน้าจ่าย  
และหรืออัตราเงินประกันผลงานหัก ที่ก าหนดส าหรับโครงการ/งานก่อสร้างท่ีค านวณราคากลางนั้น 

 ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  ทั้ง 12 ตาราง  ที่ประกาศใช้พร้อมกับ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานฉบับนี้  มีรายละเอียดปรากฏในหน้าถัดไป 
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เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย
≤ 5 12.9576 1.0000 5.5000 19.4576 1.1946 1.0700 1.2782

10 9.8195 1.0000 5.5000 16.3195 1.1632 1.0700 1.2446
15 9.1514 1.0000 5.5000 15.6514 1.1565 1.0700 1.2375
20 8.4931 1.0000 5.5000 14.9931 1.1499 1.0700 1.2304
25 6.9990 1.0000 5.5000 13.4990 1.1350 1.0700 1.2145
30 7.3924 1.0000 5.0000 13.3924 1.1339 1.0700 1.2133
35 6.8854 1.0000 5.0000 12.8854 1.1289 1.0700 1.2079
40 6.1578 1.0000 5.0000 12.1578 1.1216 1.0700 1.2001
45 5.5918 1.0000 4.5000 11.0918 1.1109 1.0700 1.1887
50 5.1391 1.0000 4.5000 10.6391 1.1064 1.0700 1.1838
55 5.0155 1.0000 4.5000 10.5155 1.1052 1.0700 1.1826
60 4.8663 1.0000 4.5000 10.3663 1.1037 1.0700 1.1810
65 5.0600 1.0000 4.0000 10.0600 1.1006 1.0700 1.1776
70 4.9728 1.0000 4.0000 9.9728 1.0997 1.0700 1.1767
75 4.7382 1.0000 4.0000 9.7382 1.0974 1.0700 1.1742
80 4.5083 1.0000 4.0000 9.5083 1.0951 1.0700 1.1718
85 4.3054 1.0000 4.0000 9.3054 1.0931 1.0700 1.1696
90 4.2180 1.0000 4.0000 9.2180 1.0922 1.0700 1.1687
95 4.1334 1.0000 4.0000 9.1334 1.0913 1.0700 1.1677
100 3.9802 1.0000 4.0000 8.9802 1.0898 1.0700 1.1661
105 4.4448 1.0000 3.5000 8.9448 1.0894 1.0700 1.1657
110 4.3394 1.0000 3.5000 8.8394 1.0884 1.0700 1.1646
115 4.1971 1.0000 3.5000 8.6971 1.0870 1.0700 1.1631
120 4.0667 1.0000 3.5000 8.5667 1.0857 1.0700 1.1617
125 4.0120 1.0000 3.5000 8.5120 1.0851 1.0700 1.1611
130 3.9901 1.0000 3.5000 8.4901 1.0849 1.0700 1.1608
135 3.8822 1.0000 3.5000 8.3822 1.0838 1.0700 1.1597
140 3.7820 1.0000 3.5000 8.2820 1.0828 1.0700 1.1586
145 3.6887 1.0000 3.5000 8.1887 1.0819 1.0700 1.1576
150 3.6016 1.0000 3.5000 8.1016 1.0810 1.0700 1.1567
155 3.5201 1.0000 3.5000 8.0201 1.0802 1.0700 1.1558
160 3.4437 1.0000 3.5000 7.9437 1.0794 1.0700 1.1550
165 3.3720 1.0000 3.5000 7.8720 1.0787 1.0700 1.1542
170 3.3045 1.0000 3.5000 7.8045 1.0780 1.0700 1.1535
175 3.2408 1.0000 3.5000 7.7408 1.0774 1.0700 1.1528
180 3.1807 1.0000 3.5000 7.6807 1.0768 1.0700 1.1522
185 3.1238 1.0000 3.5000 7.6238 1.0762 1.0700 1.1515
190 3.0699 1.0000 3.5000 7.5699 1.0757 1.0700 1.1510
195 3.0188 1.0000 3.5000 7.5188 1.0752 1.0700 1.1505

≥ 200 2.9702 1.0000 3.5000 7.4702 1.0747 1.0700 1.1499
หมายเหต ุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F

ล้านบาท

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย
≤ 5 12.9576 0.9000 5.5000 19.3576 1.1936 1.0700 1.2772

10 9.8195 0.8750 5.5000 16.1945 1.1619 1.0700 1.2432
15 9.1514 0.8500 5.5000 15.5014 1.1550 1.0700 1.2359
20 8.4931 0.8250 5.5000 14.8181 1.1482 1.0700 1.2286
25 6.9990 0.8250 5.5000 13.3240 1.1332 1.0700 1.2125
30 7.3924 0.7875 5.0000 13.1799 1.1318 1.0700 1.2110
35 6.8854 0.7750 5.0000 12.6604 1.1266 1.0700 1.2055
40 6.1578 0.7750 5.0000 11.9328 1.1193 1.0700 1.1977
45 5.5918 0.7750 4.5000 10.8668 1.1087 1.0700 1.1863
50 5.1391 0.7750 4.5000 10.4141 1.1041 1.0700 1.1814
55 5.0155 0.7750 4.5000 10.2905 1.1029 1.0700 1.1801
60 4.8663 0.7750 4.5000 10.1413 1.1014 1.0700 1.1785
65 5.0600 0.7500 4.0000 9.8100 1.0981 1.0700 1.1750
70 4.9728 0.7375 4.0000 9.7103 1.0971 1.0700 1.1739
75 4.7382 0.7375 4.0000 9.4757 1.0948 1.0700 1.1714
80 4.5083 0.7375 4.0000 9.2458 1.0925 1.0700 1.1690
85 4.3054 0.7375 4.0000 9.0429 1.0904 1.0700 1.1667
90 4.2180 0.7250 4.0000 8.9430 1.0894 1.0700 1.1657
95 4.1334 0.7250 4.0000 8.8584 1.0886 1.0700 1.1648
100 3.9802 0.7250 4.0000 8.7052 1.0871 1.0700 1.1632
105 4.4448 0.7250 3.5000 8.6698 1.0867 1.0700 1.1628
110 4.3394 0.7250 3.5000 8.5644 1.0856 1.0700 1.1616
115 4.1971 0.7250 3.5000 8.4221 1.0842 1.0700 1.1601
120 4.0667 0.7250 3.5000 8.2917 1.0829 1.0700 1.1587
125 4.0120 0.7125 3.5000 8.2245 1.0822 1.0700 1.1580
130 3.9901 0.7125 3.5000 8.2026 1.0820 1.0700 1.1577
135 3.8822 0.7125 3.5000 8.0947 1.0809 1.0700 1.1566
140 3.7820 0.7125 3.5000 7.9945 1.0799 1.0700 1.1555
145 3.6887 0.7125 3.5000 7.9012 1.0790 1.0700 1.1545
150 3.6016 0.7125 3.5000 7.8141 1.0781 1.0700 1.1536
155 3.5201 0.7125 3.5000 7.7326 1.0773 1.0700 1.1527
160 3.4437 0.7125 3.5000 7.6562 1.0766 1.0700 1.1520
165 3.3720 0.7125 3.5000 7.5845 1.0758 1.0700 1.1511
170 3.3045 0.7125 3.5000 7.5170 1.0752 1.0700 1.1505
175 3.2408 0.7125 3.5000 7.4533 1.0745 1.0700 1.1497
180 3.1807 0.7125 3.5000 7.3932 1.0739 1.0700 1.1491
185 3.1238 0.7125 3.5000 7.3363 1.0734 1.0700 1.1485
190 3.0699 0.7125 3.5000 7.2824 1.0728 1.0700 1.1479
195 3.0188 0.7125 3.5000 7.2313 1.0723 1.0700 1.1474

≥ 200 2.9702 0.7125 3.5000 7.1827 1.0718 1.0700 1.1468

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ล้านบาท

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%)
Factor F

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 10 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย
≤ 5 12.9576 0.8000 5.5000 19.2576 1.1926 1.0700 1.2761

10 9.8195 0.7500 5.5000 16.0695 1.1607 1.0700 1.2419
15 9.1514 0.7000 5.5000 15.3514 1.1535 1.0700 1.2342
20 8.4931 0.6500 5.5000 14.6431 1.1464 1.0700 1.2266
25 6.9990 0.6500 5.5000 13.1490 1.1315 1.0700 1.2107
30 7.3924 0.5750 5.0000 12.9674 1.1297 1.0700 1.2088
35 6.8854 0.5500 5.0000 12.4354 1.1244 1.0700 1.2031
40 6.1578 0.5500 5.0000 11.7078 1.1171 1.0700 1.1953
45 5.5918 0.5500 4.5000 10.6418 1.1064 1.0700 1.1838
50 5.1391 0.5500 4.5000 10.1891 1.1019 1.0700 1.1790
55 5.0155 0.5500 4.5000 10.0655 1.1007 1.0700 1.1777
60 4.8663 0.5500 4.5000 9.9163 1.0992 1.0700 1.1761
65 5.0600 0.5000 4.0000 9.5600 1.0956 1.0700 1.1723
70 4.9728 0.4750 4.0000 9.4478 1.0945 1.0700 1.1711
75 4.7382 0.4750 4.0000 9.2132 1.0921 1.0700 1.1685
80 4.5083 0.4750 4.0000 8.9833 1.0898 1.0700 1.1661
85 4.3054 0.4750 4.0000 8.7804 1.0878 1.0700 1.1639
90 4.2180 0.4500 4.0000 8.6680 1.0867 1.0700 1.1628
95 4.1334 0.4500 4.0000 8.5834 1.0858 1.0700 1.1618
100 3.9802 0.4500 4.0000 8.4302 1.0843 1.0700 1.1602
105 4.4448 0.4500 3.5000 8.3948 1.0839 1.0700 1.1598
110 4.3394 0.4500 3.5000 8.2894 1.0829 1.0700 1.1587
115 4.1971 0.4500 3.5000 8.1471 1.0815 1.0700 1.1572
120 4.0667 0.4500 3.5000 8.0167 1.0802 1.0700 1.1558
125 4.0120 0.4250 3.5000 7.9370 1.0794 1.0700 1.1550
130 3.9901 0.4250 3.5000 7.9151 1.0792 1.0700 1.1547
135 3.8822 0.4250 3.5000 7.8072 1.0781 1.0700 1.1536
140 3.7820 0.4250 3.5000 7.7070 1.0771 1.0700 1.1525
145 3.6887 0.4250 3.5000 7.6137 1.0761 1.0700 1.1514
150 3.6016 0.4250 3.5000 7.5266 1.0753 1.0700 1.1506
155 3.5201 0.4250 3.5000 7.4451 1.0745 1.0700 1.1497
160 3.4437 0.4250 3.5000 7.3687 1.0737 1.0700 1.1489
165 3.3720 0.4250 3.5000 7.2970 1.0730 1.0700 1.1481
170 3.3045 0.4250 3.5000 7.2295 1.0723 1.0700 1.1474
175 3.2408 0.4250 3.5000 7.1658 1.0717 1.0700 1.1467
180 3.1807 0.4250 3.5000 7.1057 1.0711 1.0700 1.1461
185 3.1238 0.4250 3.5000 7.0488 1.0705 1.0700 1.1454
190 3.0699 0.4250 3.5000 6.9949 1.0699 1.0700 1.1448
195 3.0188 0.4250 3.5000 6.9438 1.0694 1.0700 1.1443

≥ 200 2.9702 0.4250 3.5000 6.8952 1.0690 1.0700 1.1438

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ
 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F

ล้านบาท
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เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย
≤ 5 12.9576 0.7000 5.5000 19.1576 1.1916 1.0700 1.2750

10 9.8195 0.6250 5.5000 15.9445 1.1594 1.0700 1.2406
15 9.1514 0.5500 5.5000 15.2014 1.1520 1.0700 1.2326
20 8.4931 0.4750 5.5000 14.4681 1.1447 1.0700 1.2248
25 6.9990 0.4750 5.5000 12.9740 1.1297 1.0700 1.2088
30 7.3924 0.3625 5.0000 12.7549 1.1275 1.0700 1.2064
35 6.8854 0.3250 5.0000 12.2104 1.1221 1.0700 1.2006
40 6.1578 0.3250 5.0000 11.4828 1.1148 1.0700 1.1928
45 5.5918 0.3250 4.5000 10.4168 1.1042 1.0700 1.1815
50 5.1391 0.3250 4.5000 9.9641 1.0996 1.0700 1.1766
55 5.0155 0.3250 4.5000 9.8405 1.0984 1.0700 1.1753
60 4.8663 0.3250 4.5000 9.6913 1.0969 1.0700 1.1737
65 5.0600 0.2500 4.0000 9.3100 1.0931 1.0700 1.1696
70 4.9728 0.2125 4.0000 9.1853 1.0919 1.0700 1.1683
75 4.7382 0.2125 4.0000 8.9507 1.0895 1.0700 1.1658
80 4.5083 0.2125 4.0000 8.7208 1.0872 1.0700 1.1633
85 4.3054 0.2125 4.0000 8.5179 1.0852 1.0700 1.1612
90 4.2180 0.1750 4.0000 8.3930 1.0839 1.0700 1.1598
95 4.1334 0.1750 4.0000 8.3084 1.0831 1.0700 1.1589
100 3.9802 0.1750 4.0000 8.1552 1.0816 1.0700 1.1573
105 4.4448 0.1750 3.5000 8.1198 1.0812 1.0700 1.1569
110 4.3394 0.1750 3.5000 8.0144 1.0801 1.0700 1.1557
115 4.1971 0.1750 3.5000 7.8721 1.0787 1.0700 1.1542
120 4.0667 0.1750 3.5000 7.7417 1.0774 1.0700 1.1528
125 4.0120 0.1375 3.5000 7.6495 1.0765 1.0700 1.1519
130 3.9901 0.1375 3.5000 7.6276 1.0763 1.0700 1.1516
135 3.8822 0.1375 3.5000 7.5197 1.0752 1.0700 1.1505
140 3.7820 0.1375 3.5000 7.4195 1.0742 1.0700 1.1494
145 3.6887 0.1375 3.5000 7.3262 1.0733 1.0700 1.1484
150 3.6016 0.1375 3.5000 7.2391 1.0724 1.0700 1.1475
155 3.5201 0.1375 3.5000 7.1576 1.0716 1.0700 1.1466
160 3.4437 0.1375 3.5000 7.0812 1.0708 1.0700 1.1458
165 3.3720 0.1375 3.5000 7.0095 1.0701 1.0700 1.1450
170 3.3045 0.1375 3.5000 6.9420 1.0694 1.0700 1.1443
175 3.2408 0.1375 3.5000 6.8783 1.0688 1.0700 1.1436
180 3.1807 0.1375 3.5000 6.8182 1.0682 1.0700 1.1430
185 3.1238 0.1375 3.5000 6.7613 1.0676 1.0700 1.1423
190 3.0699 0.1375 3.5000 6.7074 1.0671 1.0700 1.1418
195 3.0188 0.1375 3.5000 6.6563 1.0666 1.0700 1.1413

≥ 200 2.9702 0.1375 3.5000 6.6077 1.0661 1.0700 1.1407

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%)
Factor F

ล้านบาท

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย
≤ 5 12.9576 1.0500 5.5000 19.5076 1.1951 1.0700 1.2788

10 9.8195 1.0750 5.5000 16.3945 1.1639 1.0700 1.2454
15 9.1514 1.1000 5.5000 15.7514 1.1575 1.0700 1.2385
20 8.4931 1.1250 5.5000 15.1181 1.1512 1.0700 1.2318
25 6.9990 1.1250 5.5000 13.6240 1.1362 1.0700 1.2157
30 7.3924 1.1625 5.0000 13.5549 1.1355 1.0700 1.2150
35 6.8854 1.1750 5.0000 13.0604 1.1306 1.0700 1.2097
40 6.1578 1.1750 5.0000 12.3328 1.1233 1.0700 1.2019
45 5.5918 1.1750 4.5000 11.2668 1.1127 1.0700 1.1906
50 5.1391 1.1750 4.5000 10.8141 1.1081 1.0700 1.1857
55 5.0155 1.1750 4.5000 10.6905 1.1069 1.0700 1.1844
60 4.8663 1.1750 4.5000 10.5413 1.1054 1.0700 1.1828
65 5.0600 1.2000 4.0000 10.2600 1.1026 1.0700 1.1798
70 4.9728 1.2125 4.0000 10.1853 1.1019 1.0700 1.1790
75 4.7382 1.2125 4.0000 9.9507 1.0995 1.0700 1.1765
80 4.5083 1.2125 4.0000 9.7208 1.0972 1.0700 1.1740
85 4.3054 1.2125 4.0000 9.5179 1.0952 1.0700 1.1719
90 4.2180 1.2250 4.0000 9.4430 1.0944 1.0700 1.1710
95 4.1334 1.2250 4.0000 9.3584 1.0936 1.0700 1.1702
100 3.9802 1.2250 4.0000 9.2052 1.0921 1.0700 1.1685
105 4.4448 1.2250 3.5000 9.1698 1.0917 1.0700 1.1681
110 4.3394 1.2250 3.5000 9.0644 1.0906 1.0700 1.1669
115 4.1971 1.2250 3.5000 8.9221 1.0892 1.0700 1.1654
120 4.0667 1.2250 3.5000 8.7917 1.0879 1.0700 1.1641
125 4.0120 1.2375 3.5000 8.7495 1.0875 1.0700 1.1636
130 3.9901 1.2375 3.5000 8.7276 1.0873 1.0700 1.1634
135 3.8822 1.2375 3.5000 8.6197 1.0862 1.0700 1.1622
140 3.7820 1.2375 3.5000 8.5195 1.0852 1.0700 1.1612
145 3.6887 1.2375 3.5000 8.4262 1.0843 1.0700 1.1602
150 3.6016 1.2375 3.5000 8.3391 1.0834 1.0700 1.1592
155 3.5201 1.2375 3.5000 8.2576 1.0826 1.0700 1.1584
160 3.4437 1.2375 3.5000 8.1812 1.0818 1.0700 1.1575
165 3.3720 1.2375 3.5000 8.1095 1.0811 1.0700 1.1568
170 3.3045 1.2375 3.5000 8.0420 1.0804 1.0700 1.1560
175 3.2408 1.2375 3.5000 7.9783 1.0798 1.0700 1.1554
180 3.1807 1.2375 3.5000 7.9182 1.0792 1.0700 1.1547
185 3.1238 1.2375 3.5000 7.8613 1.0786 1.0700 1.1541
190 3.0699 1.2375 3.5000 7.8074 1.0781 1.0700 1.1536
195 3.0188 1.2375 3.5000 7.7563 1.0776 1.0700 1.1530

≥ 200 2.9702 1.2375 3.5000 7.7077 1.0771 1.0700 1.1525

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F

ล้านบาท

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย
≤ 5 12.9576 1.1000 5.5000 19.5576 1.1956 1.0700 1.2793

10 9.8195 1.1500 5.5000 16.4695 1.1647 1.0700 1.2462
15 9.1514 1.2000 5.5000 15.8514 1.1585 1.0700 1.2396
20 8.4931 1.2500 5.5000 15.2431 1.1524 1.0700 1.2331
25 6.9990 1.2500 5.5000 13.7490 1.1375 1.0700 1.2171
30 7.3924 1.3250 5.0000 13.7174 1.1372 1.0700 1.2168
35 6.8854 1.3500 5.0000 13.2354 1.1324 1.0700 1.2117
40 6.1578 1.3500 5.0000 12.5078 1.1251 1.0700 1.2039
45 5.5918 1.3500 4.5000 11.4418 1.1144 1.0700 1.1924
50 5.1391 1.3500 4.5000 10.9891 1.1099 1.0700 1.1876
55 5.0155 1.3500 4.5000 10.8655 1.1087 1.0700 1.1863
60 4.8663 1.3500 4.5000 10.7163 1.1072 1.0700 1.1847
65 5.0600 1.4000 4.0000 10.4600 1.1046 1.0700 1.1819
70 4.9728 1.4250 4.0000 10.3978 1.1040 1.0700 1.1813
75 4.7382 1.4250 4.0000 10.1632 1.1016 1.0700 1.1787
80 4.5083 1.4250 4.0000 9.9333 1.0993 1.0700 1.1763
85 4.3054 1.4250 4.0000 9.7304 1.0973 1.0700 1.1741
90 4.2180 1.4500 4.0000 9.6680 1.0967 1.0700 1.1735
95 4.1334 1.4500 4.0000 9.5834 1.0958 1.0700 1.1725
100 3.9802 1.4500 4.0000 9.4302 1.0943 1.0700 1.1709
105 4.4448 1.4500 3.5000 9.3948 1.0939 1.0700 1.1705
110 4.3394 1.4500 3.5000 9.2894 1.0929 1.0700 1.1694
115 4.1971 1.4500 3.5000 9.1471 1.0915 1.0700 1.1679
120 4.0667 1.4500 3.5000 9.0167 1.0902 1.0700 1.1665
125 4.0120 1.4750 3.5000 8.9870 1.0899 1.0700 1.1662
130 3.9901 1.4750 3.5000 8.9651 1.0897 1.0700 1.1660
135 3.8822 1.4750 3.5000 8.8572 1.0886 1.0700 1.1648
140 3.7820 1.4750 3.5000 8.7570 1.0876 1.0700 1.1637
145 3.6887 1.4750 3.5000 8.6637 1.0866 1.0700 1.1627
150 3.6016 1.4750 3.5000 8.5766 1.0858 1.0700 1.1618
155 3.5201 1.4750 3.5000 8.4951 1.0850 1.0700 1.1610
160 3.4437 1.4750 3.5000 8.4187 1.0842 1.0700 1.1601
165 3.3720 1.4750 3.5000 8.3470 1.0835 1.0700 1.1593
170 3.3045 1.4750 3.5000 8.2795 1.0828 1.0700 1.1586
175 3.2408 1.4750 3.5000 8.2158 1.0822 1.0700 1.1580
180 3.1807 1.4750 3.5000 8.1557 1.0816 1.0700 1.1573
185 3.1238 1.4750 3.5000 8.0988 1.0810 1.0700 1.1567
190 3.0699 1.4750 3.5000 8.0449 1.0804 1.0700 1.1560
195 3.0188 1.4750 3.5000 7.9938 1.0799 1.0700 1.1555

≥ 200 2.9702 1.4750 3.5000 7.9452 1.0795 1.0700 1.1551

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ล้านบาท

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย
≤ 5 12.9576 0.9500 5.5000 19.4076 1.1941 1.0700 1.2777

10 9.8195 0.9500 5.5000 16.2695 1.1627 1.0700 1.2441
15 9.1514 0.9500 5.5000 15.6014 1.1560 1.0700 1.2369
20 8.4931 0.9500 5.5000 14.9431 1.1494 1.0700 1.2299
25 6.9990 0.9500 5.5000 13.4490 1.1345 1.0700 1.2139
30 7.3924 0.9500 5.0000 13.3424 1.1334 1.0700 1.2127
35 6.8854 0.9500 5.0000 12.8354 1.1284 1.0700 1.2074
40 6.1578 0.9500 5.0000 12.1078 1.1211 1.0700 1.1996
45 5.5918 0.9500 4.5000 11.0418 1.1104 1.0700 1.1881
50 5.1391 0.9500 4.5000 10.5891 1.1059 1.0700 1.1833
55 5.0155 0.9500 4.5000 10.4655 1.1047 1.0700 1.1820
60 4.8663 0.9500 4.5000 10.3163 1.1032 1.0700 1.1804
65 5.0600 0.9500 4.0000 10.0100 1.1001 1.0700 1.1771
70 4.9728 0.9500 4.0000 9.9228 1.0992 1.0700 1.1761
75 4.7382 0.9500 4.0000 9.6882 1.0969 1.0700 1.1737
80 4.5083 0.9500 4.0000 9.4583 1.0946 1.0700 1.1712
85 4.3054 0.9500 4.0000 9.2554 1.0926 1.0700 1.1691
90 4.2180 0.9500 4.0000 9.1680 1.0917 1.0700 1.1681
95 4.1334 0.9500 4.0000 9.0834 1.0908 1.0700 1.1672
100 3.9802 0.9500 4.0000 8.9302 1.0893 1.0700 1.1656
105 4.4448 0.9500 3.5000 8.8948 1.0889 1.0700 1.1651
110 4.3394 0.9500 3.5000 8.7894 1.0879 1.0700 1.1641
115 4.1971 0.9500 3.5000 8.6471 1.0865 1.0700 1.1626
120 4.0667 0.9500 3.5000 8.5167 1.0852 1.0700 1.1612
125 4.0120 0.9500 3.5000 8.4620 1.0846 1.0700 1.1605
130 3.9901 0.9500 3.5000 8.4401 1.0844 1.0700 1.1603
135 3.8822 0.9500 3.5000 8.3322 1.0833 1.0700 1.1591
140 3.7820 0.9500 3.5000 8.2320 1.0823 1.0700 1.1581
145 3.6887 0.9500 3.5000 8.1387 1.0814 1.0700 1.1571
150 3.6016 0.9500 3.5000 8.0516 1.0805 1.0700 1.1561
155 3.5201 0.9500 3.5000 7.9701 1.0797 1.0700 1.1553
160 3.4437 0.9500 3.5000 7.8937 1.0789 1.0700 1.1544
165 3.3720 0.9500 3.5000 7.8220 1.0782 1.0700 1.1537
170 3.3045 0.9500 3.5000 7.7545 1.0775 1.0700 1.1529
175 3.2408 0.9500 3.5000 7.6908 1.0769 1.0700 1.1523
180 3.1807 0.9500 3.5000 7.6307 1.0763 1.0700 1.1516
185 3.1238 0.9500 3.5000 7.5738 1.0757 1.0700 1.1510
190 3.0699 0.9500 3.5000 7.5199 1.0752 1.0700 1.1505
195 3.0188 0.9500 3.5000 7.4688 1.0747 1.0700 1.1499

≥ 200 2.9702 0.9500 3.5000 7.4202 1.0742 1.0700 1.1494

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%)
Factor F

ล้านบาท

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 10 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย

≤ 5 12.9576 0.8500 5.5000 19.3076 1.1931 1.0700 1.2766
10 9.8195 0.8250 5.5000 16.1445 1.1614 1.0700 1.2427
15 9.1514 0.8000 5.5000 15.4514 1.1545 1.0700 1.2353
20 8.4931 0.7750 5.5000 14.7681 1.1477 1.0700 1.2280
25 6.9990 0.7750 5.5000 13.2740 1.1327 1.0700 1.2120
30 7.3924 0.7375 5.0000 13.1299 1.1313 1.0700 1.2105
35 6.8854 0.7250 5.0000 12.6104 1.1261 1.0700 1.2049
40 6.1578 0.7250 5.0000 11.8828 1.1188 1.0700 1.1971
45 5.5918 0.7250 4.5000 10.8168 1.1082 1.0700 1.1858
50 5.1391 0.7250 4.5000 10.3641 1.1036 1.0700 1.1809
55 5.0155 0.7250 4.5000 10.2405 1.1024 1.0700 1.1796
60 4.8663 0.7250 4.5000 10.0913 1.1009 1.0700 1.1780
65 5.0600 0.7000 4.0000 9.7600 1.0976 1.0700 1.1744
70 4.9728 0.6875 4.0000 9.6603 1.0966 1.0700 1.1734
75 4.7382 0.6875 4.0000 9.4257 1.0943 1.0700 1.1709
80 4.5083 0.6875 4.0000 9.1958 1.0920 1.0700 1.1684
85 4.3054 0.6875 4.0000 8.9929 1.0899 1.0700 1.1662
90 4.2180 0.6750 4.0000 8.8930 1.0889 1.0700 1.1651
95 4.1334 0.6750 4.0000 8.8084 1.0881 1.0700 1.1643
100 3.9802 0.6750 4.0000 8.6552 1.0866 1.0700 1.1627
105 4.4448 0.6750 3.5000 8.6198 1.0862 1.0700 1.1622
110 4.3394 0.6750 3.5000 8.5144 1.0851 1.0700 1.1611
115 4.1971 0.6750 3.5000 8.3721 1.0837 1.0700 1.1596
120 4.0667 0.6750 3.5000 8.2417 1.0824 1.0700 1.1582
125 4.0120 0.6625 3.5000 8.1745 1.0817 1.0700 1.1574
130 3.9901 0.6625 3.5000 8.1526 1.0815 1.0700 1.1572
135 3.8822 0.6625 3.5000 8.0447 1.0804 1.0700 1.1560
140 3.7820 0.6625 3.5000 7.9445 1.0794 1.0700 1.1550
145 3.6887 0.6625 3.5000 7.8512 1.0785 1.0700 1.1540
150 3.6016 0.6625 3.5000 7.7641 1.0776 1.0700 1.1530
155 3.5201 0.6625 3.5000 7.6826 1.0768 1.0700 1.1522
160 3.4437 0.6625 3.5000 7.6062 1.0761 1.0700 1.1514
165 3.3720 0.6625 3.5000 7.5345 1.0753 1.0700 1.1506
170 3.3045 0.6625 3.5000 7.4670 1.0747 1.0700 1.1499
175 3.2408 0.6625 3.5000 7.4033 1.0740 1.0700 1.1492
180 3.1807 0.6625 3.5000 7.3432 1.0734 1.0700 1.1485
185 3.1238 0.6625 3.5000 7.2863 1.0729 1.0700 1.1480
190 3.0699 0.6625 3.5000 7.2324 1.0723 1.0700 1.1474
195 3.0188 0.6625 3.5000 7.1813 1.0718 1.0700 1.1468

≥ 200 2.9702 0.6625 3.5000 7.1327 1.0713 1.0700 1.1463

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ล้านบาท

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย

≤ 5 12.9576 0.7500 5.5000 19.2076 1.1921 1.0700 1.2755
10 9.8195 0.7000 5.5000 16.0195 1.1602 1.0700 1.2414
15 9.1514 0.6500 5.5000 15.3014 1.1530 1.0700 1.2337
20 8.4931 0.6000 5.5000 14.5931 1.1459 1.0700 1.2261
25 6.9990 0.6000 5.5000 13.0990 1.1310 1.0700 1.2102
30 7.3924 0.5250 5.0000 12.9174 1.1292 1.0700 1.2082
35 6.8854 0.5000 5.0000 12.3854 1.1239 1.0700 1.2026
40 6.1578 0.5000 5.0000 11.6578 1.1166 1.0700 1.1948
45 5.5918 0.5000 4.5000 10.5918 1.1059 1.0700 1.1833
50 5.1391 0.5000 4.5000 10.1391 1.1014 1.0700 1.1785
55 5.0155 0.5000 4.5000 10.0155 1.1002 1.0700 1.1772
60 4.8663 0.5000 4.5000 9.8663 1.0987 1.0700 1.1756
65 5.0600 0.4500 4.0000 9.5100 1.0951 1.0700 1.1718
70 4.9728 0.4250 4.0000 9.3978 1.0940 1.0700 1.1706
75 4.7382 0.4250 4.0000 9.1632 1.0916 1.0700 1.1680
80 4.5083 0.4250 4.0000 8.9333 1.0893 1.0700 1.1656
85 4.3054 0.4250 4.0000 8.7304 1.0873 1.0700 1.1634
90 4.2180 0.4000 4.0000 8.6180 1.0862 1.0700 1.1622
95 4.1334 0.4000 4.0000 8.5334 1.0853 1.0700 1.1613
100 3.9802 0.4000 4.0000 8.3802 1.0838 1.0700 1.1597
105 4.4448 0.4000 3.5000 8.3448 1.0834 1.0700 1.1592
110 4.3394 0.4000 3.5000 8.2394 1.0824 1.0700 1.1582
115 4.1971 0.4000 3.5000 8.0971 1.0810 1.0700 1.1567
120 4.0667 0.4000 3.5000 7.9667 1.0797 1.0700 1.1553
125 4.0120 0.3750 3.5000 7.8870 1.0789 1.0700 1.1544
130 3.9901 0.3750 3.5000 7.8651 1.0787 1.0700 1.1542
135 3.8822 0.3750 3.5000 7.7572 1.0776 1.0700 1.1530
140 3.7820 0.3750 3.5000 7.6570 1.0766 1.0700 1.1520
145 3.6887 0.3750 3.5000 7.5637 1.0756 1.0700 1.1509
150 3.6016 0.3750 3.5000 7.4766 1.0748 1.0700 1.1500
155 3.5201 0.3750 3.5000 7.3951 1.0740 1.0700 1.1492
160 3.4437 0.3750 3.5000 7.3187 1.0732 1.0700 1.1483
165 3.3720 0.3750 3.5000 7.2470 1.0725 1.0700 1.1476
170 3.3045 0.3750 3.5000 7.1795 1.0718 1.0700 1.1468
175 3.2408 0.3750 3.5000 7.1158 1.0712 1.0700 1.1462
180 3.1807 0.3750 3.5000 7.0557 1.0706 1.0700 1.1455
185 3.1238 0.3750 3.5000 6.9988 1.0700 1.0700 1.1449
190 3.0699 0.3750 3.5000 6.9449 1.0694 1.0700 1.1443
195 3.0188 0.3750 3.5000 6.8938 1.0689 1.0700 1.1437

≥ 200 2.9702 0.3750 3.5000 6.8452 1.0685 1.0700 1.1433
หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

 

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F

ล้านบาท

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย

≤ 5 12.9576 1.0000 5.5000 19.4576 1.1946 1.0700 1.2782
10 9.8195 1.0250 5.5000 16.3445 1.1634 1.0700 1.2448
15 9.1514 1.0500 5.5000 15.7014 1.1570 1.0700 1.2380
20 8.4931 1.0750 5.5000 15.0681 1.1507 1.0700 1.2312
25 6.9990 1.0750 5.5000 13.5740 1.1357 1.0700 1.2152
30 7.3924 1.1125 5.0000 13.5049 1.1350 1.0700 1.2145
35 6.8854 1.1250 5.0000 13.0104 1.1301 1.0700 1.2092
40 6.1578 1.1250 5.0000 12.2828 1.1228 1.0700 1.2014
45 5.5918 1.1250 4.5000 11.2168 1.1122 1.0700 1.1901
50 5.1391 1.1250 4.5000 10.7641 1.1076 1.0700 1.1851
55 5.0155 1.1250 4.5000 10.6405 1.1064 1.0700 1.1838
60 4.8663 1.1250 4.5000 10.4913 1.1049 1.0700 1.1822
65 5.0600 1.1500 4.0000 10.2100 1.1021 1.0700 1.1792
70 4.9728 1.1625 4.0000 10.1353 1.1014 1.0700 1.1785
75 4.7382 1.1625 4.0000 9.9007 1.0990 1.0700 1.1759
80 4.5083 1.1625 4.0000 9.6708 1.0967 1.0700 1.1735
85 4.3054 1.1625 4.0000 9.4679 1.0947 1.0700 1.1713
90 4.2180 1.1750 4.0000 9.3930 1.0939 1.0700 1.1705
95 4.1334 1.1750 4.0000 9.3084 1.0931 1.0700 1.1696
100 3.9802 1.1750 4.0000 9.1552 1.0916 1.0700 1.1680
105 4.4448 1.1750 3.5000 9.1198 1.0912 1.0700 1.1676
110 4.3394 1.1750 3.5000 9.0144 1.0901 1.0700 1.1664
115 4.1971 1.1750 3.5000 8.8721 1.0887 1.0700 1.1649
120 4.0667 1.1750 3.5000 8.7417 1.0874 1.0700 1.1635
125 4.0120 1.1875 3.5000 8.6995 1.0870 1.0700 1.1631
130 3.9901 1.1875 3.5000 8.6776 1.0868 1.0700 1.1629
135 3.8822 1.1875 3.5000 8.5697 1.0857 1.0700 1.1617
140 3.7820 1.1875 3.5000 8.4695 1.0847 1.0700 1.1606
145 3.6887 1.1875 3.5000 8.3762 1.0838 1.0700 1.1597
150 3.6016 1.1875 3.5000 8.2891 1.0829 1.0700 1.1587
155 3.5201 1.1875 3.5000 8.2076 1.0821 1.0700 1.1578
160 3.4437 1.1875 3.5000 8.1312 1.0813 1.0700 1.1570
165 3.3720 1.1875 3.5000 8.0595 1.0806 1.0700 1.1562
170 3.3045 1.1875 3.5000 7.9920 1.0799 1.0700 1.1555
175 3.2408 1.1875 3.5000 7.9283 1.0793 1.0700 1.1549
180 3.1807 1.1875 3.5000 7.8682 1.0787 1.0700 1.1542
185 3.1238 1.1875 3.5000 7.8113 1.0781 1.0700 1.1536
190 3.0699 1.1875 3.5000 7.7574 1.0776 1.0700 1.1530
195 3.0188 1.1875 3.5000 7.7063 1.0771 1.0700 1.1525

≥ 200 2.9702 1.1875 3.5000 7.6577 1.0766 1.0700 1.1520

หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ล้านบาท

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 10 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)
อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย

≤ 5 12.9576 0.9000 5.5000 19.3576 1.1936 1.0700 1.2772
10 9.8195 0.9000 5.5000 16.2195 1.1622 1.0700 1.2436
15 9.1514 0.9000 5.5000 15.5514 1.1555 1.0700 1.2364
20 8.4931 0.9000 5.5000 14.8931 1.1489 1.0700 1.2293
25 6.9990 0.9000 5.5000 13.3990 1.1340 1.0700 1.2134
30 7.3924 0.9000 5.0000 13.2924 1.1329 1.0700 1.2122
35 6.8854 0.9000 5.0000 12.7854 1.1279 1.0700 1.2069
40 6.1578 0.9000 5.0000 12.0578 1.1206 1.0700 1.1990
45 5.5918 0.9000 4.5000 10.9918 1.1099 1.0700 1.1876
50 5.1391 0.9000 4.5000 10.5391 1.1054 1.0700 1.1828
55 5.0155 0.9000 4.5000 10.4155 1.1042 1.0700 1.1815
60 4.8663 0.9000 4.5000 10.2663 1.1027 1.0700 1.1799
65 5.0600 0.9000 4.0000 9.9600 1.0996 1.0700 1.1766
70 4.9728 0.9000 4.0000 9.8728 1.0987 1.0700 1.1756
75 4.7382 0.9000 4.0000 9.6382 1.0964 1.0700 1.1731
80 4.5083 0.9000 4.0000 9.4083 1.0941 1.0700 1.1707
85 4.3054 0.9000 4.0000 9.2054 1.0921 1.0700 1.1685
90 4.2180 0.9000 4.0000 9.1180 1.0912 1.0700 1.1676
95 4.1334 0.9000 4.0000 9.0334 1.0903 1.0700 1.1666
100 3.9802 0.9000 4.0000 8.8802 1.0888 1.0700 1.1650
105 4.4448 0.9000 3.5000 8.8448 1.0884 1.0700 1.1646
110 4.3394 0.9000 3.5000 8.7394 1.0874 1.0700 1.1635
115 4.1971 0.9000 3.5000 8.5971 1.0860 1.0700 1.1620
120 4.0667 0.9000 3.5000 8.4667 1.0847 1.0700 1.1606
125 4.0120 0.9000 3.5000 8.4120 1.0841 1.0700 1.1600
130 3.9901 0.9000 3.5000 8.3901 1.0839 1.0700 1.1598
135 3.8822 0.9000 3.5000 8.2822 1.0828 1.0700 1.1586
140 3.7820 0.9000 3.5000 8.1820 1.0818 1.0700 1.1575
145 3.6887 0.9000 3.5000 8.0887 1.0809 1.0700 1.1566
150 3.6016 0.9000 3.5000 8.0016 1.0800 1.0700 1.1556
155 3.5201 0.9000 3.5000 7.9201 1.0792 1.0700 1.1547
160 3.4437 0.9000 3.5000 7.8437 1.0784 1.0700 1.1539
165 3.3720 0.9000 3.5000 7.7720 1.0777 1.0700 1.1531
170 3.3045 0.9000 3.5000 7.7045 1.0770 1.0700 1.1524
175 3.2408 0.9000 3.5000 7.6408 1.0764 1.0700 1.1517
180 3.1807 0.9000 3.5000 7.5807 1.0758 1.0700 1.1511
185 3.1238 0.9000 3.5000 7.5238 1.0752 1.0700 1.1505
190 3.0699 0.9000 3.5000 7.4699 1.0747 1.0700 1.1499
195 3.0188 0.9000 3.5000 7.4188 1.0742 1.0700 1.1494

≥ 200 2.9702 0.9000 3.5000 7.3702 1.0737 1.0700 1.1489
หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%) Factor F

ล้านบาท

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"
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เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบีย้เงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

รวมในรูป ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่า ค่า ค่า รวม Factor (VAT)

อ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไร ค่าใช้จ่าย
≤ 5 12.9576 0.8000 5.5000 19.2576 1.1926 1.0700 1.2761

10 9.8195 0.7750 5.5000 16.0945 1.1609 1.0700 1.2422
15 9.1514 0.7500 5.5000 15.4014 1.1540 1.0700 1.2348
20 8.4931 0.7250 5.5000 14.7181 1.1472 1.0700 1.2275
25 6.9990 0.7250 5.5000 13.2240 1.1322 1.0700 1.2115
30 7.3924 0.6875 5.0000 13.0799 1.1308 1.0700 1.2100
35 6.8854 0.6750 5.0000 12.5604 1.1256 1.0700 1.2044
40 6.1578 0.6750 5.0000 11.8328 1.1183 1.0700 1.1966
45 5.5918 0.6750 4.5000 10.7668 1.1077 1.0700 1.1852
50 5.1391 0.6750 4.5000 10.3141 1.1031 1.0700 1.1803
55 5.0155 0.6750 4.5000 10.1905 1.1019 1.0700 1.1790
60 4.8663 0.6750 4.5000 10.0413 1.1004 1.0700 1.1774
65 5.0600 0.6500 4.0000 9.7100 1.0971 1.0700 1.1739
70 4.9728 0.6375 4.0000 9.6103 1.0961 1.0700 1.1728
75 4.7382 0.6375 4.0000 9.3757 1.0938 1.0700 1.1704
80 4.5083 0.6375 4.0000 9.1458 1.0915 1.0700 1.1679
85 4.3054 0.6375 4.0000 8.9429 1.0894 1.0700 1.1657
90 4.2180 0.6250 4.0000 8.8430 1.0884 1.0700 1.1646
95 4.1334 0.6250 4.0000 8.7584 1.0876 1.0700 1.1637
100 3.9802 0.6250 4.0000 8.6052 1.0861 1.0700 1.1621
105 4.4448 0.6250 3.5000 8.5698 1.0857 1.0700 1.1617
110 4.3394 0.6250 3.5000 8.4644 1.0846 1.0700 1.1605
115 4.1971 0.6250 3.5000 8.3221 1.0832 1.0700 1.1590
120 4.0667 0.6250 3.5000 8.1917 1.0819 1.0700 1.1576
125 4.0120 0.6125 3.5000 8.1245 1.0812 1.0700 1.1569
130 3.9901 0.6125 3.5000 8.1026 1.0810 1.0700 1.1567
135 3.8822 0.6125 3.5000 7.9947 1.0799 1.0700 1.1555
140 3.7820 0.6125 3.5000 7.8945 1.0789 1.0700 1.1544
145 3.6887 0.6125 3.5000 7.8012 1.0780 1.0700 1.1535
150 3.6016 0.6125 3.5000 7.7141 1.0771 1.0700 1.1525
155 3.5201 0.6125 3.5000 7.6326 1.0763 1.0700 1.1516
160 3.4437 0.6125 3.5000 7.5562 1.0756 1.0700 1.1509
165 3.3720 0.6125 3.5000 7.4845 1.0748 1.0700 1.1500
170 3.3045 0.6125 3.5000 7.4170 1.0742 1.0700 1.1494
175 3.2408 0.6125 3.5000 7.3533 1.0735 1.0700 1.1486
180 3.1807 0.6125 3.5000 7.2932 1.0729 1.0700 1.1480
185 3.1238 0.6125 3.5000 7.2363 1.0724 1.0700 1.1475
190 3.0699 0.6125 3.5000 7.1824 1.0718 1.0700 1.1468
195 3.0188 0.6125 3.5000 7.1313 1.0713 1.0700 1.1463

≥ 200 2.9702 0.6125 3.5000 7.0827 1.0708 1.0700 1.1458
หมายเหตุ  1.  กรณีค่างานอยูร่ะหว่างช่วงของค่างานต้นทุนทีก่ าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F หรือใช้สูตรค านวณ

ล้านบาท

ตาราง Factor F  งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ม 

ค่างาน (ทุน) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง (%)
Factor F

 2.   ถ้าเป็นงานเงนิกู้หรือจากแหล่งอ่ืนซ่ึงไม่ต้องช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ใช้  Factor F   ในช่อง "รวมในรูป Factor"



- 277 - 
 

หลักเกณฑ์การค านวณ 
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมี 

 
 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีในงานก่อสร้างชลประทาน  
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามข้อก าหนดและหรือตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวข้องกับค่างานสนับสนุน (Construction General Support) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีเฉพาะ
หรืออุปกรณ์พิเศษส าหรับการก่อสร้าง  และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องมี ส าหรับ 
โครงการ/งานก่อสร้างชลประทานแต่ละงาน/โครงการ 
 ในการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีส าหรับงานก่อสร้าง
ชลประทาน ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางเป็นผู้พิจารณาก าหนดตามข้อเท็จจริงและข้อก าหนดต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ/งานก่อสร้างชลประทานนั้น ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นต้องมีรายการใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรมชลประทาน มักจะก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้าง
ต้องหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในสัญญาจ้างด้วย   
ซึ่งเงื่อนไขที่ก าหนดดังกล่าวก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่าย อ่ืน 
ที่จ าเป็นต้องมีรายการหนึ่ง ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  

 หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
 1. ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางพิจารณาก าหนดรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องมี ตามข้อเท็จจริงและหรือตามข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการงานก่อสร้าง 
ที่ค านวณราคากลางนั้น ว่าจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี
รายการใดบ้าง 
 2.  แสดงรายละเอียดการค านวณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีของแต่ละรายการ
ลงใน “แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็นส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ”  
   ในการค านวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดแต่ละรายการ ให้ค านวณตามข้อมูลค่าใช้จ่าย
ที่เป็นจริง  โดยรายการใดต้องช าระค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้ด้วย   
   ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้าง
ต้องหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในสัญญาจ้าง ผู้มีหน้าที่
ค านวณราคากลางสามารถน าแบบฟอร์มส าหรับค านวณและรวบรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ กรณีมี
เงื่อนไขก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ควบคุมงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ ก็สามารถกระท าได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง แล้วน า
ผลรวมและแสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีสรุปไว้ใน “แบบแสดงการค านวณและเหตุผลความจ าเป็น
ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ” 
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 3.  น าค่าใช้จ่ายรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี  
ทุกรายการไปสรุปไว้ใน “แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี” 
งานก่อสร้างชลประทาน แล้วรวมยอดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี 
ทุกรายการ ไว้ในช่อง “รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ” ซึ่งผลลัพธ์ในช่อง “รวมค่าใช้จ่าย
พิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ” ในแบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็นต้องมี  ก็คือค่าก่อสร้างในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี
ส าหรับทั้งโครงการงานก่อสร้างนั้น 
 4. น าผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมีทุกรายการ 
จากแบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องมี  ไปก ำหนดเป็นรำยกำร 
(Item) ค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดฯ รวมไว้ในแบบสรุปรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงชลประทำน (BOQ.)  
โดยไม่ค ำนวณรวมค่ำ Factor F 
   ทั้งนี้  แบบฟอร์มส ำหรับค ำนวณค่ำใช้จ่ำย พิเศษตำมข้อก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
ที่จ ำเป็นต้องมี มีรำยละเอียดก ำหนดไว้ในส่วนของแบบฟอร์มส ำหรับกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
ชลประทำน ข้อ 2 : แบบฟอร์มส ำหรับกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน  
ที่จ ำเป็นต้องมี 


