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เรื่อง การจัดท ารายงานความเสียหายอาคารชลประทาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work Manual)  

 
 

เรื่องการจัดทํารายงานความเสียหายอาคารชลประทาน 
 
 

 
จัดทําโดย 

 
ชื่อ-สกุล  นายสิรภพ  แท่นมณี                                                                                 .                       
ตําแหน่ง  นายช่างชลประทานอาวุโส                 สังกัด โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาแม่ลาว     .            
ชื่อ-สกุล  นายคณิติน บุญเต็ม                                                                                  . 
ตําแหน่ง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ              สังกัด โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาแม่ลาว     . 
ชื่อ-สกุล  นายศราวุฒิ ธรรมเสน                                                                               .             
ตําแหน่ง  นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน            สังกัด โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาแม่ลาว       . 
ชื่อ-สกุล  นายภานุกร ช่วยค้าํช ู                                                                                . 
ตําแหน่ง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ              สังกัด โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาแม่ลาว      . 
ชื่อ-สกุล  นายประดับพันธ์ เจริญการ                                                                          . 
ตําแหน่ง  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ              สังกัด โครงการส่งน้ําและบํารุงรกัษาแม่ลาว      . 

 
 
 
 
 
 
 

สามารถตดิต่อสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี ่
ที่อยู่ ๖๒ หมู่ ๙ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

เบอร์โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๒-๙๖๓๑ 
 
 



คํานํา 
 
 คู่มือปฏิบัติงาน  สําหรับการจัดทํารายงานความเสียหายอาคารชลประทานนั้น จัดทําขึ้นตามแนว
ทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่    
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ในช่วงแม่นํ้าแม่ลาวช่วงกลางถึง  
ช่วงปลาย ก่อนไหลลงแม่นํ้ากก  โดยมีอาคารหัวงานเป็นฝายคอนกรีต  และมีเขื่อนแม่สรวยช่วยเก็บกักนํ้าในลํา
นํ้าสาขาช่วงบน 

 ลักษณะของความเสียหายอาคารชลประทาน  โดยส่วนใหญ่จะเป็นความเสียหายอันเกิดจากอายุ
การใช้งาน ความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย  และความเสียหายอันเกิดจากเหตุแผ่นดินไหว  

 คณะผู้จัดทํา  หวังว่าคู่มือปฏิบัติงาน  สําหรับการจัดทํารายงานความเสียหายอาคารชลประทานเล่มน้ี 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทุกสาขา 

 
 

คณะผู้จัดทํา  
สํานักงานชลประทานที่ ๒ 

กรมชลประทาน 
 
 

 



สารบญั 
 
 หน้า 
วัตถุประสงค์ ๑ 

ขอบเขต ๑ 

คําจํากัดความ ๑ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑ 

Work Flow 4 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6 

ระบบติดตามประเมินผล 8 

เอกสารอ้างอิง 10 

แบบฟอร์มที่ใช้ 10 

ภาคผนวก ๑๑ 

 1) การสํารวจอาคารคาร 12 

 2) หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติและวิธีการประเมินความเสียหายของอาคารชลประทาน 27 

  

 



 

๑ 

 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานเฝ้าระวังและเตือนภัยอันเกิดจากนํ้า ให้เป็น

มาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต 
 คู่มือการจัดทํารายงานความเสียหายอาคารชลประทานน้ัน  ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอายุการ
ใช้งาน ความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย  และความเสียหายอันเกิดจากเหตุแผ่นดินไหว  ต้ังแต่ขั้นตอนการออก
สํารวจอาคารชลประทาน  การตรวจสอบสภาพความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน การประเมินมูลค่า
ความเสียหาย  การจัดทํารายงานความเสียหาย  การจัดทําประมาณการซ่อมแซม  ตลอดจนการเสนอแผนงาน
ซ่อมแซม 

3. คําจํากัดความ 
 ความเสียหายอาคารชลประทาน  หมายถึง  ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ของอาคารชลประทาน  ทั้งเสียหายบางส่วนและเสียหายโดยสิ้นเชิง ส่วนการจัดทํารายงานความเสียหาย        
ให้ยึดถือรูปแบบรายงานตามแบบฟอร์ม แบบสํารวจความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
  

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 กรมชลประทาน  ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการนํ้าหลักของประเทศ  มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการนํ้าให้
สมดุลกับศักยภาพของลุ่มนํ้า  วางแนวทางบริหารจัดการนํ้าเพ่ือป้องกันและบรรเทานํ้าท่วมในฤดูฝน  พร้อมกับ
วางแนวทางเพ่ือป้องกันปัญหาน้ําแล้งและนํ้าเสีย  ที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง โดยใช้เครื่องมือต่างๆท่ีมีอยู่ อาทิเช่น 
เขื่อนเก็บกักนํ้า เขื่อนทดนํ้า ฝายทดนํ้า ประตูระบายนํ้า ตลอดจนคลองส่งนํ้า คลองระบายนํ้า และอาคาร
ประกอบต่างๆ  
 ส่วนการดําเนินงานด้านบํารุงรักษาเพ่ือให้อาคารชลประทาน คงสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดอายุใช้งานน้ัน มีความสําคัญอย่างย่ิง เพ่ือใช้อาคารชลประทานเหล่าน้ัน เป็นเคร่ืองมือในการจัดการบริหาร
นํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเฝ้าระวังและเตือนภัยอันเกิดจากน้ํา 



 

๒ 

สรุปกระบวนการ การจัดทํารายงานความเสียหายอาคารชลประทาน 

กระบวนการ  การจัดทํารายงานความเสียหายอาคารชลประทาน  ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี 

1. การสํารวจอาคารชลประทาน/ถ่ายรูปประกอบ 
2. การตรวจสอบสภาพความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน 
๓. การประเมินมูลค่าความเสียหาย 
๔. การจัดทํารายงานความเสียหาย ตามแบบฟอร์ม 
๕. การจัดทําประมาณการซ่อมแซม 
6. การเสนอแผนงานซ่อมแซม 
 

 



 

๓ 

Work Flow กระบวนการการจัดทํารายงานความเสียหายอาคารชลประทาน 
 
ลําดับที่ ผังกระบวนการ เวลา 
 
1.   ๓ ชม. 
 
 
 
2.   1 ชม. 
 
 
 
3.   ๒ ชม. 
 
 
 
4.   ๑ ชม. 
 
 
 
5.   3 วัน 
 
 
 
6.   1 วัน 
 
 
 
 
 
7.   1 วัน 
 
 

รวมเวลาทั้งหมด 5 วัน 7 ชม. 

  

 
 

สํารวจอาคารชลประทาน 

 

ตรวจสอบสภาพความ
เสียหาย 

 

ตรวจสอบความเสียหาย
เพิ่มเติม(ถ้าม)ี 

จัดทํารายงานความเสียหาย
ตามแบบฟอร์ม 

NO

YES

จัดทําประมาณการซ่อมแซม 

ประเมินมูลค่าความเสียหาย
เบื้องต้น 

 
 

เสนอแผนงานซ่อมแซม 



 

๔ 

5. Work Flow 
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการการจัดทํารายงานความเสียหายอาคารชลประทาน 
ตัวชี้วัดผลลพัธ์กระบวนการจัดทาํคู่มือการปฏบิตังิาน: Opk4 : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (หน่วย : ร้อยละ) 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
ชม. 

 
 
 

1 
ชม. 

 
 

2 
ชม. 

 
 

 
 

1 
ชม. 

 
 
 

สํารวจความพร้อมใช้งานของอาคาร
ชลประทาน 
 
 
 
สํารวจความเสียหายของอาคาร
ชลประทานที่ได้รับความเสียหาย พร้อม
ถ่ายภาพ  
 
สรุปรายงานความเสียหาย พรอ้มประเมิน
ความเสียหายเบื้องต้น 
 
 
 
 
จัดทํารายงานความเสียหายตาม
แบบฟอร์มรายงาน 
 
 
 

อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติมีความรู้และความชํานาญใน
การตรวจสอบ 
 
 
สรุปรายงานความเสียหายตามแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
รายงานความเสียหายตามแบบฟอร์ม 
 
 
 
 

สบ./เจ้าหน้าที่
ในพื้นที ่

 
 
 

สบ. 
 
 
 

สบ. 
 
 
 
 
 

สบ. 
 
 
 
 

 

สํารวจอาคารชลประทาน 

ตรวจสอบสภาพความ
เสียหาย 

จัดทํารายงานความเสียหาย
ตามแบบฟอร์ม 

ประเมินมูลค่าความเสียหาย
เบื้องต้น 



 

๕ 

ลําดบั ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 

7. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

 

 
 
 
 
จัดทําประมาณการ ตรวจสอบ และ
อนุมัติหลักการประมาณการเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซม 
 
 
ตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมก่อนทํา
การส่งประมาณการ 
 
 
 
นําเสนอแผนงานเพื่อของบประมาณ
ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
ผู้ปฏิบัติมีความรู้และความ 
ชํานาญในการประเมินงบประมาณ 
สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา โดย 
Unit cost ที่ถูกต้องตามหลักการ 
 
 
 
 
 
 
นําเข้าแบบฟอร์มคําขอตั้งเพื่อขอ
งบประมาณต่อไป 
 

 
 
 
 

วศ.,จน.,สบ. 
 
 
 
 

วศ.,จน.,สบ. 
 
 
 
 

วศ. 

 
 
 

ตรวจสอบความเสียหาย
เพิ่มเติม(ถ้าม)ี 

NO 

YES 

จัดทําประมาณการซ่อมแซม 

 

เสนอแผนงานซ่อมแซม 



 

๖ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

1. สํารวจอาคารชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
2. ตรวจสอบสภาพความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
4. จัดทํารายงานความเสียหายตาม
แบบฟอร์ม 
 

- การบันทึกข้อมูลสํารวจ ซึ่งการรวบรวมข้อมูล 
ทําได้หลายวิธี ได้แก่ การสังเกต การสอบถาม 
จากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร สอบถามผู้รู้ หรือผู้ 
ใกล้ชิดเหตุการณ์ เป็นต้น 
- การสํารวจอาคารพื้นฐาน (Essentials 
Structures) เช่น คลอง อาคารบังคบัน้ํา ต่าง ๆ 
สะพาน ถนน คันคลอง 
 
- ตรวจสามารถวินิจฉัยสาเหตุที่ทําให้เกิด 
ปัญหาในระยะเริ่มแรกจากปัญหาเล็กน้อย 
สามารถดําเนินการแก้ไขได้ทันก่อนที่ความ 
เสียหายเหล่านั้นจะลุกลามมากขึ้น ผู้ทําการ 
ตรวจสภาพจําเป็นจะต้องมีความรู้และสามารถ 
วินิจฉัย สาเหตุที่ทําให้อาคารในระบบส่งน้ํา
ชํารุดเสียหายพร้อมจดบันทึกให้ชัดเจน 
 
-สามารถประมาณราคาเบื้องต้นเพื่อใช้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
- การบันทึกข้อมูลสํารวจ ซึ่งการรวบรวมข้อมูล
ลงในแบบฟอร์มรายงานความเสียหาย 
 

- หลักการสํารวจอาคารพื้นฐาน 
 
 
 
- แบบฟอร์มรายงานความ
เสียหายอาคารชลประทาน 
 
 
- แบบฟอร์มรายงานความ
เสียหายอาคารชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
- ประมาณการเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
- แบบฟอร์มรายงานความ
เสียหายอาคารชลประทาน 
 

สบ./เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 

สบ. 
 
 
 
 
 
 
 

สบ. 
 
 
 
 
 
 

สบ. 
 
 

ตรวจสอบสภาพคลองส่งน้ํา 
อาคารชลประทาน อาคาร 
ประกอบและ อื่นๆ ช่วงฤดูฝน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ ออ มู ล ในการ พิ จ า รณาว ่ า  
จะต้องทําอะไร ปริมาณเท่าไร 
ใช ้ วัส ดุ เท ่ า ไ ร  แรงงานและ
เครื่องจักรเครื่องมืออะไรบ้าง 
จํานวนเท่าไร ใช ้งบประมาณ
เท่าไร เป็นต้น 
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รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้

ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

5. จัดทําประมาณการซ่อมแซม 
 
 
 
 
 
6. ตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
7. เสนอแผนงานซ่อมแซม 
 
 
 
 
 

- จัดทําประมาณการ ตรวจสอบ และอนุมัติ
หลักการประมาณการเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนในการซ่อมแซม 
 
 
 
- ตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติมของอาคาร
ก่อนส่งประมาณการ 
 
 
 
 
- ทบทวน ตรวจสอบ ความถูกต้องของ 
แผนงานเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ในการ 
ซ่อมแซม 

- หลักเกณฑ์การคํานวณราคา 
กลางงานก่อสร้างชลประทาน 
กรมบัญชีกลาง 
- อัตราราคางานต่อหน่วย สํานัก 
งบประมาณ 
 
- แบบฟอร์มรายงานความ
เสียหายอาคารชลประทาน 
 
 
 
 
- ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ โดยกอง 
แผนงานกรมชลประทาน 

วศ.,จน.,สบ. 
 
 
 
 
 

วศ.,จน.,สบ. 
 
 
 

 
 

วศ. 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล 
ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1. สํารวจอาคารชลประทาน 
 
 
 
 
 
2. ตรวจสอบสภาพความเสียหาย 
 
 
 
 
 3. ประเมินมลูค่าความเสียหาย
เบื้องต้น 
 
 
 4. จัดทํารายงานความเสียหายตาม
แบบฟอร์ม 
 
 
 5. จัดทําประมาณการซ่อมแซม 
 
 
 

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสภาพของอาคาร
โดยวิธีการเดินสํารวจตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน/ระบบชลประทาน (Walk Thru) 
 
 
 
- แบ่งกลุม่ความเสียหายเป็นระดับต่างๆ       
เช่น ควรซ่อมแซม   ควรซ่อมโดยเร่งด่วน เป็นต้น 
 
 
 
- คํานวณตามหลักเกณฑ์ได้ถกูต้องครบถ้วน 
 
 
 
- รายงานความเสียหายอาคารชลประทานได้
ถูกต้องครบถ้วนและทันตามกําหนดระยะเวลา 
 
 
- คํานวณตามหลักเกณฑ์ได้ถกูต้องครบถ้วน 
 
 
 

- ตรวจสอบข้อมูลตามฐานข้อมูลบัญชี
อาคารชลประทาน 
 
 
 
 
- ตรวจสอบข้อมูลตามฐานข้อมูลบัญชี
อาคารชลประทาน 
 
 
 
- ตรวจสอบมิติพื้นที่อาคาร
ชลประทานที่ได้รับความเสียหาย 
 
 
- กรอกข้อมลูตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 
 
- ตรวจสอบมิติพื้นที่อาคาร
ชลประทานที่ได้รับความเสียหาย 
 
 

สบ./เจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ 

 
 
 
 
สบ./เจ้าหน้าที่ใน

พื้นที่ 
 
 
 

จน./สบ. 
 

 
 

จน./สบ. 
 
 
 

วศ.,จน.,สบ. 
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กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล 
ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

6. ตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม 
 
 
 
7. เสนอแผนงานซ่อมแซม 
 
 
 
 
 

- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสภาพของอาคาร
โดยวิธีการเดินสํารวจตรวจสอบอาคาร
ชลประทาน/ระบบชลประทาน (Walk Thru) 
 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซม 
 
 
 

- ตรวจสอบข้อมูลตามฐานข้อมูลบัญชี
อาคารชลประทาน 
 
 
- ตรวจสอบวงเงินที่ขอสนับสนุน ให้
ถูกต้อง ตามอัตราราคาต่อหน่วย 

วศ.,จน.,สบ. 
 
 
 

วศ. 
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8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 คู่มือการจัดทําแผนงานปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการประจําปี โดยวิธีการเดินสํารวจ
ตรวจสอบอาคารชลประทาน/ระบบชลประทาน (Walk Thru) 
 8.2 กรมชลประทาน (2533). แนวทางการบํารุงรักษา. กองจัดสรรนํ้าและบํารุงรักษา,กรุงเทพฯ. 138 น. 
 8.3 กรมชลประทาน (2540). รายงานทางวิชาการฉบับที่ 13 : การส่งนํ้าและบํารุงรักษา(ส่วนที่ 2 
: การบํารุงรักษาโครงการ). โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนมูลบน. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,์ 112 น. 
 8.4 เลิศชัย ศรีอนันต์ (2541). การพัฒนาวิธีการประเมินความเสียหายของระบบชลประทาน เพ่ือ
การบํารุงรักษาโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษามูลบน. วิทยานิพนธ์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ 203 น. 
            8.5  หลักเกณฑ์การถอดแบบคํานวณปริมาณงาน  และหลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างชลประทาน  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 2560 กรมบัญชีกลาง 
United States Bureau of Reclamation (2513).Nam mun project feasibility report. 
Appendix V. Plan and estimates. Bangkok, Thailand. 
  

 

9. แบบฟอร์มทีใ่ช ้
 9.1 แบบฟอร์มเดินสํารวจตรวจสอบอาคารชลประทาน/ระบบชลประทาน (walk thru) 
(ภาคผนวก ก 23 น.) 
 9.2 แบบสํารวจความเสียหายของโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง (ภาคผนวก ก 29 น.) 
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หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติและวิธีการประเมินความเสียหายของอาคารชลประทาน 
 
การบํารุงรักษาโครงการชลประทานที่ดี  นอกจากจะทําให้โครงการมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วยังทํา

ให้โครงการน้ันๆมีอายุการใช้งานได้นานข้ึนด้วย  การบํารุงรักษาโครงการชลประทานแบ่งลักษณะงานได้เป็น 3 
ประเภทที่จะต้องทําต่อเน่ืองกันตลอดเวลาคือ 

1. การบํารุงรักษาตามปกติ  คือ  การซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบชลประทาน  ที่เกิดความ
เสียหายเล็กๆน้อยๆให้คืนสภาพเดิมตลอดเวลาซึ่งประกอบด้วย 

การบํารุงรักษาเพ่ือป้องกันความเสียหาย  โดยต้องศึกษาสาเหตุที่ทําให้เกิดการชํารุดเสียหายแล้ว
มีมาตรการดูแลรักษาป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพ่ิมมากขึ้น 

การบํารุงรักษาประจํา  คือ  การซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบชลประทานที่เกิดความเสียหาย
ขึ้นในแต่ละปีให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดไป 

2. การซ่อมแซมพิเศษ  คือ  งานซ่อมแซมระบบชลประทานท่ีเกิดความเสียหายขึ้นนอกเหนือจาก
การบํารุงรักษาปกติ  เช่น  ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติความเสียหายสะสมที่ค้างรอการบํารุงรักษา 

3. การปรับปรุง  คือ  การปรับปรุงอาคารชลประทานในกรณีที่อาคารชลประทานน้ันๆเกิดความ
เสียหายในลักษณะเดิมเป็นประจํา  การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมไม่สามารถป้องกันได้  หรือในกรณีที่อาคาร
ชลประทานที่สร้างไว้เดิมน้ัน  มีความไม่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การออกแบบให้อาคารน้ันๆมีความมั่นคงและเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
นอกจากน้ี  การปรับปรุงยังรวมถึงการพิจารณาก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมขึ้นในระบบชลประทานด้วย 

การบํารุงรักษาระบบชลประทานต่างๆในปัจจุบันจะ  มีขั้นตอนดําเนินการขึ้นกับงบประมาณท่ี
ได้รับประจําปี  คือ  เมื่อเกิดความเสียหายกับอาคารชลประทานแล้ว  จึงจัดทําประมาณการขอต้ังงบประมาณ
มาทําการซ่อมแซม  ช่วงเวลาเสนอขอต้ังงบประมาณจะต้องเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาหยุดส่งนํ้า  ซึ่งเป็นเวลาท่ีต้องทําการซ่อมแซมอาคารประกอบกับงบประมาณท่ีโครงการต่างๆได้รับมี
จํากัด  ทําให้การซ่อมแซมและบํารุงรักษาระบบชลประทาน  ดําเนินการได้ไม่ทั่วถึงเกิดความเสียหายแก่ระบบ
ชลประทานสะสมไว้ทุกปี 

การศึกษาพัฒนาแนวทางการบํารุงรักษาโครงการชลประทาน  เพ่ือมุ่งหวังในการใช้เป็นแนวทาง
ให้การซ่อมแซมและบํารุงรักษาโครงการชลประทาน  เป็นไปอย่างทั่วถึง  คล่องตัวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
การประเมินความเสียหายของระบบชลประทานเพื่อการบํารุงรักษา 

การบํารุงรักษาปกติเป็นการบํารุงรักษาระบบชลประทาน  ในลักษณะป้องกันที่มีแผนกําหนดไว้
ล่วงหน้า  หรือทําการซ่อมแซมตามเวลาที่กําหนดความเสียหายที่เกิดขึ้น  ควรได้รับการซ่อมแซมเป็นประจํา
สม่ําเสมอทุกปี   การประเมนิความเสยีหายของระบบชลประทานท่ีดําเนินการในปัจจุบันมีดังน้ี 

1. การประเมินความเสียหายเม่ือเริ่มวางโครงการUnited State Bureau of Reclamation 
(2513) 

2. การประเมินความเสียหายระบบชลประทานของโครงการชลประทานต่างๆ เพ่ือเสนอขอใช้
งบประมาณประจําปีแยกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

 2.1 ค่าใช้จ่ายในลักษณะ (Lump sum) ประกอบด้วยค่าดูแลบํารุงรักษาอาคารชลประทาน  
ที่ไม่มีอัตรากําลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา  โดยสํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้สําหรับอาคารต่างๆ
ในอัตราราคางาน/หน่วยของอาคาร 
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 2.2 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบชลประทานโครงการชลประทานต่างๆ จะเสนอขอใช้
งบประมาณเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับอาคารน้ันๆ  แล้วได้แก่การซ่อมแซมอาคารการขุดลอกคลองค่ากําจัด
วัชพืชเป็นต้น 

3. การประเมินความเสียหายของอาคารชลประทานของโครงการชลประทานต่างๆ  ในเขต
สํานักงานชลประทาน ซึ่งรับผิดชอบโครงการต่างๆ  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจะทําการประเมินความเสียหายของ
อาคารชลประทาน  จะแยกตามชนิดของอาคารชลประทานในอาคารแต่ละชนิด  จะแบ่งออกเป็นระดับช้ันการ
ทดสอบจะกําหนดปริมาณอัตราการเสื่อมสภาพของอาคาร  แล้วคํานวณปริมาณงานที่ต้องทําการซ่อมแซม  
คูณด้วยอัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของงานที่ต้องดําเนินการน้ันๆ  คิดเป็นอัตราค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต่อ
หน่วยความยาว  ของอาคารในทางปฏิบัติการคํานวณความเสียหาย  สมมติฐานเบ้ืองต้นได้จากการสํารวจความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในอดีต  แล้วเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้รับตามสถิติปีที่ผ่านมา  กําหนดเป็น
ปริมาณงานมาตรฐานข้ึนใช้ในการเสนอขอต้ังงบประมาณประจําปี  เมื่อได้รับงบประมาณแล้วทําการซ่อมแซม
อาคารจริงในสนาม  รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเดิมที่ต้ังไว้เบ้ืองต้น  กําหนด
เป็นค่ามาตรฐานที่จําเป็นต้องซ่อมแซมในปีต่อไป  และในการประเมินความเสียของอาคารชลประทานเบ้ืองต้น
น้ัน จะประกอบไปด้วย 

 
อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์วัดความเสียหายของระบบชลประทานในสนามซึ่งประกอบด้วยเทปวัดระยะ,ตลับเมตร  
2. กล้องระดับ 
3. เครื่องคิดเลขคํานวณ 
4. กระดาษ ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ  
 

วิธีการ 
    1. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลที่รวบรวมมีดังนี้ 

   (1) มิติ ขนาด ของคลองส่งนํ้าและอาคารประกอบ 

   (2) อาคารชลประทานในความรับผิดชอบแยกตามโซน 

   (3) ประวัติการซ่อมแซมและบํารุงรักษา 

    2. การจําแนกประเภทความเสียหายของระบบชลประทาน 
  จากการสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างหยาบๆ   สามารถจําแนกประเภทความเสียหายที่

เกิดขึ้นกับอาคารชลประทานต่างๆ  ในระบบชลประทาน ได้ดังน้ี 
  (1) ความเสียหายของคันดิน 
  (2) ปริมาณตะกอนที่ต้องขุดลอก 
  (3) ปริมาณหญ้าที่ต้องปลูกซ่อม 
  (4) ความเสียหายของคอนกรีตดาดคลอง 
  (5) ความเสียหายของอาคารชลประทาน 
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๓๐ 

      6. การวิเคราะห์ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น 
    การประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจะประเมินจากความเสียหายที่ได้ทํา  การสํารวจในแต่ละปี

เพ่ือเสนอแผนการซ่อมแซมและงบประมาณที่โครงการได้รับในแต่ละปี 
ตัวอย่างผลการสํารวจและการเมินความเสียหายต่อระบบชลประทาน 

การสํารวจเก็บข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น  จะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เสียหายแตกต่างไปจากสภาพ
เดิมตามมิติที่ได้ทําการก่อสร้างไว้  โดยต้ังสมมุติฐานว่าอาคารต่างๆ  จะมีขนาดตามที่ได้ออกแบบไว้ข้อมูลความ
เสียหายที่เกิดขึ้น  แบ่งตามโซน  ประเภทงานปีที่ทําการสํารวจ การสรุปความเสียหายทั้งหมดในแต่ละปี  

ประเภทความเสียหายของระบบชลประทานท่ีเกิดขึ้นมีดังน้ี 
1. ความเสียหายของคันคลองส่งนํ้าเกิดจากการกัดเซาะของนํ้า  ทั้งจากในคลองและน้ําฝนเป็น

ส่วนใหญ่ นอกจากน้ีทางลําเลียงซึ่งอยู่บนคันคลองจะเกิดความเสียหาย  เน่ืองจากมีการใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรด้วย  การสํารวจความเสียหาย  ซึ่งแบ่งประเภทความเสียหายของคันดิน ออกเป็น 
6 ประเภท คือ 

 1.1 การกัดเซาะเป็นรูโพรงบริเวณชานคลอง  การกัดเซาะเกิดจากน้ําซึมผ่านคันดินทั้งจากนํ้า
ในคลองและน้ําฝน  แล้วกัดเซาะดินทะลุผ่านรอยต่อหรือรอยแตกของคอนกรีตดาด เมื่อไม่ได้รับการซ่อมแซม
ต้ังแต่เริ่มแรกเมื่อเวลาผ่านไปนานๆรูโพรงจะขยายใหญ่ขึ้น  

 1.2 การกัดเซาะเป็นรูโพรงบริเวณด้านนอกของคันคลอง  การกัดเซาะเกิดจากนํ้าฝนประกอบ
กับ Slope ของคันคลองตามแนวขวางของคันคลอง มีความลาดชันมาก และหญ้าที่ปลูกเพ่ือป้องกันการกัด
เซาะสูญหายหรือตายไป การเกิดความเสียหายประเภทน้ี  จะเร่ิมพัฒนาตัวจากการกัดเซาะเป็นร่องรูปตัว V
ก่อนความเสียหายของคันดิน 

 1.3 การกัดเซาะเป็นรูปตัว V สาเหตุของความเสียหายเป็นเช่นเดียวกับประเภทที่ 2 ความ
เสียหายของคันดิน 

 1.4 คันคลองทรุดตัว  การทรุดตัวของคันคลองสาเหตุเกิดจาก  การทรุดตัวตามธรรมชาติรวม
กับการกัดเซาะของนํ้าฝน  คันคลองส่วนที่เป็นถนน รถยนต์ที่ว่ิงผ่านไปมา เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดการทรุด
ตัวมากขึ้น  

 1.5 คันดินเลื่อนตัว  เกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพรวมทั้งการบดอัดดินไม่ดี หรือมีความ
ลาดเอียงของลาดคันคลองไม่เพียงพอ  หรือคันดินถูกนํ้าท่วมเป็นเวลานานหรือบ่อยคร้ังโครงสร้างอาจสูญเสียไป
ทําให้เกิดการเลื่อนตัวของดินได้  

 1.6 การกัดเซาะเป็นรูทะลุผ่านคันคลอง  เกิดจากน้ําในคลองซึมผ่านรอยต่อระหว่างแผ่น
คอนกรีต หรือรอยแตกร้าวของแผ่นคอนกรีตเข้าไปในคันคลอง และเกิดจากนํ้าฝนท่ีตกลงบนคันคลอง  แล้ว
ไหลซึมเข้าไปในดินคันคลองในทิศทางต่างๆกัน  รวมทั้งด้านในคลองใต้แผ่นคอนกรีตเกิดการกัดเซาะเป็นรูโพรง
ทะลุผ่านคันดิน  ทั้งบริเวณด้านในคลองและด้านนอกบางแห่งมีขนาดใหญ่มาก  จนทําให้แผ่นคอนกรีตชํารุด
เสียหาย 

2. ปริมาณตะกอนที่ต้องขุดลอก  ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่  มีสาเหตุมาจากการกัดเซาะ
ของน้ําฝนจากถนนและคันคลอง   โดยเฉพาะช่วงที่คลองตัดผ่านที่เนินสูง  การสํารวจตะกอนที่ตกจมในคลองมี
ผลทําให้ขนาดของคลองส่งนํ้าเล็กลง  และการไหลของนํ้าไม่สะดวกไม่สามารถส่งนํ้าได้ตามท่ีออกแบบไว้  ทําให้
ปริมาณนํ้าที่ส่งให้ไม่เพียงพอ  สําหรับพ้ืนที่เพาะปลูกตามเป้าหมายของโครงการ  

3. ปริมาณหญ้าที่ต้องปลูกซ่อม  หญ้าที่ปลูกไว้บนคันคลองจะทําหน้าที่ป้องกันการกัดเซาะ
เน่ืองจากนํ้าฝน ซึ่งการกัดเซาะน้ีเป็นสาเหตุสําคัญในการเกิดการพังทลายของคนัคลองและแผ่นคอนกรีต 
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หลักเกณฑ์การถอดแบบคํานวณปริมาณงาน 
งานก่อสร้างชลประทาน 

เป็นหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการถอดแบบคํานวณปริมาณงาน
สําหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ  ในหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

ในการถอดแบบคํานวณปริมาณงาน  ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลาง  จะต้องทราบขอบเขตของงาน
ก่อสร้างแต่ละรายการงานก่อสร้างอย่างชัดเจน  โดยให้ถอดแบบคํานวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้างที่จะใช้
ก่อสร้างน้ัน  โดยไม่ต้องคิดเผื่อปริมาณงานและวัสดุ  เน่ืองจากหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ของรายการงานก่อสร้างต่างๆ  ได้เผื่อปริมาณงานและวัสดุที่จะใช้ไว้ให้แล้ว 

การถอดแบบคํานวณปริมาณงานต่างๆ ในงานก่อสร้างชลประทาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี 
1. งานเตรียมพื้นที่ 

ได้แก่ งานถากถาง งานถากถางและล้มต้นไม้ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คิดคํานวณ
ปริมาณงานเต็มพ้ืนที่งานก่อสร้าง  ตามท่ีแสดงไว้ในแบบก่อสร้าง  โดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร 

2. งานขุดเปิดหน้าดิน 
ในบริเวณท่ีจะทําการก่อสร้างเข่ือน  คลอง  หรืออาคารชลประทานต่างๆ จําเป็นจะต้องขุด

เปิดหน้าดินเพ่ือนําดินที่ไม่มีคุณภาพหรืออินทรียวัตถุออกไปเสียก่อน โดยทําการขุดเปิดหน้าดิน  ให้มีความลึก
ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง  ซึ่งสามารถคิดคํานวณปริมาณงานได้ ดังน้ี 

2.1 พิจารณาตัดแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ  โดยแต่ละช่วงมีความกว้างที่จะขุดเปิดใกล้เคียงกัน 
แล้วคํานวณหาค่าเฉล่ียตลอดความกว้างของแต่ละช่วง คูณด้วยความยาวของช่วงน้ันๆ จะได้พ้ืนที่ที่จะขุดเปิด
หน้าดินในแต่ละช่วง  และเมื่อรวมพ้ืนที่เหล่าน้ีทุกช่วง  จะได้พ้ืนที่บริเวณขุดเปิดหน้าดินทั้งหมด มีหน่วยเป็น
ตารางเมตร 

2.2 สําหรับความลึกของดินที่ต้องขุดเปิดหน้าดิน  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างใน
กรณีที่ในแบบก่อสร้างไม่ได้กําหนดไว้  ให้ใช้ความหนาประมาณ 0.30 เมตร  สําหรับงานคลองส่งน้ํา และ
ประมาณ 0.50 เมตร สาหรับงานเขื่อน 

2.3 ดังน้ัน ปริมาณงานขุดเปิดหน้าดินจะเท่ากับ พ้ืนที่ (จากข้อ 2.1) x ความหนา (จากข้อ 
2.2) ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 

3. งานดินขุด 
โดยปกติงานก่อสร้างคลองส่งนํ้า  จะมีระดับต่างๆ และ Side Slope กําหนดไว้แน่นอนใน

แบบก่อสร้าง ซึ่งสามารถคํานวณหาปริมาณงานดินขุดได้ โดยใช้สูตร 
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เมื่อ      V        =  ปริมาตรของดินขุดมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร 
     A1 และ A3  =  พ้ืนที่รูปตัดขวางของคลองที่จะขุด  ตรงปลายทั้งสองของช่วงคลองที่ตัดแบ่งมี

หน่วยเป็น ตารางเมตร 
 A2     =  พ้ืนที่รูปตัดขวาง ตรงกลางของช่วงคลอง มีหน่วยเป็น ตารางเมตร 
   L          =  ความยาวของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง มีหน่วยเป็น เมตร 

อน่ึง  สําหรับวิธีการหาพ้ืนที่รูปตัดขวางของคลอง  ถ้ารูปร่างของรูปตัดขวางซับซ้อนไม่เป็น
รูปร่างทางเรขาคณิต ก็อาจใช้ Planimeter วัดพ้ืนที่ได้โดยตรง 
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สําหรับการคํานวณปริมาณงานดินขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทาน  โดยท่ัวไปในแบบ
ก่อสร้างจะกําหนดเส้นขอบเขตของการขุดไว้ให้ ซึ่งจะมี Side Slope ประมาณ 1:1 และขนาดก้นบ่อจะกว้าง
กว่าตัวอาคารประมาณ 1 เมตร โดยรอบ 

ในกรณีที่ระดับดินเดิมมีค่าระดับที่เปลี่ยนแปลงมาก ผู้คิดคํานวณปริมาณงานจะต้องดําเนินการ
คํานวณจากแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม 

การขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทาน 
 ในกรณีที่บ่อก่อสร้างมีความลึกมากๆ  จะต้องขุดบ่อก่อสร้าง โดยมีชานพัก  (Waste Berm)  

ให้มีความกว้างอย่างน้อย 3 เมตร ที่ความลึกทุกๆ 3 เมตร  ตามปกติจะทําการถากแต่งดินช้ันล่างสุดของบ่อ
ก่อสร้างด้วยแรงคน  โดยจะใช้เครื่องจักรขุดดินส่วนบนออกจนถึงระดับประมาณบวก 0.10 เมตร เหนือระดับ
ฐานรากอาคาร แล้วขุดแต่งด้วยแรงคนจนถึงระดับที่ต้องการ ดังน้ัน ในการคํานวณปริมาณงานจึงต้องแบ่งงาน
ดินขุดบ่อก่อสร้าง  เป็นงานขุดด้วยเครื่องจักรและงานขุดด้วยแรงคนด้วย 

4. งานถมดินบดอัดแน่น 
สําหรับงานคลองส่งน้า  ให้ใช้ขั้นตอนและวิธีการคิดคํานวณปริมาณงาน  เช่นเดียวกับงานดิน

ขุดซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร แต่จะต้องใช้ระดับดินเดิมที่ขุดเปิดหน้าดินออกไปแล้ว ในการหาพ้ืนที่รูป
ตัดขวางของงานดินถม 

สําหรับงานดินถมของงานอาคารและงานท่อ  ต้องแบ่งเป็นงานถมบดอัดแน่นด้วยแรงคนหรือ
ถมบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักรเบา  และงานถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร  โดยกําหนดให้ทําการถมบดอัดแน่น
ด้วยแรงคนหรือเคร่ืองจักรเบาภายในรัศมีประมาณ  1.00  เมตร  จากตัวอาคารและเหนือท่อแล้วจึงใช้
เครื่องจักรบดอัดแน่นต่อไป 

5. งานขุดระเบิดหิน 
สําหรับการคิดคํานวณปริมาณงานของงานขุดระเบิดหิน  จะต้องมีผลการสํารวจช้ันดิน และ

นําไปเขียน Profile ของช้ันหินให้ทราบขอบเขตของหินที่ต้องขุดระเบิดให้แน่ชัด โดยปกติจะคิด Side Slope
ของงานขุดระเบิดหินประมาณ 0.5 : 1 นอกจากในแบบหรือ Specification จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยมี
ขั้นตอนและวิธีการคิดคํานวณปริมาณงาน  เช่นเดียวกับงานดินขุด ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 

6. งานคอนกรีต 
การคิดคํานวณปริมาณงานสําหรับงานคอนกรีตต่างๆ น้ัน ให้คิดคํานวณจากแบบก่อสร้าง

โดยตรง  มีหน่วยวัดตามท่ีระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างชลประทาน โดยให้แบ่งตาม
ประเภทของงานคอนกรีต ดังน้ี 

6.1 งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ 
6.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 
6.3 งานคอนกรีตดาด 
6.4 งานคอนกรีตหยาบ 

นอกจากน้ียังมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับงานคอนกรีต เช่น พวกวัสดุรอยต่อชนิด
ต่างๆ รวมทั้ง Rubber Water Stop ซึ่งสามารถคํานวณปริมาณงานได้จากแบบก่อสร้างเช่นเดียวกัน โดยมี
หน่วยตามท่ีระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างชลประทาน 
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7. งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
ให้คิดคํานวณปริมาณงานตามท่ีแสดงไว้ในแบบก่อสร้าง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้

ในมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตของกรมชลประทาน หรือของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฯ (ว.ส.ท.) ซึ่งรวมถึงส่วนต่อทาบ งอปลาย หรือดัดคอม้า โดยมีหน่วยเป็น กิโลกรัม 

8. งานแบบหล่อคอนกรีต 
ให้คิดคํานวณปริมาณงานตามพ้ืนที่ผิวคอนกรีต  ของโครงสร้างแต่ละประเภทที่ต้องมีแบบ

หล่อคอนกรีตรองรับในขณะหล่อคอนกรีต โดยมีหน่วยเป็นตารางเมตร ซึ่งการยึดการเจาะรูเสียบเหล็ก และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จําเป็นในการทํางานให้รวมอยู่ในราคางานต้นทุนต่อหน่วย 

9. งานหินเรียง หินทิ้ง และ Filter Materials 
ให้คิดคํานวณปริมาณงานตามขอบเขตที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร

โดยท่ัวไปจะมีวิธีการคิดคํานวณปริมาณงาน จากพ้ืนที่ผิวคูณด้วยความหนาของช้ันหินเรียง หินทิ้ง หรือFilter 
Materials 

10. Temporary Work 
กรณีที่ต้องดําเนินการหรือปฏิบัติงานซึ่งแบบก่อสร้างไม่ได้กําหนดไว้ แต่มีความจําเป็นต้อง

ดําเนินการเพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  ให้คิดคํานวณปริมาณงานที่ต้องดําเนินการตามหลัก
วิศวกรรม 
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หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย 
ในงานก่อสร้างชลประทาน 

เน่ืองจากในทุกรายการงานก่อสร้างในงานก่อสร้างชลประทาน ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลาง
จําเป็นต้องคํานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในทุกรายการงานก่อสร้าง ดังน้ัน ในหลักเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานฉบับน้ี  จึงได้กําหนดและรวบรวมหลักเกณฑ์หรือสูตรการคํานวณค่า
งานต้นทุนต่อหน่วยสําหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ  ที่งานก่อสร้างชลประทานโดยทั่วไปควรจะมีไว้เพ่ือให้ผู้มี
หน้าที่คํานวณราคากลาง  ได้นําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริง  สําหรับ
โครงการ/งานก่อสร้างชลประทานที่ถอดแบบคํานวณราคากลางน้ัน 

 
แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางสามารถนาหลักเกณฑ์และหรือสูตรการ

คํานวณหรือประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยดังกล่าว  ไปปรับใช้ได้อย่างคล่องตัวและสอดคล้องตามข้อมูล
ข้อเท็จจริงสําหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคํานวณราคากลางน้ัน  จึงได้มีหมายเหตุกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีที่รายการงานก่อสร้างใดไม่มีหลักเกณฑ์  หรือสูตรการประเมินหรือคํานวณราคางานต้นทุนต่อ
หน่วยกําหนดไว้ ให้ดําเนินการดังน้ี 

1. ให้กําหนดหลักเกณฑ์ หรือนําหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของ
รายการที่เก่ียวข้องมาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง  ตามแบบก่อสร้างสําหรับ
รายการงานก่อสร้างน้ันๆ 

2. งานที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ เช่น งานเจาะอุโมงค์ เป็นต้น สามารถให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านน้ันๆ  กําหนดหลักเกณฑ์และหรือคํานวณราคาให้ก็ได้  โดยให้ผู้มีหน้าที่คํานวณราคากลางจัดทําบันทึก
แสดงรายละเอียดของการกําหนดหลักเกณฑ์  และหรือคํานวณราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 

3. รายการงานก่อสร้างทั่วไปอ่ืนๆ  ที่มิได้กําหนดหลักเกณฑ์หรือสูตรการประเมินราคางานต้นทุน
ต่อหน่วยไว้  ในกรณีที่เก่ียวข้องกับการคํานวณราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ค่าแรงงาน  และหรือค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง  ให้ใช้ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสาหรับการถอดแบบคํานวณราคา
กลางงานก่อสร้าง  และหรือตารางและหลักเกณฑ์การคํานวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 

4. ครุภัณฑ์ต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน  เป็นครุภัณฑ์
ประเภทติดต้ังอยู่กับที่ (Built-in)  ในกรณีที่ต้องคํานวณค่าครุภัณฑ์ที่ไม่ติดต้ังอยู่กับที่ ให้นําหลักเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของการคํานวณค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ มาปรับใช้ 

 
หลักเกณฑ์และหรือสูตรสําหรับการคํานวณหรือประเมินราคางงานต้นทุนต่อหน่วย  ของ

รายการงานก่อสร้างต่างๆในงานก่อสร้างชลประทาน  โดยมีการยกตัวอย่างรายละเอียดการประเมินราคา
ต่อหน่วย  ในการสํารวจความเสียหายของอาคารชลประทานบางส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
งานดินขุด 

1. งานดินขุดด้วยแรงคน 
- ค่าขุดดินด้วยแรงคน (1/2 X อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตา )= 1/2 X …………….. บาท/ลบ.ม. 

                        รวมทั้งสิ้น                                                                = ……………. บาท/ลบ.ม. 
หมายเหตุ    อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตา ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที่ 
สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ 



 

๓๗ 

2. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร 
- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. 
- ค่าขนส่ง ………… กม.     = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- รวมส่วนขยายตัว ( …(2)…. x ค่าขยายตัว ) =……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

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

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

1. งานขุดลอกด้วยรถขุด 
- ค่าดําเนินการ =…………….. บาท/ลบ.ม. 

                       รวมทั้งสิ้น      = …………….. บาท/ลบ.ม. 
2. งานขุดลอกด้วยเรือขุด 

- ค่าดําเนินการ  = …………….. บาท/ลบ.ม. 
                       รวมทั้งสิ้น       = …………….. บาท/ลบ.ม. 
 
งานดินถม 

(1.) งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน 
- ค่าถมดินบดทับแน่นด้วยแรงคน  (1xอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่า)= 1 X ………….. บาท/ลบ.ม. 

รวมท้ังสิ้น = …………….. บาท/ลบ.ม. 
หมายเหตุ 1. อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่า  ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน  โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที่  
สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ 

2. ค่าดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน  ยังมิได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน  หากจาเป็นต้องจัดหาดิน
เพ่ีอใช้ในการถมบดอัดแน่นแล้วให้พิจารณา  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดินตามหลักเกณฑ์ฯ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ
ของงานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 

 
(2.) งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา 

- ค่าดําเนินการ = …………….. บาท/ลบ.ม. 
                      รวมทั้งสิ้น =…………….. บาท/ลบ.ม. 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘ 

 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 
(1) งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน ให้พิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที่ ตํ่าสุดจาก 
1. ราคาจากสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นามารวมค่าขนส่งจาก อ. 

เมือง ถึงสถานที ก่อสร้าง 
- ค่าดินถม                     = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- ค่าขนส่ง……………… กม.  = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) = ……......... บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

2. สืบราคาจากแหล่งซึ่งเป็นราคาที รวมขนส่งถึงสถานที ก่อสร้าง 
- ค่าดินที แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที ก่อสร้าง  = ………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

3. บ่อยืมดินคิดคํานวณโดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

- ค่าดินที่แหลง่ = ราคาท่ีดิน บาท/ไร่ /

.
 

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

.
 

                                                   = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
ค่าดินขุดด้วยเครื่องจักร  = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 
ค่าขยายตัว                 = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. 

- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร/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) 

สูตรการคํานวณ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน                = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- รวมส่วนยุบตัว ( …(1)…. x ค่ายุบตัว ) = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 
- ค่าบดทับ                                   = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

                     รวมทั้งสิ้น (2) + (3)                     = ……………..บาท/ลบ.ม. 
หมายเหตุ * ราคาที่ ดิน เป็นราคาประเมินในการจดทะเบียนนิติกรรมจากกรมท่ีดิน  ในการคํานวณราคาที่ ดิน
คิดเพียงคร่ึงหน่ึง 
** ในการคํานวณคิดขุดเปิดหน้าดินความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี่ย 3.00 เมตร 

 
(2)  งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 95%) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน ให้พิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที่ตํ่าสุดจาก 
1. ราคาจากสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นํามารวมค่าขนส่งจาก

อําเภอเมือง ถึงสถานที่ก่อสร้าง 
- ค่าดินถม                   = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- ค่าขนส่ง……………… กม. = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

 



 

๓๙ 

2. สืบราคาจากแหล่งซึ่งเป็นราคาที่ รวมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง 
- ค่าดินที่ แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

3. บ่อยืมดินคิดคํานวณโดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

- ค่าดินที่ แหล่ง             =  ราคาท่ีดิน บาท/ไร่ /

.
 

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

.
 

                                                       = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร/ค่าขยายตัว = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- ค่าขนส่ง……………… กม.   = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน รวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

สูตรการคํานวณ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- รวมส่วนยุบตัว ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )= ……(2)…..บาท/ลบ.ม. 
- ค่าบดทับ = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

                     รวมทั้งสิ้น (2) + (3) = …………….. บาท/ลบ.ม. 
หมายเหตุ * ราคาที่ ดิน เป็นราคาประเมินในการจดทะเบียนนิติกรรม จากกรมที่ดิน ในการคํานวณราคาที่ ดิน
คิดเพียงคร่ึงหน่ึง 
** ในการคํานวณคิดขุดเปิดหน้าดินความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี่ย 3.00 เมตร 
 

(3) งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน 95%) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน ให้พิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที่ตํ่าสุดจาก 
1. ราคาจากสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นามารวมค่าขนส่งจาก 

อําเภอเมือง ถึงสถานที่ก่อสร้าง 
- ค่าดินถม                                        = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- ค่าขนส่ง……………… กม.                     = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

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

- ค่าดินที่ แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ ก่อสร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
3. บ่อยืมดินคิดคํานวณโดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

- ค่าดินที่ แหล่ง             = 
ราคาทีดิ่น บาท/ไร่ /

.
 

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

- ค่าขุดเปิดหน้าบ่อยืมดิน  = 
. ค่าขุดเปิดหน้าดิน

.
 

                                                       = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร/ค่าขยายตัว = ……(3)…..บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- ค่าขนส่ง……………… กม.    = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

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



 

๔๐ 

สูตรการคํานวณ 
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน               = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- รวมส่วนยุบตัว ( …(1)…. x ค่ายุบตัว ) = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 
- ค่าบดทับ                                          = ……(3)….. บาท/ลบ.ม.  

                     รวมทั้งสิ้น (2) + (3)                        = …………….. บาท/ลบ.ม. 
หมายเหตุ * ราคาที่ ดิน เป็นราคาประเมินในการจดทะเบียนนิติกรรม จากกรมท่ี ดิน ในการคํานวณราคาที่ ดิน
คิดเพียงคร่ึงหน่ึง 
** ในการคํานวณคิดขุดเปิดหน้าดินความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความลึกในการขุดดินเฉลี่ย 3.00 เมตร 
 

(4) งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน 98%) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน ให้พิจารณาเปรียบเทียบและเลือกใช้ราคาที่ตํ่าสุดจาก 
1. ราคาจากสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นามารวมค่าขนส่งจาก 

อําเภอเมือง ถึงสถานที่ก่อสร้าง 
- ค่าดินถม                                   = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- ค่าขนส่ง……………… กม.                 = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 

                     ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดินรวม (1) + (2) = ………..... บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
2. สืบราคาจากแหล่งซึ่งเป็นราคาที่ รวมขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง 

- ค่าดินที่ แหล่งรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
 3. บ่อยืมดินคิดคํานวณโดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

- ค่าดินที่แหล่ง                = 
ราคาทีดิ่น บาท/ไร่ /

.
 

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

- ค่าขุดเปิดหน้าบ่อยืมดิน   = 
. ค่าขดุเปิดหน้าดิน

.
 

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

- ค่าขนส่ง……………… กม.    = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
                     ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดินรวม (1) + (2) + (3) + (4) = ……...….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
สูตรการคํานวณ 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน                 = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
- รวมส่วนยุบตัว ( …(1)…. x ค่ายุบตัว )   = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 
- ค่าบดทับ                                     = ……(3)….. บาท/ลบ.ม. 

                      รวมทั้งสิ้น (2) + (3)                         = …………….. บาท/ลบ.ม. 
หมายเหตุ* ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินในการจดทะเบียนนิติกรรมจากกรมท่ีดินในการคํานวณราคาที่ดินคิด
เพียงคร่ึงหน่ึง 
** ในการคํานวณคิดขุดเปิดหน้าดินความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตรความลึกในการขุดดินเฉลี่ย 3.00 เมตร 
 
 
 
 



 

๔๑ 

งานลูกรังบดอัดแน่น 
ราคาวัสดุจากแหล่งเป็นราคาที่ได้รวมค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง , ค่าขุด , ค่าขนส่งไว้แล้ว 
สําหรับค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรังให้คิดคํานวณโดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

- ค่าขุดเปิดหน้าบ่อลูกรัง  = 
. ค่าขุดเปิดหน้าดิน

. .
 

                                = …………….. บาท/ลบ.ม. (หลวม) 
 

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

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

1. งานคอนกรีตโครงสร้าง 
- ราคาคอนกรีต  = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. (จากตารางคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน) 
- ค่างานไม้แบบ 
* ค่าแรงต่อรื้อแบบ = (พ.ท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X อัตราราคาค่าต่อรื้อแบบ)       = ……(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. 
ราคาเฉลี่ยไม้แบบ                                 = ……...….. บาท/ลบ.ม. 
ค่าไม้แบบ= (พ.ท.ไม้แบบ (ตร.ม.) X 0.06/2) x (ราคาไม้แบบต่อลบ.ม.) = ……(3)….. บาท 

                     รวม = [(2) + (3)]/ปริมาตรคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละแห่ง             = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. 
                   รวมทั้งสิ้น = [(1) + (4)] = ……...…..บาท/ลบ.ม. 
หมายเหตุ1. ในการคํานวณค่าใช้จ่ายสาหรับไม้แบบน้ันให้คํานวณปริมาณพ้ืนทีผิวไม้แบบตามทีต้องต้ังแบบจริง 
ของงานก่อสร้างแต่ละแห่งแล้วนาไปคํานวณปริมาตรไม้แบบตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

- อายุการใช้งานของไม้แบบเฉล่ียใช้ได้ 2 ครั้ง 
- ปริมาตรไม้แบบต่อพ้ืนทีผิวไม้แบบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.06 ลบ.ม./ตร.ม. 
- อัตราราคาค่าต่อรื้อแบบให้ใช้ราคามาตรฐาน  ตามบัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบ 
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารของปีล่าสุด 
- ราคาไม้แบบใช้ราคาจากสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์โดยใช้

ราคาเฉลี่ย 
ของไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2 " x 3" x 3.5 - 4 ม.) และไม้กระบาก (ขนาด 1" x 6" - 8" 

x 4 ม.) รวมค่าขนส่ง 
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2. งานคอนกรีตสําหรับก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนคอนกรีต ,อาคารระบาย
น้าล้น (Spillway) , 

อาคารท่อส่งน้า (River Outlet หรือ Canal Outlet) , อาคารประตูระบายน้าหัวงานโครงการ เป็นต้น 
ให้ใช้และสืบราคา Concrete Mixing Plant จากแหล่งผลิต โดยค่าบ่มคอนกรีตให้ใช้ราคาจากตาราง

คํานวณ 
อัตราราคางานของงานคอนกรีตและหินต่างๆ ในส่วนของค่าเทคอนกรีตให้คิดคํานวณจากหลักเกณฑ์

ดังต่อไปน้ี 
- ค่าจ้างแรงงาน               = 10 x อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตา (*) 
                                   = ……(1)….. บาท/วัน 
- ค่าเคร่ืองจักรเครื่องมือ (**) = ……(2)…..บาท/วัน 
รวม (1) + (2)                  = ……(3)….. บาท/วัน 

                                                        = (3) / ความสามารถในการเทคอนกรีต (***) 
                                                        = ……(4)….. บาท/ลบ.ม. 

- ค่าเช่า Concrete Pump  = ……(5)….. บาท/ลบ.ม. 
รวมทั้งสิ้น (4) + (5)          = …………….. บาท/ลบ.ม. 
* อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน โดยเลือกใช้ตามจังหวัดที่

สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ 
** ค่าเคร่ืองจักรเครื่องมือ 32,9.24บาท/วัน 
*** ความสามารถในการเทคอนกรีต 120 ลบ.ม./วัน 
 

 
 
 

งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
ค่าเหล็กเสริมคอนกรีตรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง 
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 6 มม. = ............./ 1,000= …………….. บาท/กก. 
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด 9 มม. = ............./ 1,000 = …………….. บาท/กก. 
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12 มม. = ............./ 1,000 = …………….. บาท/กก. 
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 16 มม. = ............./ 1,000 = …………….. บาท/กก. 
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 20 มม. = ............./ 1,000 = …………….. บาท/กก. 
เหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 25 มม. = ............./ 1,000 = …………….. บาท/กก. 
- เฉลี่ยค่าเหล็กเสริมคอนกรีต = ……(1)….. บาท/กก. 
- ค่าเผื่อตัดเศษและสูญเสีย 
= ( ค่าเหล็กเสริมคอนกรีต ) X 0.10 = ……(2)….. บาท/กก. 
- ค่าแรงดัดผูกเหล็ก รวมอุปกรณ์ = ……(3)….. บาท/กก. 

รวมท้ังสิ้น (1) + (2) + (3) = …………….. บาท/กก. 
หมายเหตุ 1. ค่าเหล็กใช้ราคาตามข้อกําหนดเก่ียวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ในส่วนของแนวทาง  วิธี
ปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  โดยใช้ราคาเฉลี่ยของเหล็กเส้นกลมผิว
เรียบ SR.24ขนาด 6 และ 9 มม. และเหล็กข้ออ้อย SD.30 ขนาด 12 , 16 , 20 และ 25 มม. รวมค่าขนส่ง
ถึงสถานที่ก่อสร้าง 
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2. ค่าแรงดัดผูกเหล็กรวมอุปกรณ์ใช้ราคา 3.55 บาท/กก. 
 

 งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่ 
- ค่าวัสดุ                         = ……(1)….. บาท/ตร.ม. 
- ค่าแรงประกอบและรื้อย้าย = ……(2)….. บาท/ตร.ม. 

                     รวมทั้งสิ้น (1) + (2)            = …………….. บาท/ตร.ม. 
หมายเหตุ 1. ค่าวัสดุให้คิดตามหลักทางด้านวิศวกรรม 

2. ค่าแรงประกอบและรื้อย้ายให้ใช้ตามบัญชีค่าแรง/ดําเนินการสําหรับถอดแบบคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง 

 
งานคอนกรีตหยาบ 

- ราคาคอนกรีตหยาบ   = ……………..   บาท/ลบ.ม. 
(จากตารางคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน) 

                    รวมทั้งสิ้น                  = …………….. บาท/ลบ.ม. 
 
งานคอนกรีตดาด 
                 1. งานคอนกรีตดาดหนา .......... ซม. (3 ซม. , 5 ซม. , 8 ซม. , 10 ซม.) 

- ราคาคอนกรีตดาด = ……(1)…..บาท/ลบ.ม. 
(จากตารางคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน) 
ค่าคอนกรีตดาดที่ใช้ ....(1)... x ความหนา (ม.) = ……(2)….. บาท/ตร.ม. 
- ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาด = ……(3)….. บาท/ตร.ม. 
- ค่างานไม้แบบ 
* ค่าแรงต่อรื้อแบบ = (พ.ท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X อัตราราคาค่าต่อร้ือแบบ) 

                                            = ……(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. 
รวมเฉล่ียไม้แบบ = …………….. บาท/ลบ.ม. 
* ค่าไม้แบบ = (พ.ท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X 0.06/4) x (ราคาไม้แบบต่อลบ.ม.) 

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

                          = ……(6)….. บาท/ตร.ม. 
                    รวมทั้งสิ้น = [(2) + (3) + (6)] = …………….. บาท/ตร.ม. 
หมายเหตุ * ในการคํานวณค่าใช้จ่ายสาหรับไม้แบบนั้นให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหมายเหตุข้อ 1 ในข้อ 9.1 ยกเว้น
อายุการใช้งาน 

ของไม้แบบสาหรับงานคอนกรีตดาดให้ใช้ 4 ครั้ง 
- ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาดใช้ราคา 8.66 บาท/ตร.ม. 

                 2. งานคอนกรีตดาดหนา .......... ซม. (3 ซม. , 5 ซม. , 8 ซม. , 10 ซม.) (สําหรับก่อสร้างที่ใช้
คอนกรีตดาดปริมาณมาก) 

- ราคาคอนกรีตดาด = ……(1)….. บาท/ลบ.ม. 
- ค่าบ่ม               = ……(2)….. บาท/ลบ.ม. 
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(จากตารางคํานวณอัตราราคางานคอนกรีตและหิน) 
- ค่าเท 
- ค่าจ้างแรงงาน = 10 x อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตา (*) 

                                          = ……(3)….. บาท/วัน 
- ค่าเคร่ืองจักรเครื่องมือ (**) = ……(4)….. บาท/วัน 
รวม (3) + (4) = ……(5)….. บาท/วัน 

                                       = (5) / ความสามารถในการเทคอนกรีต (***) 
รวมค่าเท       = ……(6)….. บาท/ลบ.ม. 
รวมค่าคอนกรีต (1) + (2) + (3)               = ……(7)….. บาท/ลบ.ม. 
ค่าคอนกรีตดาดที่ใช้ ....(7)... x ความหนา (ม.) = ……(8)….. บาท/ตร.ม. 
- ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาด                  = ……(9)….. บาท/ตร.ม. 
- ค่างานไม้แบบ 
ค่าแรงต่อรื้อแบบ = (พ.ท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X อัตราราคาค่าต่อรื้อแบบ)**** 

                                           = ……(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. 
รวมเฉล่ียไม้แบบ = …………….. บาท/ลบ.ม. 
***** ค่าไม้แบบ = (พ.ท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X 0.06/4) x (ราคาไม้แบบต่อลบ.ม.) 

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

                                           = ……(12)….. บาท/ตร.ม. 
                     รวมทั้งสิ้น= [(8) + (9) + (12)] = …………….. บาท/ตร.ม. 
หมายเหตุ* อัตราค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่า  ให้ใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงานโดยเลือกใช้ตามจังหวัดที่  สถานที่
ก่อสร้างต้ังอยู่ 

** ค่าเคร่ืองจักรเครื่องมือ 
*** ความสามารถในการเทคอนกรีต 
**** อัตราราคาค่าต่อรื้อแบบให้ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดาเนินการสาหรับถอดแบบคํานวณราคา

กลางงานก่อสร้าง 
***** ในการคํานวณค่าใช้จ่ายสําหรับไม้แบบน้ันให้ใช้หลักเกณฑ์ตามหมายเหตุข้อ 1 ในข้อ 9.1 

ยกเว้นอายุการใช้งาน 
ของไม้แบบสาหรับงานคอนกรีตดาดให้ใช้ 4 ครั้ง 
- ค่าแต่งผิวหน้าคอนกรีตดาดใช้ราคา 8.66 บาท/ตร.ม. 
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