
ปกติ ซอย 5 บา้นพรชยั หมูท่ี่ 9 ต าบลกุดแห่  อ  าเภอนากลาง  จงัหวดัหนองบวัล าภู
1 งานร้ือโครงสร้างถนนเดมิ

1.1 งานร้ือผวิลาดยางเดมิ (ความหนา 8 ซม.)

คิดจากพ้ืนท่ี  1  ตร.ม.
ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา    ร้ือผิวทางเดิม = 2.768 บาท / ตร.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ปริมาตรวสัดุท่ีร้ือออก = 0.080 ลบ.ม./ตร.ม. [2]
ส่วนขยาย  : ปริมาตรวสัดุ x1.60 = 0.128 ลบ.ม./ตร.ม. [3] = [2] x 1.60
ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมดนัและตกั  (หิน ผ)ุ = 5.452 บาท/ลบ.ม. [4] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนทิง้ 1 กม. = 1.491 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าขนทิง้ = 9.711 บาท/ลบ.ม. [6] =[1]+ [4] + [5]
…ค่างานต้นทุน = 9.710 บาท / ตร.ม.

1.2 งานร้ือผวิ คสล.  เดมิ  (ความหนา 15 ซม.)
คิดจากพ้ืนท่ี  1  ตร.ม.
คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต  = 15 ซม. [1]
ปริมาตรคอนกรีตท่ีร้ือออก = 0.150 ลบ.ม. / ตร.ม. [2]= 1 x [1] / 100
ส่วนขยาย  : ปริมาตรวสัดุ x1.70 = 0.255 ลบ.ม. / ตร.ม. [3]= [2] x 1.70
ค่าทบุคอนกรีตเดิม = 400.000 บาท / ลบ.ม. [4] (ค่าทุบคอนกรีตตามหลกัเกณฑฯ์)

ค่าทบุคอนกรีต = 60.000 บาท / ตร.ม. [5]= [2] x [4]
ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคาดนัและตกั (หินแขง็) = 81.430 บาท / ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ขนทิง้ 1 กม. = 11.650 บาท / ลบ.ม. [7] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าขนทิง้ = 93.080 บาท / ลบ.ม. [8]= [6] + [7]
ค่าขนไปทิง้ = 23.735 บาท / ตร.ม. [9]= [3] x [8]
รวมค่าใชจ่้าย = 83.735 บาท / ตร.ม. [10]= [5] + [9]
…ค่างานต้นทุน = 83.73 บาท / ตร.ม.

1.3 งานร้ือสะพานคอนกรีตเดมิ

คิดจากปริมาตรคอนกรีตของสะพานท่ีตอ้งทบุทิง้ = 1 ลบ.ม. [1]
ค่าทบุคอนกรีตเดิมรวมค่าขนทิง้ = 1,000.000      บาท / ลบ.ม. [2] (ค่าทุบคอนกรีตตามหลกัเกณฑฯ์)

รวมค่าใชจ่้าย = 1,000.000      บาท [3]= [1] + [2]
…ค่างานต้นทุน = 1,000.00 บาท

1.4 งานร้ือท่อลอดเหลี่ยมเดมิ

คิดจากปริมาตรคอนกรีตของทอ่เหล่ียมท่ีตอ้งทบุทิง้ = 1 ลบ.ม. [1]
ค่าทบุคอนกรีตเดิม = 500.000         บาท / ลบ.ม. [2] (ค่าทุบคอนกรีตตามหลกัเกณฑฯ์)

ส่วนขยาย  : ปริมาตรวสัดุ x1.70 = 1.700             ลบ.ม. [3]= [1] x 1.70
ค่าทบุคอนกรีต = 500.000         บาท [4]= [1] x [2]
ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคาดนัและตกั (หินแขง็) = 81.430           บาท / ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ขนทิง้ 1 กม. = 11.650           บาท / ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าขนทิง้ = 93.080           บาท / ลบ.ม. [7]= [5] + [6]
ค่าขนคอนกรีตท่ีทบุแลว้ไปทิง้ = 158.236         บาท [8]= [3] x [7]
รวมค่าใชจ่้าย = 658.236         บาท [9]= [4] + [8]
…ค่างานต้นทุน = 658.23 บาท

1.5 งานร้ือหินคลุกเดมิ(ขนกอง) (ความหนา 20.00 ซม.)
คิดจากพ้ืนท่ี  1  ตร.ม.
ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา    (ดิน-ขดุตดั) = 22.410 บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ปริมาตรวสัดุท่ีร้ือออก = 0.20 ลบ.ม./ตร.ม. [2]
ส่วนขยาย  : ปริมาตรวสัดุ x1.50 = 0.30 ลบ.ม./ตร.ม. [3] = [2] x 1.50
ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือม   (ดิน-ตกั) = 8.690 บาท/ลบ.ม. [4] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนกอง 1 กม. = 1.491 บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าขนกอง = 10.181 บาท/ลบ.ม. [6] = [4] + [5]
ค่าขนหินคลุกไปกอง = 8.759 บาท / ตร.ม. [7] = [6] x [3]
รวมค่าใชจ่้าย = 13.241 บาท / ตร.ม. [8] = [1] x [2] + [7]
…ค่างานต้นทุน = 13.24 บาท / ตร.ม.

2 งานดนิ

2.1 งานถางป่าและขุดตอ

พิจารณาตามสภาพพ้ืนท่ี (ขนาดเบา)
ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา = 1.790 บาท / ตร.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

…ค่างานต้นทุน = 1.79 บาท / ตร.ม.
หมายเหตุ

งานถางป่าขดุตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวชัพืชเทา่นั้น
งานถางป่าขดุตอขนาดกลาง มีการถากถางวชัพืช และปาดหนา้ดินเดิมออกดว้ย
งานถางป่าขดุตอขนาดหนกั มีการตดัโค่นตน้ไม ้ขดุตอ ถากถางวชัพืช และปาดหนา้ดินเดิมออกดว้ย

2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคนัทางเดมิ

ค่าด าเนินการ+ค่าเส่ือมราคา (ลูกรัง หนา  0.10 ม.) = 11.440           บาท / ตร.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

…ค่างานต้นทุน = 11.44 บาท / ตร.ม.

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน า้มนั ลิตรละ 35.50 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจักร)



2.3 งานตดัคนัทาง

2.3.1 งานตดัดนิ ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้
ค่าด าเนินการและเส่ือมราคา (ตกั) = 8.690             บาท / ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนวสัดุไปทิง้ 1 กม. = 11.650           บาท / ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่างาน = 20.340           บาท / ลบ.ม. [3] = [1] + [2]
ส่วนขยาย :  ค่างาน x 1.25 = 25.425           บาท / ลบ.ม. [4] = [3] x 1.25
ค่าด าเนินการและเส่ือมราคา (ขดุตดั) = 22.410           บาท / ลบ.ม. [5]
รวมค่าใชจ่้าย = 47.835           บาท / ลบ.ม. [6] = [4] + [5]
…ค่างานต้นทุน = 47.83 บาท / ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตวัของทราย  = 1.15               
ส่วนขยายตวัของดิน, ดินปนทราย  = 1.25               

2.3.2 งานตดัหินผุ

ค่าด าเนินการและเส่ือมราคา (ดนัและตกั) = 42.600           บาท / ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่งวสัดุไปทิง้ 1 กม. = 11.650           บาท / ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่างาน = 54.250           บาท / ลบ.ม. [3] = [1] + [2]
ส่วนขยาย :  ค่างาน x 1.60 = 86.800           บาท / ลบ.ม. [4] = [3] x 1.60
ค่าด าเนินการและเส่ือมราคา (ขดุตดั) = 34.610           บาท / ลบ.ม. [5]
รวมค่าใชจ่้าย = 121.410         บาท / ลบ.ม. [6] = [4] + [5]
…ค่างานต้นทุน = 121.41 บาท / ลบ.ม.

2.3.3 งานตดัหินแขง็

ค่าด าเนินการและเส่ือมราคา (ดนัและตกั) = 81.430           บาท / ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่งวสัดุไปทิง้ 1 กม. = 11.650           บาท / ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่างาน = 93.080           บาท / ลบ.ม. [3] = [1] + [2]
ส่วนขยาย :  ค่างาน x 1.70 = 158.236         บาท / ลบ.ม. [4] = [3] x 1.70
ค่าด าเนินการและเส่ือมราคา (เจาะระเบิด) = 69.730           บาท / ลบ.ม. [5]
รวมค่าใชจ่้าย = 227.966         บาท / ลบ.ม. [6] = [4] + [5]
…ค่างานต้นทุน = 227.96 บาท / ลบ.ม.

2.3.4 งานขุดวสัดุไม่เหมาะสม

คิดค่าใชจ่้ายเหมือนรายการท่ี   2.3.1 = 47.830           บาท/ลบ.ม. [1]
เน่ืองจากเป็นการขดุในพ้ืนท่ีจ ากดัเฉพาะแห่ง คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนให้ 10% = 52.613           บาท/ลบ.ม. [2] = [1] x 1.10
…ค่างานต้นทุน = 52.61 บาท/ลบ.ม.

2.3.5 งานตดัแต่งขั้นบันได

ค่าด าเนินการ+ค่าเส่ือมราคา (ขดุตดัดินขั้นบนัได) = 8.470             บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการ+ค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 48.190           บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 56.660           บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]
…ค่างานต้นทุน = 56.66 บาท/ลบ.ม.

2.4 งานถมคนัทาง

2.4.1 งานดนิถมคนัทาง

2.4.1 (1) งานดนิถมคนัทาง(วสัดุจากงานตดัดนิ) (ขนส่งมาจากงานดินตดั)
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 48.190           บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

…ค่างานต้นทุน = 48.19 บาท/ลบ.ม.
2.4.1 (2) งานดนิถมคนัทาง(จากการขนส่ง) ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ จากแหล่งพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง

ค่าวสัดุจากแหล่ง (ราคาท่ีดิน 50,000.000    บาท/ไร่) = 5.208             บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ขดุ-ขน) = 22.840           บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 3 กม. = 17.290           บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 45.338           บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.60 = 72.541           บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 48.190           บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 120.731         บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]
…ค่างานต้นทุน = 120.73 บาท/ลบ.ม.

2.4.2 งานทรายถมคนัทาง ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ จากแหล่ง อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู เดือน มิ.ย. 65
ค่าวสัดุจากแหล่ง = 529.440         บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ขดุ-ขน) (ไมคิ่ดค่าใชจ่้าย) = -                 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 40 กม. = 151.610         บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 681.050         บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.40 = 953.470         บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.40
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 48.190           บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 1,001.660      บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]
…ค่างานต้นทุน = 1001.66 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ แนวเก่า แนวใหม่

ส่วนยบุตวัของทรายถมคนัทาง 1.40 1.45
ดิน, ดินปนทราย ถมคนัทาง 1.60 1.70
ดินเหนียว ถมคนัทาง (ดินเหนียวมีค่า CBR นอ้ยกว่า 2) 1.85 1.90
 ค่าดินท่ีแหล่ง  =  ราคาท่ีดิน/2 (บาท/ไร่) x   1/1600    x 1/3 =  …………….บาท/ลบ.ม.



2.5 งานวสัดุคดัเลือก ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ จากแหล่งพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง
ค่าวสัดุท่ีแหล่ง (ราคาท่ีดิน 50,000.000    บาท/ไร่) = 7.813             บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ขดุ-ขน) = 33.590           บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 4 กม. = 20.110           บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 61.513           บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.60 = 98.420           บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 57.830           บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 156.250         บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]
…ค่างานต้นทุน = 156.25 บาท/ลบ.ม.

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

3.1 งานรองพื้นทาง

3.1.1 งานรองพื้นทางลูกรัง ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ จากแหล่งพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง
ค่าวสัดุท่ีแหล่ง (ราคาท่ีดิน 50,000.000    บาท/ไร่) = 10.417           บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ขดุ-ขน) = 33.590           บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 4 กม. = 20.110           บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 64.117           บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.60 = 102.586         บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 57.830           บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 160.416         บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]
…ค่างานต้นทุน = 160.41 บาท/ลบ.ม.

3.1.2 งานรองพื้นทางดนิซีเมนต์ ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ + ลากพว่ง จากแหล่ง พ้ืนท่ีใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง
ค่าวสัดุท่ีแหล่ง = 10.417           บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ขดุ-ขน) = 33.590           บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 4 กม. = 20.110           บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 64.117           บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.60 = 102.586         บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ราคาซีเมนต ์(รวมค่าขนส่ง) = 2,378.250      บาท / ตนั [6]
ปนูซีเมต ์ 3.5 %     = 73 กก.   ในดินซีเมนต ์  1    ลบ.ม. [7]
ค่าปนูซีเมนต์ = 173.612         บาท/ลบ.ม. [8] = [6] x [7]
ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม (ไมคิ่ดค่าใชจ่้าย) = -                 บาท/ลบ.ม. [9]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสม) = 45.770           บาท/ลบ.ม. [10] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 57.830           บาท/ลบ.ม. [11] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บม่) = 49.740           บาท/ลบ.ม. [12] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 429.538         บาท/ลบ.ม. [13] =[5] + [8] + [10] + [11] + [12]
…ค่างานต้นทุน = 429.53 บาท/ลบ.ม.

3.1.3 งานทรายรองพื้นทาง ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ จากแหล่ง อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู เดือน มิ.ย. 65
ค่าวสัดุจากแหล่ง = 529.440         บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง 40 กม. = 151.610         บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

ค่าแรงปรับเกล่ียแต่งทราย = 25.000           บาท/ลบ.ม. [3]
รวมค่าใชจ่้าย = 706.050         บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
…ค่างานต้นทุน = 706.05 บาท/ลบ.ม.

3.2 งานพื้นทาง

3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ + ลากพว่ง จากแหล่งโรงโมหิ่น       อ.นากลาง  จ.หนองบวัล าภู
ค่าวสัดุท่ีแหล่ง  (รวมค่าตกั) = 189.750         บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง 12 กม. = 29.790           บาท/ลบ.ม. [2]
รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 219.540         บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]
ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.50 = 329.310         บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.50
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสม) = 25.420           บาท/ลบ.ม. [5] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 91.210           บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 445.940         บาท/ลบ.ม. [7] = [4] + [5] + [6]
…ค่างานต้นทุน = 445.94           บาท/ลบ.ม.

3.2.2 (1)งานพื้นทางดนิซีเมนต์ ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ จากแหล่งพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง
ค่าวสัดุลูกรังท่ีแหล่ง = 10.417           บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ขดุ-ขน) = 33.590           บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 4 กม. = 20.110           บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 64.117           บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.60 = 102.586         บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ราคาซีเมนต ์(รวมค่าขนส่ง) = 2,378.250      บาท / ตนั [6]
ปนูซีเมต ์ 4.5 %     = 94 กก.   ในดินซีเมนต ์  1    ลบ.ม. [7]
ค่าปนูซีเมนต์ = 223.555         บาท/ลบ.ม. [8] = [6] x [7]
ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม (ไมคิ่ดค่าใชจ่้าย) = -                 บาท/ลบ.ม. [9]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสม) = 45.770           บาท/ลบ.ม. [10] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 57.830           บาท/ลบ.ม. [11] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บม่) = 49.740           บาท/ลบ.ม. [12] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 479.481         บาท/ลบ.ม. [13] =[5] + [8] + [10] + [11] + [12]
…ค่างานต้นทุน = 479.48 บาท/ลบ.ม.



3.2.2 (2)งานพื้นทางหินคลุกซีเมนต์ ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ + ลากพว่ง จากแหล่งโรงโมหิ่น       อ.นากลาง  จ.หนองบวัล าภู
ค่าวสัดุท่ีแหล่ง  (รวมค่าตกั) = 189.75 บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง 12 กม. = 29.79 บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 219.54 บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]
ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.50 = 329.31 บาท/ลบ.ม. [4] = [3] x 1.50
ราคาซีเมนต ์(รวมค่าขนส่ง) = 2,378.250      บาท / ตนั [5]
ปนูซีเมต ์ 2 %     = 50 กก.ในหินคลุกซีเมนต ์  1    ลบ.ม. [6]
ค่าปนูซีเมนต์ = 118.912         บาท/ลบ.ม. [7] = [5] x [6]
ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม (ไมคิ่ดค่าใชจ่้าย) = -                 บาท/ลบ.ม. [8]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสม) = 49.240           บาท/ลบ.ม. [9] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 49.740           บาท/ลบ.ม. [10] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บม่) = 91.210           บาท/ลบ.ม. [11] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 638.412         บาท/ลบ.ม. [12] =[4] + [7] + [9] + [10] + [11]
…ค่างานต้นทุน = 638.41           บาท/ลบ.ม.

3.2.2 (3)งานพื้นทางหินคลุกเดมิ(จากการร้ือ) ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้
ค่าขนส่ง 1 กม. = 11.650           บาท/ลบ.ม. [1] (จากตารางค่าขนส่ง)

ส่วนการยบุตวั : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.50 = 17.475           บาท/ลบ.ม. [2] = [1] x 1.50
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสม) = 25.420           บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 91.210           บาท/ลบ.ม. [4] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 134.105         บาท/ลบ.ม. [5] =[2] + [3] + [4]
…ค่างานต้นทุน = 134.10 บาท/ลบ.ม.

3.2.2 (4)งานร้ือพื้นทางเดมิและก่อสร้างใหม่ (ความหนา 15.00 ซม.)
ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา   ( ขดุร้ือพ้ืนทางเดิมแลว้บดทบั) = 22.155 ลบ.ม./ตร.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 22.155           ลบ.ม./ตร.ม. [2] = [1]
…ค่างานต้นทุน = 22.15 ลบ.ม./ตร.ม.

3.3 งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดมิ

3.3.1 (1) Deep  Patch

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคางานขดุร้ือพ้ืนทางเดิมแลว้บดทบั
        ขดุร้ือหินคลุก ( 0.20 ม. ) = 29.540 บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าวสัดุหินคลุก  : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.50 ( 0.20 ม. ) = 65.862 บาท/ตร.ม. [2]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ขดุร้ือ+บดทบั (ลูกรัง) ( 0.10 ม. ) = 11.440 บาท/ตร.ม.
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสม (หินคลุก)) ( 0.20 ม. ) = 5.084 บาท/ตร.ม. [3] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั (หินคลุก)) ( 0.20 ม. ) = 18.242 บาท/ตร.ม. [4]
รวมค่าใชจ่้าย = 130.168 บาท/ตร.ม. [5]=[1]+[2]+[3]+[4]
…ค่างานต้นทุน = 130.16 บาท/ตร.ม.

3.3.1 (2) Deep  Patch (ส าหรับงานฉาบผิว SS.)
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคางานขดุร้ือพ้ืนทางเดิมแลว้บดทบั
        ขดุร้ือหินคลุก ( 0.20 ม. ) = 29.540 บาท/ตร.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าวสัดุหินคลุก  : ค่าวสัดุท่ีหนา้งาน x 1.50 ( 0.20 ม. ) = 65.862 บาท/ตร.ม. [3]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสมและบดทบั (หินคลุก)) = 5.084 บาท/ตร.ม. [5] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 100.000 บาท/ตร.ม. [6]=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]
…ค่างานต้นทุน = 100.00 บาท/ตร.ม.

3.3.2 งาน Pavement In-Place Recycling

3.3.2 (1) สูตรค่างาน Pavement In-Place Recycling         N  =  [ Operating Cost + AY + SC ]
        N  =  ค่างาน Pavement In-Place Recycling บาท/ตร.ม.
        A  =  ปริมาณยางแอสฟัลต์  ตนั/ตร.ม.
        Y  =  ราคายางแอสฟัลตบ์วกค่าขนส่ง  บาท/ตนั
        S  =  ปริมาณปนูซีเมนต์  ตนั/ตร.ม.
        C  =  ราคาปริมาณปนูซีเมนตบ์วกค่าขนส่ง  บาท/ตนั

3.3.2 (2) ข้อมูลประกอบการคดิค่างาน         ความลึกในการขดุกดั = 0.15 ม. [1]

        Operating Cost (ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาขดุ) = 29.520 บาท/ตร.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

        ปริมาณซีเมนตท่ี์ใช ้(โดยน ้าหนกั) = 3.5 % [3]
        หน่วยน ้าหนกัของวสัดุพ้ืนทางท่ีขดุกดั = 2,200  กก./ลบ.ม. [4]

ค่าปนูซีเมนต ์+ ค่าขนส่ง                                                    = 3,323.36  บาท/ตนั [5]
ปริมาณปนูซีเมนตต่์อตารางเมตร = 0.011  ตนั/ตร.ม. [6]
รวมค่าปนูซีเมนต ์                             = 36.556  บาท/ตร.ม. [7] = [5]x[6]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบัหินคลุกปรับระดบั) = #DIV/0!  บาท/ตร.ม. [8]
รวมค่าใชจ่้าย = #DIV/0!  บาท/ตร.ม. [9] = [2]+[7]+[8]
…ค่างานต้นทุน = #DIV/0!  บาท/ตร.ม.

3.3.3 งานหินคลุกปรับระดบั

ค่าวสัดุท่ีแหล่ง  (รวมค่าตกั) = 189.750         บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าขนส่ง 12 กม. = 29.790           บาท/ลบ.ม. [2]
รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 219.540         บาท/ลบ.ม. [3] = [1] + [2]
…ค่างานต้นทุน = 219.54 บาท/ลบ.ม.



4 งานผวิทางและไหล่ทาง

4.1 งานผวิทาง

ตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1)

หินฝุ่ น ลบ.ม. 29.790 309.790

หิน 3/8" ลบ.ม. 29.790 281.790
หิน 1/2" ลบ.ม. 29.790 369.690
หิน 3/4" ลบ.ม. 29.790 348.790

ยาง CSS-1h ตนั 594.350 31,700.350

ยาง CSS-1 ตนั 1030.370 29,081.730
ยาง CRS-2 ตนั 1030.370 28,919.340

ยาง AC 60/70 ตนั 594.350 32,318.350
ยาง MC-70 ตนั 1030.370 44,094.670
ยาง PMA ตนั 594.350 44,163.350

ยาง NRMA (Para AC) ตนั 594.350 39,528.350
ยาง EAP ตนั 1030.370 32,143.240

ยาง CSS-1h(EMA) ตนั 594.350 41,485.350

สารผสมเพ่ิม Para Slurry ตนั 594.350 200,594.350

สารผสมเพ่ิม  Hot Mix 
In-Place Recycling

ตนั 594.350 80,844.350

4.1.1 PRIME  COAT  &  TACK  COAT   ส าหรับผวิทาง

4.1.1 (1)  PRIME COAT

ชั้นพ้ืนทางหินคลุก ใชอ้ตัราการลาดยาง Prime Coat = 1.00               ลิตร / ตร.ม. [1] (จากตารางท่ี 1)

ค่ายาง CSS-1 / EAP / MC-70    + ค่าขนส่ง 352 กม. = 29,081.730    บาท / ตนั [2] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่ายาง CSS-1 / EAP / MC-70  = 1  ลิตร/ตร.ม. = 29.081           บาท / ตร.ม. [3] = [1] x [2]/1,000
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ลาดยาง Prime Coat) = 7.920             บาท / ตร.ม. [4] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 37.001           บาท / ตร.ม. [5] = [3]+[4]
…ค่างานต้นทุน = 37.00 บาท / ตร.ม.

4.1.1 (2) TACK COAT

ค่ายาง CRS-2   + ค่าขนส่ง 352 กม. = 28,919.340    บาท / ตนั [1] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่ายาง CRS-2 อตัราการลาด   0.3  ลิตร/ตร.ม. = 8.675             บาท / ตร.ม. [2] = 0.3 x [1]/1,000
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(ลาดยาง Tack Coat) = 7.650             บาท / ตร.ม. [3] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 16.325           บาท / ตร.ม. [4] = [2]+[3]
…ค่างานต้นทุน = 16.32 บาท / ตร.ม.
การใช้อัตรายางแอสฟัลท์ในการค านวณราคากลางส าหรับงาน Prime Coat และ Asphalt Concrete

     กรณปีริมาณงาน AC น้อยกว่า 10,000 ตนั ให้ใช้ค่าตดิตั้งโรงงานส าหรับปริมาณงาน 10,000 ตนั ในการประเมณิราคา

1.  งาน Prime Coat ก าหนดแนวทาง ให้ใชค้ตัแบคแอสฟัลทห์รือแอสฟัลทอิ์มลัชนัตามตารางท่ี 1
ตารางที ่1

2.  งานแอสฟัลทค์อนกรีต ก าหนดแนวทางให้ใชเ้ปอร์เซ็นตแ์อสฟัลทซี์เมนตโ์ดยน ้าหนกัของวสัดุมวลรวมตามตารางท่ี 2 
ตารางที ่2

ปริมาณแอสฟัลทต์เ์ป็น
เปอร์เซนตโ์ดยน ้าหนกัชั้นรองผิวทาง(Binder 

Course)
หินปนู(Limestone) 5.10
หินแกรนิต(Granite) 5.40
หินบะซอลต(์Basalt) 5.80

ตารางที ่3.1 ตวัแปรค่าด าเนินการปูลาดและบดทบัตามความหนาแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

ความหนา (ซม.) 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
ตวัแปร 0.75 0.80 0.90 1.00 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00
พ้ืนท่ี 16.66 13.89 10.41 8.33 6.94 5.95 5.21 4.63 4.16

ตารางที ่3.2 ตวัแปรค่าด าเนินการปูลาดและบดทบัตามความหนาพอรัสแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 

ความหนา (ซม.) 3.00 4.00 5.00
ตวัแปร 0.80 0.90 1.00
พ้ืนท่ี 16.67 12.50 10.00

ค่าขึน้ลง เคร่ืองผสม AC 80.00 บาท/ตนั
ยาง  MC 25.00 บาท/ตนั
ยาง  AC 35.00 บาท/ตนั
ยาง  P.M.A. 50.00 บาท/ตนั
เหล็กเส้น 80.00 บาท/ตนั
ปนูซีเมนต์ 50.00 บาท/ตนั

พ้ืนทางดินซีเมนต์
พ้ืนทางหินคลุกซีเมนต์

0.8
0.80.6 - 1.0

อตัราการลาด Prime Coat   
(ลิตร/ตร.ม.)

0.6 - 1.0

ชนิดวสัดุมวลรวม

1

610
610
352

ระยะทางขนส่ง
(กม.)

43,064.30

ค่าขนส่ง
(บาท)

รวม
(บาท)

รถบรรทกุ

12

31,724.00
27,888.97
28,051.36

รถบรรทกุ 10 ลอ้ + ลากพว่ง

35231,106.00

610

แหล่งวสัดุ

 โรงโม่หิน       อ.นากลาง  จ.
หนองบวัล าภู

12
12

ราคาวสัดุท่ีแหล่ง
(บาท)
280.00

5.00
5.40
5.80 -

ประเภทวสัดุ หน่วย

319.00
339.90
252.00

12

4.505.20

พ้ืนทางหินคลุก

Asphaltic Boundbase

0.8 - 1.4

อตัราการท่ีใชคิ้ดราคากลาง
(ลิตร/ตร.ม.)

ชนิดพ้ืนทาง

5.50

ชั้นผิวทาง(จากออกแบบ)

5.90

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์อ.สูงเนิน จ.
นครราชสีมา

352

31,112.87 610

 รถบรรทกุ 10 ลอ้ + ลากพว่ง

รถบรรทกุ 10 ลอ้ + ลากพว่ง

352

352

200,000.00

40,891.00

38,934.00 352

80,250.00

43,569.00 352

-

ชั้นผิวทาง(Wearing Course)



4.1.2 5
วสัดุมวลรวมท่ีใช ้ คือ หินปูน(Limestone)

หินผสมแอสฟัลทติ์กคอนกรีตรวมค่าขนส่ง =  0.50*(ราคาหินฝุ่ น)+0.25*(ราคาหิน 3/8''+0.25*(ราคาหิน 3/4'' )
หินผสมแอสฟัลทติ์กคอนกรีต = 312.540         บาท / ลบ.ม. [1]
รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 312.540         บาท / ลบ.ม. [2] 
Asphaltic  Concrete  1  ตนั    หนา 5.00 ซม. ปไูด ้  = 8.33 ตร.ม. [3] (จากตารางท่ี 3.1)

ปริมาณ  Asphalt  Concrete  ทั้งโครงการ = 40.00 ตนั
ปริมาณ  Asphalt  Concrete  ท่ีใชค้  านวณ = 10,000.00 ตนั [4]
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตนั  (คิด 100 กม.) รวมค่าข้ึนลง = 1.992 บาท/ตนั [5] (จากตารางค่าขนส่ง)

ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม                =250,000 / 10,000 = 25.000 บาท/ตนั [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ยาง AC 60/70 + ค่าขนส่ง = 32,318.350 บาท/ตนั [7] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่ายาง (5%)  = 32,318.35 x 5 / 100 = 1,615.917 บาท/ตนั [8]
หินผสมแอสฟัลทติ์กคอนกรีต     = 0.74    ลบ.ม.    @ 312.54           บาท = 231.279 บาท/ตนั [9]
ค่าสารลดอุณหภูมิ (กรณีงานลาดยางแบบ Warm Mix Ashalt) = 0.000 บาท/ตนั [10]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสมแอสฟัลติกคอนกรีต) =  437.13  x 1.00 = 437.130 บาท/ตนั [11] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

 - ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีต (ให้ไมเ่กินระยะ L/4) 0 กม. = 0.000 บาท/ตนั [12] (จากตารางค่าขนส่ง)

4.1.2 (1.1) งานลาดยาง  ปูบน Prime Coat 

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ปแูละเม่ือบดทบั บน Prime Coat ) =  15.85  x 1.00 = 15.850 บาท/ตร.ม. [13] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าสมัประสิทธ์ิการบดทบั 5.00 ซม. = 1.00 [14] (จากตารางท่ี 3.1)

13.63         ปบูน Prime Coat = 132.030 บาท/ตนั [15] = [3]x[13]x[14]
... รวมค่างานแอสฟัลติกคอนกรีต  ปบูน Prime Coat = 2,443.348 บาท/ตนั [16] = [5]+[6]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[15]
…ค่างานต้นทุน  ปูบน Prime Coat = 293.31 บาท/ตร.ม. [17] = [16]/[3]

4.1.2 (1.2) งานลาดยาง  ปูบน Tack Coat  

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ปแูละเม่ือบดทบั บน Tack Coat  ) =  12.29  x 1.00 = 12.290           บาท/ตร.ม. [18] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าสมัประสิทธ์ิการบดทบั 5.00 ซม. = 1.00 [19] (จากตารางท่ี 3.1)

        ปบูน Tack Coat = 102.375         บาท/ตนั [20] = [3]x[18]x[19]
... รวมค่างานแอสฟัลติกคอนกรีต  ปบูน Tack Coat = 2,413.693 บาท/ตนั [21] = [5]+[6]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[20]
…ค่างานต้นทุน    ปูบน Tack Coat = 289.75 บาท/ตร.ม. [22] = [21]/[3]

5
วสัดุมวลรวมท่ีใช ้ คือ หินปูน(Limestone)

หินผสมแอสฟัลทติ์กคอนกรีตรวมค่าขนส่ง =  0.50*(ราคาหินฝุ่ น)+0.25*(ราคาหิน 3/8''+0.15*(ราคาหิน 1/2'')+0.10*(ราคาหิน 3/4'' )
หินผสมแอสฟัลทติ์กคอนกรีต = 315.675         บาท / ลบ.ม. [1]
รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 315.675         บาท / ลบ.ม. [2] 
Asphaltic  Concrete  1  ตนั    หนา 0.00 ซม. ปไูด ้  = #DIV/0! ตร.ม. [3] (จากตารางท่ี 3.1)

ปริมาณ  Asphalt  Concrete  ทั้งโครงการ = 40.00 ตนั
ปริมาณ  Asphalt  Concrete  ท่ีใชค้  านวณ = 10,000.00 ตนั [4]
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตนั  (คิด 100 กม.) รวมค่าข้ึนลง = 1.992 บาท/ตนั [5] (จากตารางค่าขนส่ง)

ค่าติดตั้งเคร่ืองผสม                =250,000 / 10,000 = 25.000 บาท/ตนั [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ยาง AC 60/70 + ค่าขนส่ง = 32,318.350 บาท/ตนั [7] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่ายาง (5%)  = 32,318.35 x 5 / 100 = 1,615.917 บาท/ตนั [8]
หินผสมแอสฟัลทติ์กคอนกรีต     = 0.74    ลบ.ม.    @ 315.68           บาท = 233.599 บาท/ตนั [9]
ค่าสารลดอุณหภูมิ (กรณีงานลาดยางแบบ Warm Mix Ashalt) = 0.000 บาท/ตนั [10]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผสมแอสฟัลติกคอนกรีต) =  437.13  x 1.00 = 437.130 บาท/ตนั [11] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

 - ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีต (ให้ไมเ่กินระยะ L/4) 0 กม. = 0.000 บาท/ตนั [12] (จากตารางค่าขนส่ง)

(1.33333333333333.1) งานลาดยาง  ปูบน Prime Coat 

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ปแูละเม่ือบดทบั บน Prime Coat ) =  15.85  x 1.00 = 15.850 บาท/ตร.ม. [13] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าสมัประสิทธ์ิการบดทบั 0.00 ซม. = #N/A [14] (จากตารางท่ี 3.1)

13.63         ปบูน Prime Coat = #N/A บาท/ตนั [15] = [3]x[13]x[14]
... รวมค่างานแอสฟัลติกคอนกรีต  ปบูน Prime Coat = #N/A บาท/ตนั [16] = [5]+[6]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[15]
…ค่างานต้นทุน  ปูบน Prime Coat = #N/A บาท/ตร.ม. [17] = [16]/[3]
(1.2) งานลาดยาง  ปูบน Tack Coat  

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ปแูละเม่ือบดทบั บน Tack Coat  ) =  12.29  x 1.00 = 12.290           บาท/ตร.ม. [18] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าสมัประสิทธ์ิการบดทบั 0.00 ซม. = #N/A [19] (จากตารางท่ี 3.1)

        ปบูน Tack Coat = #N/A บาท/ตนั [20] = [3]x[18]x[19]
... รวมค่างานแอสฟัลติกคอนกรีต  ปบูน Tack Coat = #N/A บาท/ตนั [21] = [5]+[6]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[20]
…ค่างานต้นทุน    ปูบน Tack Coat = #N/A บาท/ตร.ม. [22] = [21]/[3]

4.1.2 (2) งานลาดยางแบบ  Hot Mix In-Place Recycling Asphalt 

                ความลึกในการขดุใส = 0.00 ซม.
                ความหนาในการเสริมผิว 5.00 ซม.
                ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาขดุใส = 0.000 บาท/ตร.ม. [23] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

                ค่าวสัดุสารผสมเพ่ิมปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ =  80.84  x 0.20 = 16.168 บาท/ตร.ม. [24] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

                รวมค่างานเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต {* จากล าดบัท่ี 4.1.2(1) } = 2,311.318 บาท/ตนั [25] = [5]*+[6]*+[8]*+[9]*+[10]*+[11]*+[12]*
                ค่างานเสริมแอสฟัลติกคอนกรีต = 277.469 บาท/ตร.ม. [26] = [25]/[3]
                 ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ปแูละเม่ือบดทบั บน Tack Coat ) =  12.29  x 1.00 = 12.290 บาท/ตร.ม. [27] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

                 ค่าสมัประสิทธ์ิการบดทบั 5.00 ซม. = 1.000 [28]
... รวมค่างานแอสฟัลติกคอนกรีต  ปบูน Tack Coat = 305.927 บาท/ตร.ม. [29] = [23]+[24]+[26]+[27]x[28]
…ค่างานต้นทุน    Hot Mix In-Place Recycling Asphalt  ขุดใส  0  ซม.  เสริมผวิ  5 ซม. = 305.92 บาท/ตร.ม.

ช้ันผวิทาง(จากออกแบบ)(1) งานลาดยางแบบ Asphalt concrete

ช้ันรองผวิทาง(จากออกแบบ)(2) งานลาดยางแบบ Asphalt concrete



4.1.3 งานผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

วสัดุส าหรับคอนกรีตเสริมเหลก็
(1) งานคอนกรีต

ตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (2)

ปนูซีเมนต์ ตนั 610 1,030.370 50 3,323.360

ทรายหยาบ ลบ.ม. 40 151.610  - 681.050

ทรายถม ลบ.ม. 40 151.610  - 681.050

หิน / กรวด ลบ.ม. 12 46.710  - 365.710

กรณทีีป่ริมาณงานคอนกรีตน้อยกว่า  7,000  ลบ.ม.  ให้ใช้ค่าตดิตั้งเคร่ืองผสมส าหรับปริมาณงาน  7,000  ลบ.ม.  ในการประเมนิราคา

ปริมาณ คอนกรีต  ทั้งโครงการ = ลบ.ม.

ปริมาณ คอนกรีต   ท่ีใชค้  านวณ = 7,000.00 ลบ.ม.

1.1 กรณตีดิตั้งโรงผสมคอนกรีต

รายการ

ค1  (Lean) ปริมาณ 0.252 0.624 1.001 2,168.43

ค1 เป็นเงิน(บาท) 837.487 424.975 365.893 21.430 212.650 306.000 2,168.435 2,168.43

ค2 ปริมาณ 0.305 0.744 0.834 2,363.65

ค3 เป็นเงิน(บาท) 1,011.963 506.701 304.911 21.430 212.650 306.000 2,363.655 2,363.65

ค3 (ส าหรับงานทาง) ปริมาณ 0.336 0.715 0.879 2,465.12

ค4 เป็นเงิน(บาท) 1,116.649 487.087 321.313 21.430 212.650 306.000 2,465.129 2,465.12

ปริมาณ 0.368 0.686 0.846 2,538.42

เป็นเงิน(บาท) 1,221.335 467.473 309.537 21.430 212.650 306.000 2,538.424 2,538.42

ปริมาณ 0.368 0.686 0.846 2,232.42

เป็นเงิน(บาท) 1,221.335 467.473 309.537 21.430 212.650  -ไมคิ่ด- 2,232.424 2,232.42

ปริมาณ 0.420 0.629 0.837 2,670.30

เป็นเงิน(บาท) 1,395.811 428.244 306.172 21.430 212.650 306.000 2,670.308 2,670.30

1.2 กรณไีม่ตดิตั้งโรงผสมคอนกรีต

รายการ

ปริมาณ 0.252 0.624 1.001 2,026.35

เป็นเงิน(บาท) 837.487 424.975 365.893 398.000 2,026.355 2,026.35

ปริมาณ 0.305 0.744 0.834 2,259.57

เป็นเงิน(บาท) 1,011.963 506.701 304.911 436.000 2,259.575 2,259.57

ปริมาณ 0.336 0.715 0.879 2,361.04

เป็นเงิน(บาท) 1,116.649 487.087 321.313 436.000 2,361.049 2,361.04

ปริมาณ 0.368 0.686 0.846 2,434.34

เป็นเงิน(บาท) 1,221.335 467.473 309.537 436.000 2,434.344 2,434.34

ปริมาณ 0.420 0.629 0.837 2,566.22

เป็นเงิน(บาท) 1,395.811 428.244 306.172 436.000 2,566.228 2,566.22

ปริมาณ 0.462 1.140 - 2,709.78

เป็นเงิน(บาท) 1,535.392 776.397 - 398.000 2,709.789 2,709.78

...ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต (จากบัญชีค่าแรงงานฯ) = 436.00           บาท/ลบ.ม.

...ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ  (จากบัญชีค่าแรงงานฯ) = 398.00           บาท/ลบ.ม.

...ค่าแรงเทคอนกรีตผสมเสร็จ  (จากบัญชีค่าแรงงานฯ) = 306.00           บาท/ลบ.ม.
หมายเหตุ  - ค่าผสมและเทคอนกรีตใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง  เดือนสิงหาคม 2551 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

                  - ค่าขนขึน้-ลงปูนซีเมนต์ใช้ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

                  - เปอร์เซนต์เผ่ือของส่วนผสมคอนกรีตใช้ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

                   - การเผ่ือความเสียหายของปริมาณวสัดุผสมคอนกรีต ให้คดิในราคาต่อหน่วยดงันี้                       - ปริมาณปูนซีเมนต์คดิเผ่ือร้อยละ 5

                      - ปริมาณทรายหยาบคดิเผ่ือร้อยละ 20

                      - ปริมาณหินคดิเผ่ือร้อยละ 15

ตารางค่าเหล็กเสริม

(บาท/ตนั) (บาท/ตนั) (บาท/กก.)
RB6 29,488.81 67.970 80.00 29,636.78 29.63
RB9 28,743.36 67.970 80.00 28,891.33 28.89
RB15 28,000.60 67.970 80.00 28,148.57 28.14
RB19 34,176.75 67.970 80.00 34,324.72 34.32
RB25 32,892.62 67.970 80.00 33,040.59 33.04

ค1

 (Lean)

ค1

ค2

ค3

ค1

 (Lean)

ค3

(ส าหรับงานทาง)

ค4

เหล็ก

ค1

ค2

ค3

ค4

ปูนทรายผสม

ยาแนวท่อ

ราคาท่ีแหล่ง
(บาท/ตนั)

ค่าขนส่ง ค่าขนข้ึน-ลง 
(บาท/ตนั)

40

 รวมค่าใชจ่้าย

(กม.)

34,324.720

28,891.330

33,040.590

 ค่าแรงเท 
(จากบญัชี

ค่าแรงงานฯ)

 ค่าแรงผสม 
 (จากตารางค่า
ด าเนินการฯ)

แหล่งวสัดุ

อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู เดือน มิ.ย. 65

ค่าขนส่ง
(บาท)

 รวมค่าใชจ่้าย  ค่างานตน้ทนุ 
(บาท / ลบ.ม.)

ค่าติดตั้ง
เคร่ืองผสม 

150,000 
บาท/คร้ัง

หิน 
เผ่ือ  15%

40

ประเภทวสัดุ หน่วย

529.44

529.44

2,242.99

ซีเมนต ์เผ่ือ  
5%

ทราย
 เผ่ือ 20%

ค่างานตน้ทนุ

29,636.780

รวมค่าใชจ่้าย
(บาท/ตนั)

40

 ค่างานตน้ทนุ 
(บาท / ลบ.ม.)

ซีเมนต ์เผ่ือ  
5%

ทราย
 เผ่ือ 20%

หิน 
เผ่ือ  15%

ค่าแรงผสม
และเท 

(จากบญัชี
ค่าแรงงานฯ)

28,148.570

รถบรรทกุ 10 ลอ้ + ลากพว่ง

รถบรรทกุ 10 ลอ้

รถบรรทกุ 10 ลอ้

รถบรรทกุ 10 ลอ้

ราคาวสัดุท่ีแหล่ง
(บาท)

รถบรรทกุ

หมายเหตุ

40

ส านกังานพาณิชย ์ จ.หนองบวัล าภู

40
SR-24

รวม
(บาท)

อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู เดือน มิ.ย. 65

โรงโม่หิน       อ.นากลาง  จ.หนองบวัล าภู

อ.เมือง จ.หนองบวัล าภู เดือน มิ.ย. 65

319.00

ระยะทางขนส่ง
(กม.)

ค่าข้ึนลง
(บาท)



DB12 28,505.50 67.970 80.00 28,653.47 28.65
DB16 27,290.19 67.970 80.00 27,438.16 27.43
DB20 26,953.27 67.970 80.00 27,101.24 27.10
DB25 27,723.37 67.970 80.00 27,871.34 27.87
DB12 26,338.93 67.970 80.00 26,486.90 26.48
DB16 26,578.53 67.970 80.00 26,726.50 26.72
DB20 26,585.70 67.970 80.00 26,733.67 26.73
DB25 28,005.70 67.970 80.00 28,153.67 28.15

(บาท/ตร.ม.)

 Ø 6.0 มม.@0.25 ม.# 55.62 1.830 0.142

 Ø 6.0 มม.@0.20 ม.# 69.01 2.287 0.178

 Ø 6.0 มม.@0.15 ม.# 90.64 3.050 0.237

(บาท/ตนั) (บาท/ตนั) (บาท/กก.)
 Ø  4, 5, 7, 9  มม. 46,350.00 67.970 80.00 46,431.83 46.43
 Ø 9.5 , 12.7 มม. 46,693.33 67.970 80.00 46,775.16 46.77

...ค่าแรงผกูเหล็ก = 3,401.00        บาท/ตนั = 3.40              บาท/กก.  (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

...ค่าแรงงานเหล็กตะแกรง WIRE MESH = 5.00              บาท/ตร.ม.  (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

...ค่าแรงงานลวดอดัแรง = 15,000.00      บาท/ตนั = 15.00            บาท/กก.
หมายเหตุ  - ค่าแรงผูกเหล็กใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

                  - ค่าขนขึน้-ลงเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

                  - เปอร์เซนต์ลวดผูกเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

(2) งานไม้แบบ

ไมแ้บบ (2)
ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย

คิดจากพ้ืนท่ี       1 ตร.ม.
ไมก้ระบากหรือไมย้าง ลบ.ฟ. 463.50 1.00 463.500         1.00 463.500          1.00 463.500         
ไมค้ร่าว ลบ.ฟ. 463.50 0.30 139.050         0.30 139.050          0.30 139.050         
ค ้ายนัไมแ้บบ ตน้ 123.60 0.30 37.080           0.30 37.080            - -

ไมอ้ดัยางหนา 4 มม. ตร.ม. 74.56 - - - - 1.00 74.563          
ตะปู กก. 47.38 0.25 11.845           0.25 11.845            0.25 11.845          
น ้ามนัทาผิวไม้ ตร.ม. 25.00 1.00 25.000           1.00 25.000            1.00 25.000          
ค่าแรงไมแ้บบ ตร.ม. 133.00 1.00 133.000         1.00 133.000          1.00 133.000          (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

รวมค่าใชจ่้าย ใชง้าน 4 คร้ัง 320.869         ใชง้าน 5 คร้ัง 288.295          ใชง้าน 3 คร้ัง 387.653         

…ต้นทุนค่าไม้แบบ บาท/ตร.ม. 320.86           288.29            387.65          

หมายเหตุ  - ค่าแรงไม้แบบใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

4.1.3 (1) งานผวิทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิจารณาทีถ่นน ความกวา้ง 1.5 ม.  ยาว 10 ม.   หนา 0.00 เมตร
#N/A = #N/A กก./ตร.ม. = #N/A บาท/ตร.ม. เผ่ือ 10 % (ค่าเหล็ก+ค่าลวด+ค่าผกู)

#N/A = #N/A กก./ตร.ม. = 98.920           บาท/ตร.ม. (ค่าเหล็ก+ค่าวาง)

ค่างานคอนกรีต ค3 (ส าหรับงานทาง) -              ลบ.ม. @ 2,232.42        = -                 บาท [1]
ตะแกรงเหล็ก+ค่าแรง ใชเ้หล็ก Wire Mesh 15.00          ตร.ม. @ 98.92             = 1,483.800      บาท [2]
ค่าปผิูวคอนกรีต 15.00          ตร.ม. @ 12.36             = 185.400         บาท [4] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าติดตั้งแบบขา้ง 10.00          ม. @ 20.60             = 206.000         บาท [5] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าบม่ 15.00          ตร.ม. @ 9.95               = 149.250         บาท [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 2,024.450      บาท/15 ตร.ม. [7] = [1]+….+[6]
… ค่างานต้นทุน = 134.96 บาท/ตร.ม.

4.1.3 (2) Expansion  Joint (คิดจากถนนกวา้ง 1.50 ม. หนา 0.00 ม.)
เหล็ก Dowel bar RB19 6.122 กก. @ 34.32             = 210.089         บาท [1] เผ่ือ 10 %
CAP + จาระบี 5 ชุด @ 10.00             = 50.000           บาท [2]
ชีโลเทก็ซ์(กระดาษชานออ้ย) 0 ตร.ม. @ 138.89           = -                 บาท [3]
ค่ายางแอสฟัลทผ์สมทราย 0.9375 ลิตร @ 44.78             = 41.977           บาท [4]
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 1.50 ม. @ 15.67             = 23.505           บาท [5] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าไมแ้บบ (ไมแ้บบ 2)  0 ตร.ม. @ 288.29           = -                 บาท [6]
แผน่พลาสติก 1.8 ตร.ม. @ 3.00               = 5.400             บาท [7]
รวมค่าใชจ่้าย = 330.971         บาท/2 ม. [8] = [1]+...+[7]
… ค่างานต้นทุน = 220.64 บาท/ม.

4.1.3 (3) Contraction  Joint (คิดจากถนนกวา้ง 1.50 ม. หนา 0.00 ม.)
เหล็ก Dowel bar RB19 6.122 กก. @ 34.32             = 210.089         บาท [1] เผ่ือ 10 %
CAP + จาระบี 5 ชุด @ 10.00             = 50.000           บาท [2]
ค่าตดั  JOINT และหยอดยาง 1.5 ม. @ 24.61             = 36.915           บาท [3] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่ายางแอสฟัลทผ์สมทราย 0 ลิตร @ 44.78             = -                 บาท [4]
แผน่พลาสติก 1.8 ม. @ 3.00               = 5.400             บาท [5]
รวมค่าใชจ่้าย = 302.404         บาท/2 ม. [6] = [1]+….+[5]
… ค่างานต้นทุน = 201.60 บาท/ม.

4.1.3 (4) Longitudinal  Joint (คิดจากความยาว 10.00 ม. หนา 0.00 ม.)

wire mesh
ราคาท่ีแหล่ง
(บาท/ตร.ม.)

รายการ หน่วย ราคา/หน่วย
ไมแ้บบ (1)

40
40

26,733.670

28,653.470

40

27,871.340
27,101.240
27,438.160

40 26,486.900

40

610

ค่าขนข้ึน-ลง
(บาท/ตนั)

ค่าขนส่ง
(กม.)

610

ค่าขนส่ง
(กม.)

ค่าขนข้ึน-ลง
(บาท/ตร.ม.)

40

610 93.927

57.592

ราคารวมค่าขนส่ง
(บาท/ตร.ม.)

28,153.670

ส านกังานพาณิชย ์ จ.หนองบวัล าภู

40

40
40

กรุงเทพฯ เดือน  เดือน มิ.ย. 65

40

หมายเหตุ

หมายเหตุ

PC WIRE  (กรุงเทพฯ เดือน  เดือน มิ.ย. 65)

ค่างานตน้ทนุ
(บาท/ตร.ม.)

PC STRAND  7 เส้น (กรุงเทพฯ เดือน  เดือน มิ.ย. 65)

ค่างานตน้ทนุ

46,775.160

ราคาท่ีแหล่ง
(บาท/ตนั)

ลวดอดัแรง

ไมแ้บบ (3)
หมายเหตุ

57.590

71.470

93.920

SD-40

ส านกังานพาณิชย ์ จ.หนองบวัล าภู

26,726.500

46,431.830

รวมค่าใชจ่้าย
(บาท/ตนั)

71.475

SD-30



เหล็ก Dowel bar RB12 9.768 กก. @ 28.65             = 279.853         บาท [1] เผ่ือ 10 %
ค่าตดั  JOINT และหยอดยาง 10 ม. @ 24.61             = 246.100         บาท [2]
ค่ายางแอสฟัลทผ์สมทราย 0 ลิตร @ 44.78             = -                 บาท [3]
รวมค่าใชจ่้าย = 525.953         บาท/10 ม. [4] = [1]+[2]+[3]
… ค่างานต้นทุน = 52.59 บาท/ม.

4.1.4 งานผวิทาง CAPE SEAL

ระยะทางท่ีปผิูวทาง = 0.083             กม.
ค่าขนส่งวสัดุผสม 1/4 ของระยะทางด าเนินการ 0 กม. = -                 บาท / ตนั

ค่างานตน้ทนุ CHIP SEAL = ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(ผิวทางแบบบาง)+ค่าหิน(1/2")+ค่ายาง(CRS-2)+ค่าขนส่งวสัดุผสม

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผิวทางแบบบาง) ปกติ = 17.930           บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าหิน(1/2")   + ค่าขนส่ง 12 กม. = 369.690         บาท / ลบ.ม. [2] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่ายาง CRS-2   + ค่าขนส่ง 610 กม. = 28,919.340    บาท / ตนั [3] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่าขนส่งวสัดุผสม 0 กม. = -                 บาท / ตนั [4] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม  = [1]+0.01286[2]+0.00123[3]+0.01222[4] = 58.255           บาท/ตร.ม. [5]
ค่างานตน้ทนุ FOG SPRAY = ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(Fog Spray)+ค่ายาง(CSS-1h)
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(Fog Spray) ปกติ = 2.970             บาท/ตร.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่ายาง(CSS-1h)   + ค่าขนส่ง 610 กม. = 31,700.350    บาท / ตนั [7] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

รวม  = [6]+0.00031[7] = 12.797           บาท/ตร.ม. [8]
ค่างานตน้ทนุ SLURRY SEAL = ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(Slurry Seal)+ค่าหิน(ฝุ่ น)+ค่ายาง(CSS-1h)+ค่าปนูซีเมนต+์ค่าขนส่งวสัดุผสม
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(Slurry Seal) ปกติ = 13.210           บาท/ตร.ม. [9] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าหิน(ฝุ่ น) + ค่าขนส่ง 12 กม. = 309.790         บาท / ลบ.ม. [10] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่ายาง(CSS-1h) + ค่าขนส่ง 610 กม. = 31,700.350    บาท / ตนั [11] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่าปนูซีเมนต ์+ ค่าขนส่ง 40 กม. = 2,378.250      บาท / ตนั [12] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่าขนส่งวสัดุผสม 0 กม. = -                 บาท / ตนั [13] (จากตารางค่าขนส่ง)

 รวม = [9]+(527.70+1.21550[10]+0.25779[11]+0.01450[12]+1.85[13])/182 = 63.269           บาท/ตร.ม. [14]
รวมค่าใชจ่้าย CAPE SEAL = 134.321         บาท/ตร.ม. [15] = [5]+[8]+[14]
…ค่างานต้นทุน CAPE SEAL = 134.32 บาท/ตร.ม.

4.1.5 งาน PARA SLURRY SEAL ( Type 3 )

ระยะทางท่ีปผิูวทาง = 0.083             กม.
ค่าขนส่งวสัดุผสม 1/4 ของระยะทางด าเนินการ -              กม. = -                 บาท / ตนั
ค่างานตน้ทนุ CHIP SEAL = ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(ผิวทางแบบบาง)+ค่าหิน(1/2")+ค่ายาง(CRS-2)+ค่าขนส่งวสัดุผสม

ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ผิวทางแบบบาง) ปกติ = 17.930           บาท/ตร.ม. [1] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าหิน(1/2")   + ค่าขนส่ง 12.000        กม. = 369.690         บาท / ลบ.ม. [2] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่ายาง CRS-2   + ค่าขนส่ง 610.000      กม. = 28,919.340    บาท / ตนั [3] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่าขนส่งวสัดุผสม -              กม. = -                 บาท / ตนั [4] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวม  = [1]+0.01286[2]+0.00123[3]+0.01222[4] = 58.255           บาท/ตร.ม. [5]
ค่างานตน้ทนุ FOG SPRAY = ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(Fog Spray)+ค่ายาง(CSS-1h)
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(Fog Spray) ปกติ = 2.970             บาท/ตร.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่ายาง(CSS-1h)   + ค่าขนส่ง 610.000      กม. = 31,700.350    บาท / ตนั [7] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

รวม  = [6]+0.00031[7] = 12.797           บาท/ตร.ม. [8]
 = ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(Slurry Seal)+ค่าหิน(ฝุ่ น)+ค่ายาง(CSS-1h(EMA))+สารผสมเพ่ิม+ค่าปนูซีเมนต+์ค่าขนส่งวสัดุผสม
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา(Slurry Seal) ปกติ = 13.210           บาท/ตร.ม. [9] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าหิน(ฝุ่ น) + ค่าขนส่ง 12 กม. = 309.790         บาท / ลบ.ม. [10] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่ายาง(CSS-1h(EMA)) + ค่าขนส่ง 352 กม. = 41,485.350    บาท / ตนั [11] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่าสารผสมเพ่ิม 352 กม. = 200,594.350  บาท / ตนั [12] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่าปนูซีเมนต ์+ ค่าขนส่ง 40 กม. = 2,378.250      บาท / ตนั [13] (จากตารางราคาวสัดุ+ขนส่ง (1))

ค่าขนส่งวสัดุผสม 0 กม. = -                 บาท / ตนั [14] (จากตารางค่าขนส่ง)

 รวม = [9] + (0.0117[10]+2.054[11]+0.072[12]+0.091[13]+0.0157[14]) = 116.704         บาท/ตร.ม. [15]
รวมค่าใชจ่้าย  PARA CAPE SEAL = 187.756         บาท/ตร.ม. [16] =[5]+[8]+[15]
…ค่างานต้นทุน PARA CAPE SEAL = 187.75 บาท/ตร.ม.

4.1.6 งานผวิจราจรลูกรัง ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้ จากแหล่งพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง
ค่าวสัดุท่ีแหล่ง = 10.417           บาท/ลบ.ม. [1]
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (ขดุ-ขน) = 33.590           บาท/ลบ.ม. [2] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 4 กม. = 20.110           บาท/ลบ.ม. [3] (จากตารางค่าขนส่ง)

รวมค่าวสัดุท่ีหนา้งาน = 64.117           บาท/ลบ.ม. [4] = [1] + [2] + [3]
ส่วนการยบุตวั = 102.586         บาท/ลบ.ม. [5] = [4] x 1.60
ค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคา (บดทบั) = 57.830           บาท/ลบ.ม. [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 160.416         บาท/ลบ.ม. [7] = [5] + [6]
…ค่างานต้นทุน = 160.41 บาท/ลบ.ม.

4.2 งานไหล่ทาง

4.2.1 (1) PRIME  COAT    ส าหรับไหล่ทาง

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.1(1)
4.2.1 (2)  TACK  COAT   ส าหรับไหล่ทาง

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.1(2)
4.2.2 งานผวิไหล่ทาง Asphalt concrete

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.2(1) หรือ หวัขอ้ 4.1.2(2) หรือ หวัขอ้ 4.1.2(3)
4.2.3 งานผวิไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

4.2.3 (1) งานผวิไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก



ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.3(1)
4.2.3 (2)  Expansion  Joint

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.3(2)
4.2.3 (3)  Contraction  Joint

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.3(3)
4.2.3 (4)  Longitudinal  Joint

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.3(4)
4.2.4 งานผวิไหล่ทาง  Cape  Seal

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.4
4.2.5 งานผวิไหล่ทาง  Cape  Seal

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.5
4.2.5 งานผวิไหล่ทางลูกรัง

ใชร้าคาต่อหน่วยเดียวกบังานผิวทาง หวัขอ้ 4.1.6

5.1.5 (2) บ่อพัก คสล.  พร้อม   ฝาบ่อพัก คสล. ขนาด  1.30 x 1.30 ม. สูงเฉล่ีย 1.40 ม. ส าหรับ ทอ่กลม คสล. Ø  0.80 ม. เขา้ - ออก ทั้ง 2 ดา้น (รน - 402/61)

    บ่อพัก คสล

 - ขดุ ดิน 3.038 ลบ.ม.@ 47.83 = 145.307         บาท [1]
 - ทรายหยาบ 0.196 ลบ.ม.@ 681.05 = 133.485         บาท [2]
 - คอนกรีตหยาบ 0.098 ลบ.ม.@ 2,026.35 = 198.582         บาท [3]
 - คอนกรีต ค2 0.986 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 2,327.985      บาท [4]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 80.204 กก.@ 28.89 = 2,317.093      บาท [5] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 80.204 กก.@ 3.40 = 272.693         บาท [6] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 2.010 กก.@ 83.11             = 167.051         บาท [7]
เหล็กฉาก  50x50x6 mm.  4.600 ม.@ 757.26           = 3,483.396      บาท [8]

 - ไมแ้บบ (1) 9.728 ตร.ม.@ -                 = -                 บาท [9]
ราคาต่อบอ่ = 9,045.592      บาท [10] = [1]+….+[9]

   ฝาบ่อพัก คสล.

 - คอนกรีต ค2 0.275 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 649.286         บาท [11]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 24.722 กก.@ 28.89 = 714.218         บาท [12] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 24.722 กก.@ 3.40 = 84.054           บาท [13]
 - ลวดผกูเหล็ก 0.620 กก.@ 83.11 = 51.528           บาท [14] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

เหล็กฉาก  50x50x6 mm.  3.52 ม.@ 757.26 = 2,665.555      บาท [15]
 - ไมแ้บบ (1) 1.676 ตร.ม.@ 320.86 = 537.761         บาท [16]
 - ทอ่ PVC Ø  3" 0.800 ม.@ 129.67 = 103.738         บาท [17]

ราคาฝาต่อบอ่ = 4,702.402      บาท [18] = [11]+….+[17]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 13,747.994    บาท [19] = [10]+[18]
…ค่างานต้นทุน = 13,747.99      บาท/บอ่

ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ

 - เหล็ก RB9 1.098 กก.@ 28.89 = 31.715           บาท [1] เผ่ือ 10 %
 - เหล็ก RB15 4.855 กก.@ 28.14 = 136.605         บาท [2] เผ่ือ 10 %
…ค่างานต้นทุน = 168.32           บาท/ม. [3] = [1]+….+[2]

6.3 งาน คนัหินรางตืน้ (ตามแบบปรับปรุงจุดเส่ียง สายนภ.4004 ปี 63)
พิจารณจากพ้ืนท่ี 1.00 ม.
ขดุปรับดิน 0.20 ลบ.ม. @ 47.83             = 9.566             บาท [1]
คอนกรีต ค2 0.14 ลบ.ม. @ 2,361.04        = 330.545         บาท [2]
ไมแ้บบ (2) 0.80 ตร.ม. @ 288.29           = 230.632         บาท [3]
เหล็ก(ปลอก)    -  RB6 0.64 กก. @ 29.63 = 19.075           บาท [4] เผ่ือ 10 %
เหล็กเสริม    -  RB6 1.78 กก. @ 29.63 = 52.622           บาท [4] เผ่ือ 10 %
ค่าแรงงานเหล็ก 2.42 กก. @ 3.40 = 8.227             บาท [5] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผกูเหล็ก 0.04 กก. @ 83.11 = 3.690             บาท [6]
สีน ้าพลาสติก 0.00 ตร.ม. @ 480.00 = -                 บาท [6]
ค่าแรงสีน ้าพลาสติก 0.00 ตร.ม. @ 30.00 = -                 บาท [6]
รวมค่าใชจ่้าย = 654.357         บาท [10] = [1] + ….. + [9]
…ค่างานต้นทุน = 654.35           บาท/ม.
งานทาสีคนัหินรางตืน้

สีน ้าพลาสติก 0.40 ตร.ม. @ 24.00 = 9.600             บาท [1]
ค่าแรงสีน ้าพลาสติก 0.40 ตร.ม. @ 30.00 = 12.000           บาท [2]
รวมค่าใช้จ่าย 21.60             บาท/เมตร

6.3 งาน คนัหินกันดนิ (ตามแบบปรับปรุงจุดเส่ียง สายนภ.4004 ปี 63)
พิจารณจากพ้ืนท่ี 1.00 ม.
ขดุปรับดิน 0.20 ลบ.ม. @ 47.83             = 9.566             บาท [1]
คอนกรีต ค2 0.08 ลบ.ม. @ 2,361.04        = 188.883         บาท [2]
ไมแ้บบ (2) 0.80 ตร.ม. @ 288.29           = 230.632         บาท [3]
เหล็ก(ปลอก)    -  RB6 0.44 กก. @ 29.63 = 13.155           บาท [4] เผ่ือ 10 %
เหล็กเสริม    -  RB6 1.33 กก. @ 29.63 = 39.467           บาท [4] เผ่ือ 10 %
ค่าแรงงานเหล็ก 1.78 กก. @ 3.40 = 6.038             บาท [5] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)



ลวดผกูเหล็ก 0.03 กก. @ 83.11 = 2.767             บาท [6]
สีน ้าพลาสติก 0.00 ตร.ม. @ 480.00 = -                 บาท [6]
ค่าแรงสีน ้าพลาสติก 0.00 ตร.ม. @ 30.00 = -                 บาท [6]
รวมค่าใชจ่้าย = 490.508         บาท [10] = [1] + ….. + [9]
…ค่างานต้นทุน = 490.50           บาท/ม.

5.1.5    (2) งานทางเท้า คสล. หนา 0.07 ม.

  - ทรายหยาบ. 0.13 ลบ.ม.@ 681.05 = 88.536           บาท [1]
 - คอนกรีต ค2 0.07 ม.@ 2,361.04        = 165.272         บาท [2]
 - Wire Mesh ขนาด 4.00 มม.@ 0.20 ม. 1.00 ตร.ม. 71.47             71.470           บาท [3]

= 325.278         บาท
…ค่างานตน้ทนุ = 325.28           บาท/ตร.ม.

5 งานเบ็ดเตล็ด

5.1.1 งานท่อระบายน า้ คสล. ชนิดกลม  ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้

(2) ขนาด  Ø 0.60 ม.
ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย

ค่าขดุดิน ลบ.ม. 47.83 1.03 49.264           1.55 74.136            2.21 105.704         
ค่าทอ่ คสล. ม. ตามขนาด 1 397.180         1 527.710          1 867.560         
ค่าขนส่งทอ่  ม. ตามขนาด 1 107.715         1 143.621          1 191.495         90 กม.
ทรายถมหลงัทอ่ ลบ.ม. 681.05 0.75 510.787         0.99 674.239          1.25 851.312         
ค่าวางและถมคืน ม. ตามขนาด 1 140.000         1 345.000          1 421.000         
ค่าคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 2,026.35 0.056 113.475         0.068 136.778          0.080 161.094         หนา 0.05 ม.    (ดิน CBR>4)
ค่าคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 2,026.35 0.112 226.951         0.203 410.335          0.318 644.379         หนา 0.25D ม. (ดิน CBR<4)
ค่าคอนกรีตขา้งทอ่ ลบ.ม. 2,026.35 0.048 97.264           0.081 164.134          0.120 243.162         0.15D ม
... ค่างานต้นทุน บาท/ม. 1,415.68        2,065.61         2,841.32        รวมคอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.
... ค่างานต้นทุน บาท/ม. 1,529.16        2,339.17         3,324.61        รวมคอนกรีตหยาบหนา 0.25 D ม.

5.1.1 งานท่อระบายน า้ คสล. ชนิดกลม (ต่อ) ขนดว้ย รถบรรทกุ 10 ลอ้

(5) ขนาด  Ø 1.20 ม.
ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย

ค่าขดุดิน ลบ.ม. 47.83 2.94 140.620         3.79 181.275          5.28 742.473         
ค่าทอ่ คสล. ม. ตามขนาด 1 1,259.350      1 1,728.380        1 3,369.160      
ค่าขนส่งทอ่ ม. ตามขนาด 1 344.691         1 430.863          1 430.863         90 กม.
ทรายถมหลงัทอ่ ลบ.ม. 681.05 1.50 1,021.575      1.77 1,205.458        2.20 2,247.465      
ค่าวางและถมคืน ม. ตามขนาด 1 510.000         1 575.000          1 635.000         
ค่าคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 2,026.35 0.091 184.397         0.103 207.700          0.120 243.162         หนา 0.05 ม.    (ดิน CBR>4)
ค่าคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 2,026.35 0.455 921.989         0.615 1,246.205        0.900 1,823.715      หนา 0.25D ม. (ดิน CBR<4)
ค่าคอนกรีตขา้งทอ่ ลบ.ม. 2,026.35 0.165 334.347         0.216 437.691          0.304 615.503         0.15D ม
... ค่างานต้นทุน บาท/ม. 3,794.98        4,766.36         8,283.62        รวมคอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.
... ค่างานต้นทุน บาท/ม. 4,532.57        5,804.87         9,864.17        รวมคอนกรีตหยาบหนา 0.25 D ม.
หมายเหตุ     

ค่าขนส่งทอ่คิดจากการขนโดยรถบรรทกุ  10  ลอ้  เท่ียวละ  13  ตนั
ค่าขนทอ่ข้ึน – ลง  คิดเท่ียวละ 300.-  บาท
ค่าขนส่ง ……………  กม.  =  ………… x 13 + 300    = ……………… บาท / เท่ียวค่าขนส่ง
เฉล่ีย  =  …………  / …….….    = .……………… บาท / ม.

ตารางที ่5

Ø 0.30
Ø 0.40
Ø 0.50
Ø 0.60
Ø 0.80
Ø 1.00
Ø 1.20
Ø 1.50

รายการ

จ านวน / เท่ียว
(ม.)
48

ราคา/หน่วย
(4) ขนาด Ø 1.00 ม.

0.126

1.169
8 1.651
5 2.545

10

หมายเหตุรายการ หน่วย

ขนาดทอ่
(ม.)

(6) ขนาด  Ø 1.50 ม.

ปริมาตรทอ่
รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)

0.21232
24 0.322

18
24 0.442

0.77

หน่วย ราคา/หน่วย
(1) ขนาด Ø 0.40 ม. (3) ขนาด Ø 0.80 ม.

หมายเหตุ



5.1.2 งานก าแพง คสล. ปากท่อ

5.1.2 (1) ส าหรับก าแพงปากท่อ ขนาด Ø 0.60 ต่อ 1 ด้าน (รน-103/61)

ขนาด 2- Ø 0.60 ม.
ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย

งานดินขดุ  ลบ.ม. 99.00 0.468 46.332           0.720 71.280            0.972 96.228          
งานคอนกรีต ค2  ลบ.ม. 2,361.04        1.38 3,258.235      2.180 5,147.067        2.981 7,038.260      
งานไมแ้บบ (1) ตร.ม. 320.86          1.977 634.340         2.345 752.416          2.712 870.172         
งานเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง
    - RB9 กก. 28.89            54.439        1,572.742      82.610           2,386.602        110.770         3,200.145      เผ่ือ 10 %
    - RB12 กก. 34.32            17.127        587.798         26.345           904.160          35.563           1,220.522      เผ่ือ 10 %
งานดดั และผกูเหล็ก กก. 3.40              71.566        243.324         108.955         370.447          146.333         497.532         (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผกูเหล็ก กก. 83.11            1.789 148.683         2.724 226.391          3.658 304.016         
ตะปู กก. 47.38            0.494 23.405           0.586 27.764            0.678 32.123          
รวมค่าใชจ่้าย 6,514.859      9,886.127        13,258.998    
…ค่างานต้นทุน บาท/จุด 6,514.85        9,886.12         13,258.99      

5.1.2 (2)ส าหรับก าแพงปากท่อ ขนาด Ø 0.80 ต่อ 1 ด้าน (รน-103/61)
ขนาด 2- Ø 0.80 ม.

ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย
งานดินขดุ  ลบ.ม. 99.00 0.621 61.479           0.955 94.545            1.289 127.611         
งานคอนกรีต ค2  ลบ.ม. 2,361.04        1.957 4,620.555      3.109 7,340.473        4.26 10,058.030    
งานไมแ้บบ (1) ตร.ม. 320.86          2.333 748.566         2.82 904.825          3.306 1,060.763      
งานเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง
    - RB9 กก. 28.89            76.615        2,213.407      116.578         3,367.938        156.552         4,522.787      เผ่ือ 10 %
    - RB12 กก. 34.32            22.748        780.711         34.947           1,199.381        47.157           1,618.428      เผ่ือ 10 %
งานดดั และผกูเหล็ก กก. 3.40              99.363        337.834         151.525         515.185          203.709         692.610         (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผกูเหล็ก กก. 83.11            2.484 206.445         3.788 314.820          5.093 423.279         
ตะปู กก. 47.38            0.583 27.622           0.705 33.402            0.827 39.183          
รวมค่าใชจ่้าย 8,996.619      13,770.569      18,542.691    
…ค่างานต้นทุน บาท/จุด 8,996.61        13,770.56        18,542.69      

5.1.2 (3)ส าหรับก าแพงปากท่อ ขนาด  Ø 1.00 ต่อ 1 ด้าน (รน-103/61)
ขนาด 2- Ø 1.00 ม.

ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย
งานดินขดุ  ลบ.ม. 99.00 0.773 76.527           1.186 117.414          1.598 158.202         
งานคอนกรีต ค2  ลบ.ม. 2,361.04        2.585 6,103.288      4.121 9,729.845        5.657 13,356.403    
งานไมแ้บบ (1) ตร.ม. 320.86          2.683 860.867         3.285 1,054.025        3.887 1,247.182      
งานเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง
    - RB9 กก. 28.89            100.804      2,912.227      153.516         4,435.077        206.217         5,957.609      เผ่ือ 10 %
    - RB12 กก. 34.32            28.281        970.603         43.384           1,488.938        58.487           2,007.273      เผ่ือ 10 %
งานดดั และผกูเหล็ก กก. 3.40              129.085      438.889         196.900         669.460          264.704         899.993         (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผกูเหล็ก กก. 83.11            3.227 268.195         4.923 409.150          6.618 550.021         
ตะปู กก. 47.38            0.671 31.791           0.821 38.898            0.972 46.053          
รวมค่าใชจ่้าย 11,662.387     17,942.807      24,222.736    
…ค่างานต้นทุน บาท/จุด 11,662.38      17,942.80        24,222.73      

5.1.2 (4) ส าหรับก าแพงปากท่อ ขนาด Ø 1.20 ต่อ  1 ด้าน (รน-103/61)
ขนาด 2- Ø 1.20 ม.

ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย ปริมาณ รวมค่าใชจ่้าย
งานดินขดุ  ลบ.ม. 99.00 0.924 91.476           1.416 140.184          1.908 188.892         
งานคอนกรีต ค2  ลบ.ม. 2,361.04        3.273 7,727.683      5.236 12,362.405      7.199 16,997.126    
งานไมแ้บบ (1) ตร.ม. 320.86          3.032 972.847         3.75 1,203.225        4.467 1,433.281      
งานเหล็กเสริม + ค่าขนส่ง
    - RB9 กก. 28.89            127.380      3,680.008      194.073         5,606.768        260.755         7,533.211      เผ่ือ 10 %
    - RB12 กก. 34.32            33.803        1,160.118      51.810           1,778.119        69.806           2,395.741      เผ่ือ 10 %
งานดดั และผกูเหล็ก กก. 3.40              161.183      548.022         245.883         836.002          330.561         1,123.907      (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผกูเหล็ก กก. 83.11            4.03 334.933         6.147 510.877          8.264 686.821         
ตะปู กก. 47.38            0.758 35.914           0.938 44.442            1.117 52.923          
รวมค่าใชจ่้าย 14,551.001     22,482.022      30,411.902    
…ค่างานต้นทุน บาท/จุด 14,551.00      22,482.02        30,411.90      

หมายเหตุ
 ขนาด 1- Ø 1.00 ม.  ขนาด 3- Ø 1.00 ม.

 ขนาด 3- Ø 1.20 ม.
หมายเหตุรายการ หน่วย

 ขนาด 1- Ø 1.20 ม.

รายการ หน่วย

รายการ หน่วย

รายการ หน่วย หมายเหตุ

ราคา/หน่วย หมายเหตุ
 ขนาด 1- Ø 0.80 ม.  ขนาด 3- Ø 0.80 ม.

ราคา/หน่วย
 ขนาด 1- Ø 0.60 ม.  ขนาด 3- Ø 0.60 ม.



5.1.3 รางระบายน า้ คสล.

5.1.3 (1) - แบบตวัยูเปิด (รน-303/61)
คิดจากความยาว 9.00 ม.
 - ขดุ ดิน 7.04 ลบ.ม.@ 47.83 = 336.603         บาท [1]
 -กรวดหยาบ 3/8"-2" 0.11 ลบ.ม.@ 365.71 = 41.142           บาท [2]
 - คอนกรีต ค2 1.46 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 3,447.118      บาท [3] ราง

 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 6 mm. 50.975 กก.@ 29.63 = 1,510.389      บาท [4] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 50.975 กก.@ 3.40 = 173.315         บาท [5] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 1.27 กก.@ 83.11 = 105.549         บาท [6]
 - ไมแ้บบ (1) 1.55 ตร.ม.@ 320.86 = 497.333         บาท [7]
 - ทอ่ PVC 1 " 1.80 ม.@ 10.00 = 18.000           บาท [8]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 6,129.440      บาท/9 ม. [9] = [1]+….+[8]
…ค่างานต้นทุน = 681.04           บาท/ม.
    - Ditch Check คิด 1 จุด
 - คอนกรีต ค2 0.07 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 165.272         บาท [1] Ditch Check

 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 6 mm. 4.267 กก.@ 29.63 = 126.431         บาท [2] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 4.267 กก.@ 3.40 = 14.507           บาท [3] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ไมแ้บบ (1) 0.60 ตร.ม.@ 320.86 = 192.516         บาท [4]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 498.720         บาท/จุด [5] = [1]+….+[4]
…ค่างานต้นทุน = 498.72           บาท/จุด

5.1.3 (2 ) รางระบายน า้ตวัยู  พร้อมฝาปิด คสล. ขนิด ข-30 ความสูงเฉล่ีย (H) = 0.50               เมตร (รน-301/61)
คิดจากความยาว 10.00 ม.
  รางระบายน า้

 - ขดุ ดิน 5.95 ลบ.ม.@ 47.83 = 284.588         บาท [1]
 - ทรายหยาบ 0.70 ลบ.ม.@ 681.05 = 476.735         บาท [2]
 - คอนกรีตหยาบ 0.35 ลบ.ม.@ 2,026.35 = 709.222         บาท [3]
 - คอนกรีต ค2 1.73 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 4,072.794      บาท [4]
 - ไมแ้บบ (1) 24.00 ตร.ม.@ 320.86           = 7,700.640      บาท [5]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 6 mm. 53.709 กก.@ 29.63             = 1,591.397      บาท [6] เผ่ือ 10 %

เหล็กกลม Ø 9 mm. 146.114 กก.@ 28.89             = 4,221.233      บาท [7] เผ่ือ 10 %
เหล็กกลม DB 12 mm. 0.000 กก.@ -                 = -                 บาท [8] เผ่ือ 10 %

 - ค่าแรงผกูเหล็ก 199.823 กก.@ 3.40               = 679.398         บาท [9] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 5.000 กก.@ 83.11             = 415.550         บาท [10]
เหล็กฉาก  50x50x6 mm.  20.00 ม.@ 126.21           = 2,524.200      บาท [11]

รวมค่าใชจ่้าย = 22,675.750    บาท/10 ม. [12] = [1]+….+[11]
…ค่างานต้นทุน 2,267.57        บาท/ม.
 - ฝารางระบายน า้ตวัยู (ขนาด 0.40x0.39 ม.)
 - คอนกรีต ค2 0.941 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 2,221.266      บาท [13]
 - ไมแ้บบ (1) 4.00 ตร.ม.@ 320.86           = 1,283.440      บาท [14]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 6 mm. 15.625 กก.@ 29.63             = 462.968         บาท [15] เผ่ือ 10 %

เหล็กกลม Ø 9 mm. 37.078 กก.@ 28.89             = 1,071.183      บาท [16] เผ่ือ 10 %
เหล็กกลม Ø 12 mm. 0.000 กก.@ 28.65             = -                 บาท [17] เผ่ือ 10 %

 - ค่าแรงผกูเหล็ก 52.703 กก.@ 3.40               = 179.190         บาท [18] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 1.320 กก.@ 83.11             = 109.705         บาท [19]
เหล็กฉาก  50x50x6 mm. 20.00 ม.@ 126.21           = 2,524.200      บาท [20]

รวมค่าใชจ่้าย = 7,851.952      บาท/10 ม. [21]
 - รวมฝารางระบายน ้าตวัย/ูเมตร = 785.195         บาท [22]
 - รวมค่าใชจ่้ายรางระบายน ้า + ฝา = 3,052.765      บาท [23] = [12]+[22]
…ค่างานต้นทุน = 3,052.76        บาท

5.1.3 (3.1) รางระบายน า้แบบรางตืน้ (รน-302/61)
คิดจากความยาว 13.50 ม.
 - ทรายหยาบ 0.78 ลบ.ม.@ 681.05 = 531.219         บาท [1]
 - คอนกรีต ค2 2.63 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 6,209.535      บาท [2]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 85.279 กก.@ 28.89 = 2,463.710      บาท [3] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 85.279 กก.@ 3.40 = 289.948         บาท [4] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 2.130 กก.@ 83.11 = 177.024         บาท [5]
 - ไมแ้บบ (1) 6.75 ตร.ม.@ 320.86 = 2,165.805      บาท [6]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 11,837.240    บาท/13.5 ม. [7] = [1]+….+[6]
…ค่างานต้นทุน = 876.83           บาท/ม.

5.1.3 (3.2) รางระบายน า้แบบรางตืน้ (ก าหนดเอง กวา้ง 1.40 ม.)
คิดจากความยาว 13.50 ม.
 - ทรายหยาบ 0.95 ลบ.ม.@ 681.05 = 646.997         บาท [1]
 - คอนกรีต ค2 4.44 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 10,483.017    บาท [2]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 134.130 กก. @ 28.89 = 3,875.015      บาท [3] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 134.130 กก. @ 3.40 = 456.042         บาท [4] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 3.35            กก.@ 83.11 = 278.418         บาท [5]
 - ไมแ้บบ (1) 6.75 ตร.ม.@ 320.86 = 2,165.805      บาท [6]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 17,905.290    บาท/13.5 ม. [7] = [1]+….+[6]

mailto:ม.@


…ค่างานต้นทุน = 1,326.31        บาท/ม.
5.1.3 (4) รางระบายน า้คอนกรีตอัดแรง (ก าหนดเอง ขนาด 0.58 x 0.60 ม.)

คิดจากความยาว 10.00 ม.
   รางระบายน า้

 - ขดุ ดิน 4.16 ลบ.ม.@ 47.83 = 198.877         บาท [1]
 - คอนกรีตหยาบ 0.32 ลบ.ม.@ 2,026.35 = 638.300         บาท [2]
 - คอนกรีต ค4 1.55 ลบ.ม.@ 2,566.22 = 3,977.641      บาท [3]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 6 mm. 19.011 กก.@ 29.63 = 563.295         บาท [4] เผ่ือ 10 %

เหล็กกลม P.C.Wire Ø 5 mm. 15.400 กก.@ 46.43 = 715.022         บาท [5]
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 19.011 กก.@ 3.40 = 64.637           บาท [6] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 0.48 กก.@ 83.11 = 39.892           บาท [7]
 - ค่าแรงลวดอดัแรง 15.400 กก.@ 15.00 = 231.000         บาท [8]
 - ไมแ้บบ (1) 30.40 ตร.ม.@ 320.86 = 9,754.144      บาท [9]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 16,182.808    บาท/10 ม. [10] = [1]+….+[9]
…ค่างานต้นทุน = 1,618.28        บาท/ม.
    ฝารางระบายน า้

 - คอนกรีต ค2 0.60 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 1,408.832      บาท [13]
 - ไมแ้บบ (1) 6.60 ตร.ม.@ 320.86           = 2,117.676      บาท [14]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 42.186 กก.@ 28.89 = 1,218.753      บาท [15] เผ่ือ 10 %

เหล็กกลม Ø 12 mm. 5.273 กก.@ 28.65 = 151.071         บาท [16] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 47.459 กก.@ 3.40 = 161.360         บาท [17] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 1.19 กก.@ 83.11 = 98.900           บาท [18]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 5,156.592      บาท/10 ม. [19]
 - รวมฝารางระบายน ้า/เมตร = 515.659         บาท [20]
 - รวมค่าใชจ่้ายรางระบายน ้า + ฝา = 2,133.939      บาท [21] = [12]+[20]
…ค่างานต้นทุน = 2,133.93        บาท/ม.

5.1.3 (5) รางระบายน า้พร้อมฝาคอนกรีต(หล่อกับที)่ (ก าหนดเอง ขนาด 0.30 x 0.40 ม.)
คิดจากความยาว 4.00 ม.
   รางระบายน า้+ฝา

 - ขดุ ดิน 1.65 ลบ.ม.@ 47.83 = 78.919           บาท [1]
 - คอนกรีตหยาบ 0.11 ลบ.ม.@ 2,026.35 = 212.766         บาท [2]
 - คอนกรีต ค2 0.85 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 2,006.884      บาท [3]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 116.287 กก.@ 28.89 = 3,359.535      บาท [4] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 116.287 กก.@ 3.40 = 395.376         บาท [5] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ไมแ้บบ (1) 10.40 ตร.ม.@ 320.86 = 3,336.944      บาท [6]
เหล็กฉาก  50x50x6 mm. 6.32 ม.@ 126.21           = 797.647         บาท [7]

 - รวมค่าใชจ่้าย = 10,188.071    บาท/4 ม. [8] = [1]+[7]
 - รวมฝารางระบายน ้า/เมตร = 2,547.017      บาท
…ค่างานต้นทุน = 2,547.01        บาท/ม.

5.1.4 (1) บ่อพัก คสล.  พร้อม   ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด  1.10 x 1.10 ม. สูงเฉล่ีย 1.40 ม. ส าหรับรางระบายน ้าชนิด ข-30 เขา้ - ออก 2 ดา้น (รน-301/61)
  บ่อพัก คสล.

 - ขดุ ดิน 3.71 ลบ.ม.@ 47.83 = 177.449         บาท [1]
 - ทรายหยาบ 0.34 ลบ.ม.@ 681.05 = 231.557         บาท [2]
 - คอนกรีตหยาบ 0.21 ลบ.ม.@ 2,026.35 = 425.533         บาท [3]
 - คอนกรีต ค2 1.03 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 2,431.871      บาท [4]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 68.937 กก.@ 29.63             = 2,042.603      บาท [5] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 68.937 กก.@ 3.40               = 234.385         บาท [6] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 1.720 กก.@ 83.11             = 142.949         บาท [7]
เหล็กฉาก  50x50x6 mm.  3.50 ม.@ 126.21           = 441.735         บาท [8]

 - ไมแ้บบ (1) 10.60 ตร.ม.@ 320.86           = 3,401.116      บาท [9]
ราคาต่อบอ่ = 9,529.198      บาท [10] = [1]+….+[9]

   ฝาตะแกรงเหล็ก

 - เหล็ก 0.10x0.010 ม. 5.53 ม.@ 196.25 = 1,085.262      บาท [11]
 - เหล็ก 0.050x0.005 ม. 17.60 ม.@ 49.17 = 865.392         บาท [12]
 - รวมฝาตะแกรงเหล็ก = 1,950.654      บาท [13] = [11]+[12]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 11,479.852    บาท [14] = [10]+[13]
…ค่างานต้นทุน = 11,479.85      บาท/บอ่

5.1.4 (2) บ่อพัก คสล.  พร้อม   ฝาบ่อพัก คสล. ขนาด  0.85 x 1.10 ม. สูงเฉล่ีย 1.25 ม. ส าหรับ ทอ่กลม คสล. Ø  0.60 ม. เขา้ - ออก ทั้ง 2 ดา้น (รน-302/61)
  บ่อพัก คสล.

 - ขดุ ดิน 2.34 ลบ.ม.@ 47.83 = 111.922         บาท [1]
 - ทรายหยาบ 0.28 ลบ.ม.@ 681.05 = 190.694         บาท [2]
 - คอนกรีตหยาบ 0.09 ลบ.ม.@ 2,026.35 = 182.371         บาท [3]
 - คอนกรีต ค2 0.68 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 1,605.507      บาท [4]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 48.729 กก.@ 29.63 = 1,443.840      บาท [5] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 48.729 กก.@ 3.40 = 165.678         บาท [6] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 1.220 กก.@ 83.11             = 101.394         บาท [7]
เหล็กฉาก  50x50x6 mm.  3.30 ม.@ 126.21           = 416.493         บาท [8]

 - ไมแ้บบ (1) 7.05 ตร.ม.@ 320.86           = 2,262.063      บาท [9]
ราคาต่อบอ่ = 6,479.962      บาท [10] = [1]+….+[9]



   ฝาบ่อพัก คสล.

 - คอนกรีต ค2 0.15 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 354.156         บาท [11]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 5.241 กก.@ 29.63 = 155.290         บาท [12] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 5.241 กก.@ 3.40 = 17.819           บาท [13]
 - ลวดผกูเหล็ก 0.130 กก.@ 83.11 = 10.804           บาท [14] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

เหล็กฉาก  50x50x6 mm.  3.30 ม.@ 126.21           = 416.493         บาท [15]
 - ไมแ้บบ (1) 0.80 ตร.ม.@ 320.86           = 256.688         บาท [16]

ราคาต่อบอ่ = 1,211.250      บาท [17] = [11]+….+[16]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 7,691.212      บาท [18] = [10]+[17]
…ค่างานต้นทุน = 7,691.21        บาท/บอ่

5.1.4 (2) บ่อพัก คสล.  พร้อม   ฝาบ่อพัก คสล. ขนาด  1.20 x 1.40 ม. สูงเฉล่ีย 1.95 ม. ส าหรับ ทอ่กลม คสล. Ø  0.80 ม. เขา้ - ออก ทั้ง 2 ดา้น (ก าหนดเอง)

    บ่อพัก คสล

 - ขดุ ดิน 4.032 ลบ.ม.@ 47.83 = 192.850         บาท [1]
 - ทรายหยาบ 0.168 ลบ.ม.@ 681.05 = 114.416         บาท [2]
 - คอนกรีตหยาบ 0.084 ลบ.ม.@ 2,026.35 = 170.213         บาท [3]
 - คอนกรีต ค2 1.309 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 3,090.601      บาท [4]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 108.027 กก.@ 29.63 = 3,200.840      บาท [5] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 108.027 กก.@ 3.40 = 367.291         บาท [6] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

 - ลวดผกูเหล็ก 2.700 กก.@ 83.11             = 224.397         บาท [7]
เหล็กฉาก  50x50x4 mm.  4.600 ม.@ 5.67               = 26.082           บาท [8]

 - ไมแ้บบ (1) 14.898 ตร.ม.@ 320.86           = 4,780.172      บาท [9]
ราคาต่อบอ่ = 12,166.862    บาท [10] = [1]+….+[9]

   ฝาบ่อพัก คสล.

 - คอนกรีต ค2 0.275 ลบ.ม.@ 2,361.04        = 649.286         บาท [11]
 - เหล็ก เหล็กกลม Ø 9 mm. 24.722 กก.@ 29.63 = 732.512         บาท [12] เผ่ือ 10 %
 - ค่าแรงผกูเหล็ก 24.722 กก.@ 3.40 = 84.054           บาท [13]
 - ลวดผกูเหล็ก 0.620 กก.@ 83.11 = 51.528           บาท [14] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

เหล็กฉาก  50x50x4 mm.  3.52 ม.@ 5.67 = 19.958           บาท [15]
 - ไมแ้บบ (1) 1.676 ตร.ม.@ 320.86 = 537.761         บาท [16]
 - ทอ่ PVC Ø  3" 0.800 ม.@ 23.75 = 19.000           บาท [17]

ราคาฝาต่อบอ่ = 2,075.099      บาท [18] = [11]+….+[17]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 14,241.961    บาท [19] = [10]+[18]
…ค่างานต้นทุน = 14,241.96      บาท/บอ่

5.1.5 โครงสร้างระบายน า้  อ่ืน ๆ  ( ระบุชนิด )

5.2 งานปลูกหญ้า

5.2.1 งานปลูกหญ้า แบบปักแถว

 - ค่าหญา้ = 5.000             บาท/ตร.ม. [1]
 - ค่าขดุ - ขน Top Soil พร้อมปรับเกล่ีย = 10.000           บาท/ตร.ม. [2]
 - ค่าแรงปลูก  +  ค่าขนส่ง (ค่าแรง) = 7.000             บาท/ตร.ม. [3]
รวมค่าใชจ่้าย = 22.000           บาท/ตร.ม. [4] = [1]+[2]+[3]
…ค่างานต้นทุน = 22.00             บาท/ตร.ม.



5.2.2 งานปลูกหญ้า แบบปูแผ่น

 - ค่าหญา้ = 20.000           บาท/ตร.ม. [1]
 - ค่าขดุ - ขน Top Soil พร้อมปรับเกล่ีย = 15.000           บาท/ตร.ม. [2]
 - ค่าแรงปลูก  +  ค่าขนส่ง (ค่าแรง) = 10.000           บาท/ตร.ม. [3]
รวมค่าใชจ่้าย = 45.000           บาท/ตร.ม. [4] = [1]+[2]+[3]
…ค่างานต้นทุน = 45.00             บาท/ตร.ม.

5.3 งานเคร่ืองหมายจราจร

5.3.1 งานตดิตั้ง

(ใชร้าคาตามราคามาตรฐานกรมฯ ก.ย. 64 )
5.3.2 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง

(ใชร้าคาตามราคามาตรฐานกรมฯ ก.ย. 64 )
5.3.1 งานปรับปรุง

(ใชร้าคาตามราคามาตรฐานกรมฯ ก.ย. 64 )
5.4 งานป้องกันการกัดเซาะ

5.4.1 กล่องตาข่าย Gabion 

พิจารณจากพ้ืนท่ี 1.00 ลบ.ม. (ขนาด 1.00x1.00x1.00 ม.)
ขดุดิน 1.00 ลบ.ม.@ 47.83             = 47.830           บาท [1]
กล่องลวดตาข่าย 1.00 กล่อง @ 1,275.00        = 1,275.000      บาท [2]
หินใหญ่ STONE RIPRAP 1.00 ลบ.ม.@ 590.54           = 590.535         บาท [3]
ค่าด าเนินการ 1.00 ลบ.ม.@ 200.00           = 200.000         บาท [4]
รวมค่าใชจ่้าย = 2,113.365      บาท [5] = [1] + …. + [4]
…ค่างานต้นทุน = 2,113.36        บาท

5.4.2 กล่องตาข่าย Mattres 

พิจารณจากพ้ืนท่ี 9.00 กล่อง (ขนาด 2.00x3.00x0.30 ม.) x 9 กล่อง
ปรับดิน 54.00 ตร.ม. @ 11.44             = 617.760         บาท [1]
กล่องลวดตาข่าย = 27,616.500    บาท [2]
หินใหญ่ STONE RIPRAP 16.20 ลบ.ม.@ 590.54           = 9,566.667      บาท [3]
แผน่ใยสงเคราะห์ Geotextile 54.00 ตร.ม. @ 85.00             = 4,590.000      บาท [4]
ค่าด าเนินการ 54.00 ตร.ม. @ 50.00             = 2,700.000      บาท [5]
รวมค่าใชจ่้าย = 45,090.927    บาท [6] = [1] + …. + [5]
…ค่างานต้นทุน = 5,010.10        บาท/กล่อง

5.4.3 หินเรียง (Mortar Rip Rap Contruction)

พิจารณจากพ้ืนท่ี 20.00 ตร.ม. (ขนาด 10.00x10.00x0.20 ม.)
ปรับดิน 20.00 ตร.ม. @ 11.44             = 228.800         บาท [1]
แผน่ใยสงเคราะห์ Geotextile 20.00 ตร.ม. @ 85.00             = 1,700.000      บาท [2]
ปนูทราย 1:1 1.00 ลบ.ม.@ 2,002.21        = 2,002.205      บาท [3]
หิน STONE RIPRAP 4.00 ลบ.ม.@ 590.54           = 2,362.140      บาท [4]
หิน STONE RIPRAP(ท่ีอยูต่  ่ากว่าดินเดิม) - ลบ.ม.@ -                 = -                 บาท [5]
ค่าด าเนินการ 20.00 ตร.ม. @ 50.00             = 1,000.000      บาท [6]
รวมค่าใชจ่้าย = 7,293.145      บาท [7] = [1] + …. + [6]
…ค่างานต้นทุน = 364.65           บาท/ตร.ม.
พิจารณา คานรัด 5 ม. (ขนาด 0.20x0.40x5.00 ม.)
ขดุดิน 0.40 ลบ.ม.@ 47.83             = 19.132           บาท [1]
ไมแ้บบ (2) 2.08 ตร.ม. @ 288.29           = 599.643         บาท [2]
คอนกรีต ค2 0.40 ลบ.ม. @ 2,361.04        = 944.416         บาท [3]
เหล็กเสริม    -  RB9 26.39 กก. @ 28.89 = 762.407         บาท [4] เผ่ือ 10 %
ค่าแรงงานเหล็ก 26.39 กก. @ 3.40 = 89.726           บาท [5] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

รวมค่าใชจ่้าย = 2,415.324      บาท [5] = [1] + ….. + [4]
…ค่างานต้นทุน = 483.06           บาท/ม.

5.4.4 งาน Concrete Slope Protection (สพ-907/56)
พิจารณจากพ้ืนท่ี 150.00 ตร.ม.
ขดุปรับดิน 150.00 ตร.ม. @ 20.00             = 3,000.000      บาท [1]
คอนกรีต ค2 19.95 ลบ.ม. @ 2,361.04        = 47,102.748    บาท [2]
ไมแ้บบ (2) 46.50 ตร.ม. @ 288.29           = 13,405.485    บาท [3]
เหล็กเสริม    -  RB9 790.96 กก. @ 28.89 = 22,850.834    บาท [4] เผ่ือ 10 %
ค่าแรงงานเหล็ก 790.96 กก. @ 3.40 = 2,689.264      บาท [5] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผกูเหล็ก 19.77 กก. @ 83.11 = 1,643.417      บาท [6]
กรวดหยาบ 2.50 ลบ.ม. @ 348.79 = 871.975         บาท [7]
ค่าตดั Slot 22.00 จุด @ 30.00 = 660.000         บาท [8]
MASTIC JOINT  SEALER ขนาด 1 x 1 ซม. 55.00 ม. @ 44.78 = 2,462.664      บาท [9]
รวมค่าใชจ่้าย = 94,686.387    บาท [10] = [1] + ….. + [9]
…ค่างานต้นทุน = 631.24           บาท/ตร.ม.

5.5 Approach Slab ขนาด 10.00 x 10.00 ม. (สพ-901/56)
พิจารณจากพ้ืนท่ี ตร.ม.
คอนกรีต ค3 25.250        ลบ.ม. @ 2,434.34 = 61,467.085    บาท [1]
ทรายถมคอสะพาน 5.000          ลบ.ม. @ 681.05 = 3,405.250      บาท [2]
เหล็กเสริม    - DB 12 999.900                        ม. = 244.176      กก. @ 28.65 = 6,995.630      บาท [3] เผ่ือ 10 %
                     - DB 16 410.500                        ม. = 704.418      กก. @ 27.43 = 19,322.185    บาท [4] เผ่ือ 10 %

(ไม่รวมหินทิ้ง)

100.00                                 



                     - DB 20 663.300                        ม. = 1,794.890    กก. @ 27.10 = 48,641.513    บาท [5] เผ่ือ 10 %
ค่าแรงผกูเหล็ก 2,743.483    กก. @ 3.40 = 9,327.843      บาท [6] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผกูเหล็ก 68.587        กก. @ 83.11 = 5,700.272      บาท [7]
ไมแ้บบ (2) 7.500          ตร.ม. @ 288.29 = 2,162.175      บาท [8]
 - Neopren Bearing Pad      - กวา้ง 150 มม. หนา 10 มม. 10.000        ม. @ 200.00 = 2,000.000      บาท [9]
กระดาษชานออ้ย 0.868                            3.50            ตร.ม. @ 138.89 = 486.111         บาท [10]
วสัดุยารอยต่อ Neopren Compression Seal 10.00          ม. @ 50.00 = 500.000         บาท [11]
วสัดุยารอยต่อคอนกรีต มอก.479 6.25 ลิตร @ 44.09             = 275.591         บาท [4]
เหล็กเสริมรอยต่อ RB 9 23.450                          ม. = 12.872        กก. @ 28.89 = 371.863         บาท [12] เผ่ือ 10 %
แผน่เหล็กหนา 9 มม. 10.00          ม. @ 145.00 = 1,450.000      บาท [13]
 - รวมค่าใชจ่้าย = 162,105.518  บาท [14] = [1]+….+[13]
…ค่างานต้นทุน = 1,621.05        บาท/ตร.ม.

5.6 Concrete  Barrier แบบมีทางเทา้
พิจารณจากพ้ืนท่ี 1.00 แห่ง
คอนกรีต ค3 1.58 ลบ.ม. @ 2,434.34        = 3,846.257      บาท [1]
ไมแ้บบ (2) 10.56 ตร.ม. @ 288.29           = 3,044.342      บาท [2]
ไมคิ้้ว 0.22 ลบ.ฟ. @ 545.90           = 120.098         บาท [3]
เหล็กเสริม    -  DB12 148.40 กก. @ 28.65 = 4,251.660      บาท [4] เผ่ือ 10 %
                     -  RB25 (Dowel) 4.62 กก. @ 33.04 = 152.644         บาท [5]
ค่าแรงงานเหล็ก 153.02 กก. @ 3.40 = 520.268         บาท [6] (จากบญัชีค่าแรงงานฯ)

ลวดผกูเหล็ก 3.83 กก. @ 83.11 = 317.937         บาท [7]
เป้าสะทอ้นแสง 4.00 อนั @ 150.00 = 600.000         บาท [8]
ทาสีขาว-ด า 12.32 ตร.ม. @ 54.00 = 665.064         บาท [9]
รวมค่าใชจ่้าย = 13,518.270    บาท [10] = [1] + ….. + [9]
…ค่างานต้นทุน = 13,518.27      บาท/แห่ง

5.7 งานทางเบ่ียง

6 งานไฟฟ้าแสงสว่าง

6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ

6.1.1 เสาไฟแสงสว่างสูง   9.00   เมตร   กิ่งกิ่งเดีย่ว  และอุปกรณ์ครบชุด

 - เสาไฟแสงสว่างสูง   9.00   เมตร   ก่ิงเด่ียว 1 ชุด  @ 5,400.00        = 5,400.000      บาท [1]
 - ค่าทาสีและติดตั้งแผน่สะทอ้นแสง 1 ชุด  @ 250.00           = 250.000         บาท [2]
 - Ground Rod 1 ชุด  @ 300.00           = 300.000         บาท [3]
 - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1 ชุด  @ 500.00           = 500.000         บาท [4]
…ค่างานต้นทุน = 6,450.00        บาท/ชุด [5] = [1]+[2]+[3]+[4]

6.1.2 โคมไฟถนนขนาดก าลัง 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์

 - ดวงโคม 1 โคม 250 W .HPS 1 ชุด  @ 5,000.00        = 5,000.000      บาท [1]
 - ค่าแรงงาน+ค่าด าเนินการ ติดตั้ง 1 ชุด  @ 100 = 100.000         บาท [2]
…ค่างานต้นทุน = 5,100.00        บาท/ชุด [3] = [1]+[2]

6.1.3 งานฐานรากของเสาไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ประกอบ

พิจารณา 1 ฐาน
- งานดินขดุ ถมกลบั 2.20            ลบ.ม.  @ 99.00             = 217.800         บาท [1]
- คอนกรีตหยาบ (รวมค่าแรง) 0.064          ลบ.ม.  @ 2,026.35        = 129.686         บาท [2]
- คอนกรีต ค2 0.48            ลบ.ม.  @ 2,361.04        = 1,133.299      บาท [3]
- ไมแ้บบ (1) 2.88            ตร.ม.  @ 320.86           = 924.076         บาท [4]
- เหล็กเสริม DB12 19.09          กก.  @ 28.65             = 546.785         บาท [5] เผ่ือ 10 %
- ค่าแรงผกูเหล็ก 19.09          กก.  @ 3.40               = 64.908           บาท [6]
- ลวดผกูเหล็ก 0.48            กก.  @ 83.11             = 39.653           บาท [7]
- J-BOLT( M24 mm.) AND NUT HOT DIP GALVANIZED ยาว 0.57  ม. 4                 ตวั.  @ 100.00           = 400.000         บาท [8]

- BASE PLATE ขนาด 0.35x0.35 ม.หนา 25 มม. 1                 แผน่  @ 500.00           = 500.000         บาท [9]
…ค่างานต้นทุน = 3,956.20        บาท/ฐาน [10] = [1]+….+[9]

6.1.4 ชุดควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 - เซฟต้ีสวิทซ์ 60A 600 V รวมฟิวส์ 60 A (กนัน ้า) = 6,500.000      บาท [1]
 - รีเลยพ์ร้อมโฟโตเซล 60A 220V = 4,200.000      บาท [2]
 - ค่าติดตั้ง = 100.000         บาท [3]
…ค่างานต้นทุน = 10,800.00      บาท/ชุด [4] = [1]+[2]+[3]

6.1.5 กล่องดงึสาย บ่อพักสาย และอุปกรณ์ประกอบ

พิจารณา 0 จุด
 - ค่าวสัดุ = -                 บาท [1]
 - ค่าติดตั้ง = -                 บาท [2]
…ค่างานต้นทุน = -                 บาท/ชุด [3] = [1]+[2]

6.1.6 สายไฟฟ้า

6.1.6 (1) สายไฟชนิด NYY ขนาด    3x10   ตร.มม.

พิจารณา 0 ชุด
 - ค่าวสัดุ 0 ม.  @ 65.00             = -                 บาท [1]
 - ค่าติดตั้ง 0 ม.  @ 5.00               = -                 บาท [2]
…ค่างานต้นทุน = #DIV/0! บาท/ชุด [3] = [1]+[2]

6.1.6 (2)สายไฟชนิด THW ขนาด    2x2.5    ตร.มม.

พิจารณา 0 ชุด



 - ค่าวสัดุ 0 ม.  @ 21.00             = -                 บาท [1]
 - ค่าติดตั้ง 0 ม.  @ 5.00               = -                 บาท [2]
…ค่างานต้นทุน = #DIV/0! บาท/ชุด [3] = [1]+[2]

6.1.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

6.1.7 (1) ท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    Ø 1 1/2"  และอุปกรณ์ประกอบ

พิจารณา 0 ชุด
 - ค่าวสัดุ 0 ม.  @ 90.00             = -                 บาท [1]
 - ค่าติดตั้ง 0 ม.  @ 5.00               = -                 บาท [2]
…ค่างานต้นทุน = #DIV/0! บาท/ชุด [3] = [1]+[2]

6.1.7 (2) ท่อเหล็กชุบสังกะสี  Ø 1 1/2" พร้อมค่าดนัท่อลอด

พิจารณา 10 ม.
 - ค่าวสัดุ 10 ม.  @ 300 = 3,000.000      บาท [1]
 - ค่าติดตั้ง 10 ม.  @ 200 = 2,000.000      บาท [2]
…ค่างานต้นทุน = 5,000.00        บาท [3] = [1]+[2]
…รวมค่างานต้นทุนไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ = #DIV/0! บาท/ชุด

6.2 สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทติย์ Ø  300  มม.
 - ค่าวสัดุ = 12,300.000    บาท [1]
 - ค่าติดตั้ง = -                 บาท [2]
…ค่างานต้นทุน = 12,300.00      บาท/ม. [3] = [1]+[2]



7 งานจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง

7.1  - ราคาป้ายเช่าติดตั้ง ป้ายรูปแบบ ทช.-ก9 = 3,331.000      บาท [1]
 - ระยะเวลาก่อสร้าง 175.00 วนั   = 5.83 เดือน

คิดให้ 50 %  = 2.92 เดือน say 2.5 เดือน = 8,327.500      บาท [2] = [1]x[2.5]
…ค่างานต้นทุน = 8,327.50        บาท


