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จัดท าโดย 
 

       ชื่อ-สกุล        นายสุทธิรัตน์   สาริมาน 
       ต าแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  สังกัด โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ ๒ 

       ชื่อ-สกุล   นางสาวสิริกัญญา  เอมอยู่ 
       ต าแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ  สังกัด โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ ๒ 
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       ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป  สังกัด โครงการก่อสร้าง ส านักงานชลประทานที่ ๒ 
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ค าน า 
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การค านวณวัสดุก่อสร้างฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้ สชป.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกันตาม Templete ซึ่งด าเนินการโดยคณะท างานฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง ส านักงาน
ชลประทานที่ 2 โดยคู่มือการปฏิบัติงานนี้เป็นการล าดับขั้นตอนการค านวณวัสดุก่อสร้างตามหลักวิชาการด้าน
วิศวกรรม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหาหรือประเมินราคาของการก่อสร้างโครงการนั้นๆ และเพ่ือให้งานดังกล่าว
เป็นไปตามรูปแบบรายการครบถ้วนของวัสดุก่อสร้าง จึงจ าเป็นต้องมีการรวบรวมขั้นตอนหรือแนวทางในการ
ค านวณวัสดุก่อสร้างตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การค านวณวัสดุก่อสร้างนี้ 

 คณะท างานคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) คู่มือการค านวณวัสดุก่อสร้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
คณะท างานต้องขออภัยในความบกพร่องต่างๆ ของข้อมูลที่อาจจะขึ้น และขอขอบคุณผู้ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดท าคู่มือฉบับนี้จนแล้วเสร็จมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

  

  

 
 

คณะผู้จัดท า  ฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง   
ส านักงานชลประทานที่ 2 

กรมชลประทาน 



สารบัญ 
 
 หน้า 
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Work Flow 3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5 
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๑ 

 
 
 

1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การค านวณวัสดุในการก่อสร้าง เป็นไปด้วยความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักวิชาร 

ตลอดจนเป็นการน ารายละเอียดที่ได้ไปจัดท าประมาณการงบประมาณในการก่อสร้าง  และจัดหาวัสดุเพ่ือ
เตรียมการก่อสร้างต่อไป 

2. ขอบเขต 
  ในการค านวณวัสดุก่อสร้าง ผู้ค านวณต้องเข้าตรวจพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือเตรียมแนวทางในการจัดท า
ประมาณการ และรายละเอียดงานในสนามพร้อมกับการตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบรายการในแบบแปลน
ของโครงการก่อสร้างนั้นๆ โดยมีขอบเขตในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างเพ่ือดูรายละเอียดการจัดตั้งงานนอกประมาณการ เช่น ทางล าเลียง ทาง
ผันน้ าระหว่างก่อสร้าง ที่เก็บวัสดุ เป็นต้น 
 2. ตรวจสอบรูปแบบรายการตามหลักวิศวกรรม 
 3. ค านวณแยกวัสดุที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม 

3. ค าจ ากัดความ 
 3.1 ประมาณการ คือ การจัดท าเอกสารรูปแบบการค านวณงบประมาณหรือประเมินราคาในการ
ก่อสร้าง การค านวณหาปริมาณวัสดุ ค่าแรงและค่าด าเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด เป็น
การวิเคราะห์หรือคาดหมายล่วงหน้า  โดยใช้รายละเอียดวัสดุตามรายการค านวณปริมาณวัสดุก่อสร้างที่
ค านวณได ้

 3.2 ทางผันน้ า คือ การขุดคลองสายใหม่เชื่อมต่อกับล าน้ าที่มีปัญหาน้ าท่วม เพ่ือผันน้ าทั้งหมดหรือน้ า
เฉพาะบางส่วนที่จะล้นตลิ่งแล้วท าให้เกิดน้ าท่วมออกไปจากล าน้ าให้ไหลไปตามทางผันน้ าที่ขุดขึ้นใหม่ลงไปยัง
ล าน้ าสายอื่น หรือระบายออกสู่ล าน้ าสายอื่นตามความเหมาะสม 

 3.3 โครงการชลประทานขนาดเล็ก คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก เช่น 
ฝาย อ่างเก็บน้ า เป็นต้น 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การจัดท ารายละเอียดการค านวณปริมาณงานในการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก 
จ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบในส่วนของการค านวณและการตรวจสอบ คือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและหัวหน้าฝ่าย
ก่อสร้าง โดยผู้ค านวณวัสดุในการก่อสร้าง หรือปริมาณงานตามรูปแบบรายการคือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และ
ผู้ท าการตรวจสอบความถูกต้องคือ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ก่อนที่จะน าข้อมูลไปใช้ในการคิดราคาตามรูปแบบ
ประมาณงบประมาณต่อไป 
  

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
คู่มือการค านวณวัสดุก่อสร้าง 



 

๒ 

สรุปกระบวนการคู่มือการค านวณวัสดุก่อสร้าง 

กระบวนการการค านวณวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบสภาพงานในสนามจริง 
2. การตรวจสอบรูปแบบรายการตามหลักวิศวกรรม 
3. การค านวณปริมาณงานตามรูปทรงเรขาคณิตตามกิจกรรมต่างๆ ตามมิติในแบบ 
 3.1 งานเตรียมพื้นที่ 
 3.2 งานขุดเปิดหน้าดิน 
 3.3 งานดินขุด 
 3.4 งานถมดินบดอัดแน่น     
 3.5 งานขุดระเบิดหิน     
 3.6 งานคอนกรีต     
 3.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต     
 3.8 งานแบบหล่อคอนกรีต     
 3.9 งานหินเรียง หินทิ้ง และ Filter Materials     
 3.10 Temporary Work     
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Work Flow กระบวนการการค านวณวัสดุก่อสร้าง 
 
ล าดับที่ ผังกระบวนการ เวลา 
 
1.   1 วัน 
 
 
 
 
2.   1 วัน 
 
 
 
 
3.   3 วัน 
 
 
 
 
 
 

รวมเวลาทั้งหมด 5 วัน  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

ตรวจสอบพื้นทีจ่ริง 

 

ตรวจสอบรูปแบบรายการ
พร้อมมิติ 

 

ค านวณปริมาณงานตาม
รูปแบบเรขาคณิตในแต่ละ

กิจกรรมงาน 



 

๔ 

5. Work Flow 
ชื่อกระบวนการ : การค านวณวัสดุก่อสร้าง 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน: การค านวณวัสดุก่อสร้าง 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะ
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
1 วัน 

 
 
 

3 วัน 
 

 

- ตรวจสอบรายละเอียดจริงในสนาม
ว่าต้องการใช้วัสดุหรือมีกิจกรรมอะไร
เพ่ิมบ้างนอกเหนือจากแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง เช่น ทางผันน้ า ทางล าเลียง 
เป็นต้น 
- ตรวจสอบความเป็นไปได้ของมิติ
ต่างๆ ที่ใช้ในการค านวณ 
 
 
- ท าการค านวณรายละเอียดตาม
รูปแบบทรงเรขาคณิต 
 

- มีการจัดระยะจริงในสนาม ว่าต้อง
ใช้วัสดุอะไรบ้างและต้องมีอุปกรณ์
ช่วยเหลืออะไรบ้าง 
 
 
- น ารูปแบบรายการที่ออกแบบแล้ว
มาท าความเข้าใจ เพ่ือค านวณ
ปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง 
 
- สามารถตรวจสอบได้ทุกกิจกรรม 
 

วศ.คส.2 , กส.1-4 ชป.2 
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบงาน
ก่อสร้าง 

 
 
กส.1-4 ชป.2 ในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบงานก่อสร้าง 

 
 

กส.1-4 ชป.2 และ ผู้
ควบคุมงานของงาน
ก่อสร้างที่รับผิดชอบ 

 
 
 

 

ตรวจสอบพื้นท่ีจริงในสนาม 
 

ตรวจสอบรูปแบบรายการ
พร้อมมิต ิ

ค านวณปริมาณงานตาม
รูปแบบรายการ 



 

๕ 

6. ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ เอกสาร บันทึก 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช้ 

ผู้รับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบข้อมูลสนาม 
 
 
 
2. ตรวจสอบรูปแบบรายการที่
ออกแบบไว้ 
 
 
3. ค านวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้าง
ตามรูปแบบรายการและสภาพ
พ้ืนที่ 
 

- ลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมก่อนท าการค านวณวัสดุก่อสร้าง 
 
 
- ตรวจสอบรูปแบบรายการที่ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม 
 
 
- ค านวณปริมาณงานตามกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนที่ 

- ตามหลักวิศวกรรม 
 
 
 
- ตามหลักวิศวกรรม 
 
 
 
- รายการค านวณพร้อมมิติ
และรายละเอียดแบบ 

โครงการก่อสร้าง 
ส านักงานชลประทาน
ที่ 2 จังหวัดเชียงราย 
 
โครงการก่อสร้าง 
ส านักงานชลประทาน
ที่ 2 จังหวัดเชียงราย 
 
ฝ่ายก่อสร้างที่ 1-4 
โครงการก่อสร้าง 
ส านักงานชลประทาน
ที่ 2 จังหวัดเชียงราย 

- ตรงตามรูปแบบรายการ
และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
- ตรงตามรูปแบบรายการ
และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
- ตรงตามรูปแบบรายการ 

 



 

๖ 

7. ระบบตดิตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล 
ผู้ติดตาม/ 
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ 

1. ตรวจสอบรายการค านวณในแต่ละ
กิจกรรม 

 - รายการที่ค านวณตรงตามมิติและหลัก
วิศวกรรม 

 - ตรวจสอบเอกสารที่ค านวณ
พร้อมเอกสารประกอบการ
ค านวณ 

โครงการก่อสร้าง 
ส านักงานชลประทาน
ที่ 2 

- 
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8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1  การจัดท าและค านวณปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง 
 8.2  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 

9. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 9.1 รูปแบบโครงสร้างตามมิติพร้อมตั้งเลขในการคิดค านวณปริมาณงานแต่ละแบบ 



 

๘ 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 

หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณปริมาณงาน งานก่อสร้างชลประทาน 
 เป็นหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถอดแบบค านวณปริมาณงาน 
ส าหรับรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ในการถอดแบบ
ค านวณปริมาณงาน ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางจะต้องทราบขอบเขตของงานก่อสร้างแต่ละรายการงาน
ก่อสร้างอย่างชัดเจนโดยให้ถอดแบบค านวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้างที่จะใช้ก่อสร้างนั้น โดยไม่ต้องคิดเผื่อ
ปริมาณงานและวัสดุ เนื่องจากหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของรายการงานก่อสร้างต่างๆ 
ได้เผื่อปริมาณงานและวัสดุที่จะใช้ไว้ให้แล้ว 

การถอดแบบค านวณปริมาณงานต่างๆ ในงานก่อสร้างชลประทาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

1. งานเตรียมพื้นที่   

 ได้แก่ งานถากถาง งานถากถาง และล้มต้นไม้ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คิดค านวณปริมาณงาน
เต็มพ้ืนที่งานก่อสร้าง ตามท่ีแสดงไว้ในแบบก่อสร้าง โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร 

2. งานขุดเปิดหน้าดิน 

 ในบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างเขื่อน คลอง หรืออาคารชลประทานต่างๆ จ าเป็นจะต้องขุดเปิดหน้าดิน
เพ่ือน าดินที่ไม่มีคุณภาพหรืออินทรียวัตถุออกไปเสียก่อน โดยท าการขุดเปิดหน้าดินให้มีความลึกตามที่ก าหนด
ไว้ในแบบก่อสร้าง ซึ่งสามารถคิดค านวณปริมาณงานได้ ดังนี้ 

 2.1 พิจารณาตัดแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ โดยแต่ละช่วงมีความกว้างที่จะขุดเปิดใกล้เคียงกัน แล้ว
ค านวณหาค่าเฉลี่ยตลอดความกว้างของแต่ละช่วง คูณด้วยความยาวของช่วงนั้นๆ จะได้พ้ืนที่ที่จะขุดเปิดหน้า
ดินในแต่ละช่วง และเมื่อรวมพ้ืนที่เหล่านี้ทุกช่วงจะได้พ้ืนที่บริเวณขุดเปิดหน้าดินทั้งหมด มีหน่วยเป็น ตาราง
เมตร     

 2.2 ส าหรับความลึกของดินที่ต้องขุดเปิดหน้าดิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ในกรณี
ที่ในแบบก่อสร้างไม่ได้ก าหนดไว้ ให้ใช้ความหนาประมาณ 0.30 เมตร ส าหรับงานคลองส่งน้ า และประมาณ 
0.50 เมตร ส าหรับงานเขื่อน 

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

3. งานดินขุด 

 โดยปกติงานก่อสร้างคลองส่งน้ า จะมีระดับต่างๆ และ Side Slope ก าหนดไว้แน่นอน ในแบบ
ก่อสร้าง ซึ่งสามารถค านวณหาปริมาณงานดินขุดได้ โดยใช้สูตร  

  V =  (A1+ 4A2+ A3) x L/6  

 เมื่อ   V  =  ปริมาตรของดินขุดมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร    

  A1 และ A3 =  พ้ืนที่รูปตัดขวางของคลองที่จะขุด ตรงปลายทั้งสองของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง 
มีหน่วยเป็น ตารางเมตร       

  A2 =  พ้ืนที่รูปตัดขวาง  ตรงกลางของช่วงคลอง มีหน่วยเป็น ตารางเมตร       

  L =    ความยาวของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง  มีหน่วยเป็น เมตร    
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อนึ่ง ส าหรับวิธีการหาพ้ืนที่รูปตัดขวางของคลอง ถ้ารูปร่างของรูปตัดขวางซับซ้อนไม่เป็นรูปร่างทางเรขาคณิต 
ก็อาจใช้ Planimeter วัดพ้ืนที่ได้โดยตรง     

 ส าหรับการค านวณปริมาณงานดินขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทานโดยทั่วไปในแบบ
ก่อสร้างจะก าหนดเส้นขอบเขตของการขุดไว้ให้ ซึ่งจะมี Side Slope ประมาณ 1:1 และขนาดก้นบ่อ จะกว้าง
กว่าตัวอาคารประมาณ 1 เมตร โดยรอบ     

 ในกรณีที่ระดับดินเดิมมีค่าระดับที่เปลี่ยนแปลงมาก ผู้คิดค านวณปริมาณงานจะต้องด าเนินการ
ค านวณจากแบบก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม  

 การขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทาน  

 ในกรณีที่บ่อก่อสร้างมีความลึกมากๆ จะต้องขุดบ่อก่อสร้างโดยมีชานพัก (Waste Berm) ให้มีความ
กว้างอย่างน้อย 3 เมตร ที่ความลึกทุกๆ 3 เมตร ตามปกติจะท าการถากแต่งดินชั้นล่างสุดของบ่อก่อสร้างด้วย
แรงคน โดยจะใช้เครื่องจักรขุดดินส่วนบนออกจนถึงระดับประมาณ + 0.10 ม. เหนือระดับฐานรากอาคาร 
แล้วขุดแต่งด้วยแรงคนจนถึงระดับที่ต้องการ ดังนั้น ในการค านวณปริมาณงานจึงต้องแบ่งงานดินขุดบ่อก่อสร้าง 
เป็นงานขุดด้วยเครื่องจักรและงานขุดด้วยแรงคนด้วย    

4. งานถมดินบดอัดแน่น     

 ส าหรับงานคลองส่งน้ า ให้ใช้ขั้นตอนและวิธีการคิดค านวณปริมาณงานเช่นเดียวกับงานดินขุด ซึ่งมี
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร แต่จะต้องใช้ระดับดินเดิมที่ขุดเปิดหน้าดินออกไปแล้วในการหาพ้ืนที่รูปตัดขวางของ
งานดินถม     

 ส าหรับงานดินถมของงานอาคารและงานท่อ ต้องแบ่งเป็นงานถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน หรือถมบด
อัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา และงานถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร โดยก าหนดให้ท าการถมบดอัดแน่นด้วยแรง
คนหรือเครื่องจักรเบาภายในรัศมีประมาณ 1.00 ม. จากตัวอาคารและเหนือท่อ แล้วจึงใช้เครื่องจักรบดอัดแน่น
ต่อไป  

5. งานขุดระเบิดหิน     

 ส าหรับการคิดค านวณปริมาณงานของงานขุดระเบิดหิน จะต้องมีผลการส ารวจชั้นดินและน าไปเขียน 
Profile ของชั้นหินให้ทราบขอบเขตของหินที่ต้องขุดระเบิดให้แน่ชัด โดยปกติจะคิด Side Slope ของงานขุด
ระเบิดหินประมาณ 0.5:1 นอกจากในแบบหรือ Specification จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการคิดค านวณปริมาณงานเช่นเดียวกับงานดินขุด ซึ่งมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร    

6.งานคอนกรีต     

 การคิดค านวณปริมาณงานส าหรับงานคอนกรีตต่างๆ นั้น ให้คิดค านวณจากแบบก่อสร้างโดยตรง    
มีหน่วยวัดตามท่ีระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างชลประทาน โดยให้แบ่งตาม ประเภท
ของงานคอนกรีต ดังนี้ 
  6.1  งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่     
  6.2  งานคอนกรีตโครงสร้าง      
  6.3  งานคอนกรีตดาด      
  6.4  งานคอนกรีตหยาบ     

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

7. งานเหล็กเสริมคอนกรีต     

 ให้คิดค านวณปริมาณงานตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้างและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน 
มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตของกรมชลประทาน หรือของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยฯ (ว.ส.ท.) ซึ่งรวมถึงส่วนต่อทาบ งอปลาย หรือดัดคอม้า โดยมีหน่วยเป็น กิโลกรัม    

8. งานแบบหล่อคอนกรีต     

 ให้คิดค านวณปริมาณงานตามพ้ืนที่ผิวคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละประเภทที่ต้องมีแบบหล่อ
คอนกรีตรองรับในขณะหล่อคอนกรีต โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร ซึ่งการยึด การเจาะรูเสียบเหล็ก และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการท างาน ให้รวมอยู่ในราคางานต้นทุนต่อหน่วย    

9. งานหินเรียง หินทิ้ง และ Filter Materials     

 ให้คิดค านวณปริมาณงานตามขอบเขตที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร 
โดยทั่วไปจะมีวิธีการคิดค านวณปริมาณงานจากพ้ืนที่ผิวคูณด้วยความหนาของชั้นหินเรียง หินทิ้ง หรือ  Filter 
Materials    

10. Temporary Work     

 กรณีท่ีต้องด าเนินการหรือปฏิบัติงานซึ่งแบบก่อสร้างไม่ได้ก าหนดไว้ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
เพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ ให้คิดค านวณปริมาณงานที่ต้องด าเนินการ ตามหลักวิศวกรรม 
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ตัวอย่าง 

รายการค านวณอาคารชลประทาน 


































































