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อัตราราคางานตอหนวย

ลําดับ เรื่อง หนวย หมายเหตุ 
  ท่ี  ดําเนินการเอง    จางเหมา

1  บอน้ําบาดาล (ความลึกเฉลี่ย 42.5 เมตร)
 1.1 การเจาะบอน้ําบาดาล คาใชจายตอเมตร
       ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ทําเอง/จางเหมา
    - ใชทอ ASTM บอ 47,600.00 52,600.00 1,100,  1,200
    - ใชทอ BS-H มอก 277-2532 ประเภท 3 บอ 40,100.00 45,100.00    940,  1,100
    - ใชทอ BS-M มอก 277-2532 ประเภท 4 บอ 37,900.00 42,900.00     890,  1,000
    - ใชทอ PVC ช้ัน 13.5  มอก 17-2532 บอ 34,300.00 39,300.00     800,    920
       ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว
    - ใชทอ ASTM บอ 69,200.00 74,200.00 1,600,   1,700
    - ใชทอ BS-H มอก 277-2532 ประเภท 3 บอ 47,100.00 52,100.00 1,100,   1,200
    - ใชทอ BS-M มอก 277-2532 ประเภท 4 บอ 45,700.00 50,700.00 1,100,   1,200
    - ใชทอ PVC ช้ัน 13.5  มอก 17-2532 บอ 45,000.00 50,000.00 1,100,   1,200
 1.2 ราคาสูบมือโยก ชุด 5,800.00 5,800.00 1,100,   1,200
 1.3 ราคาสูบไฟฟา ราคางานจางเหมาเปน
        มอเตอรขนาด 0.5 แรงมา ชุด 14,600.00 14,600.00 คางานตนทุนตอหนวย
        มอเตอรขนาด 1.0 แรงมา ชุด 15,600.00 15,600.00 และคํานวณตามขอเท็จ
        มอเตอรขนาด 1.5 แรงมา ชุด 21,400.00 21,400.00 จริงของสวนประกอบที่
        มอเตอรขนาด 2.0 แรงมา ชุด 24,300.00 24,300.00 กําหนดในคา Factor F
        มอเตอรขนาด 3.0 แรงมา ชุด 29,200.00 29,200.00 ตามหลักเกณฑการ
 1.4 ราคาถังน้ํา ขนาด 7 ลูกบาศกเมตร ถัง 9,200.00 12,200.00 คํานวณราคากลาง
 1.5 การซอมบอน้ําบาดาล คณะกรรมการควบคุม
       ติดสูบมือโยก ราคากลาง
    - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4,5 และ 6 นิ้ว บอ 1,500.00  -
 1.6 การเปาลางบอน้ําบาดาล
       (อายุเกิน 5 ป)
    - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4,5 และ 6 นิ้ว บอ 4,600.00  -

2  บอน้ําตื้น

 2.1 ขนาด 1 ม. ความลึก
       ไมนอยกวา 7 เมตร บอ 7,400.00 7,400.00
 2.2 ขนาด 1 ม. ความลึก
       ไมนอยกวา 10 เมตร บอ 12,000.00 12,000.00

ราคางานตอหนวย

 1

สวนพัฒนามาตรฐานตนทุนงบประมาณ 2 
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3  งานปลูกปา
 3.1 งานปลูกปา ไร 2,500.00  -
 3.2 งานปลูกปาใชสอย ไร 3,400.00  -
 3.3 งานปลูกปาเพื่อการวิจัย ไร 3,500.00  -
 3.4  งานปลูกปาชายเลน ไร 4,200.00  -
 3.5  งานปลูกทุงหญาเลี้ยงสัตว ไร 2,600.00  -
 3.6  งานจัดทําแหลงผลิต
        เมล็ดพันธุไมปาชายเลน ไร 1,800.00  -
 3.7  งานบํารุงปา (อายุ 2-6 ป) ไร 680.00  -
 3.8  งานบํารุงปา (อายุ 7-10 ป) ไร 330.00  -
 3.9  งานบํารุงปาใชสอย ไร 600.00  -
 3.10งานบํารุงปาชายเลน ไร 750.00  -
 3.11งานบํารุงปาเพื่อการวิจัย ไร 700.00  -
 3.12งานบํารุงทุงหญาเลี้ยงสัตว ไร 350.00  -
 3.13งานบํารุงแหลงผลิต
        เมล็ดพันธุไมปาชายเลน ไร 500.00  -
 3.14งานเพาะชํากลาไม กลา 1.93  -
 3.15งานกอสรางแนวกันไฟ กม. 3,400.00  -
 3.16งานปรับปรุงถนนสายซอย กม. 15,500.00  -
 3.17 งานจัดสรางแปลงผลิตเมล็ดไมในพื้นท่ีปา ไร 900.00 -
         ธรรมชาติ
 3.18 งานจัดสรางแปลงผลิตเมล็ดไมในพื้นท่ี ไร 1,100.00 -
         สวนปาของรัฐ
 3.19 งานบํารุงรักษาแปลงผลิตเมล็ดไมในพื้นท่ี ไร 400.00 -
         สวนปาของรัฐ
 3.20 งานปรับปรุงระบบนิเวศนตนน้ํา ไร 660.00 -
 3.21 งานบํารุงรักษาระบบนิเวศนตนน้ํา (2-6 ป) ไร 540.00 -
 3.22 งานบํารุงรักษาระบบนิเวศนตนน้ํา (7-10ป) ไร 370.00 -
 3.23 งานปลูกสรางสวนผลิตเมล็ดพันธุไมปา ไร 3,100.00 -
 3.24 งานปลูกเสริมปาและฟนฟูสภาพปาตามธรรมชาติ ไร 370.00 -
          โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  
 3.25 งานปลูกเสริมปาและฟนฟูสภาพปาตามธรรมชาติ ไร 250.00 -
        (2-6ป) โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
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อัตราราคางานตอหนวย
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ราคางานตอหนวย

 3.26 งานปลูกเสริมปาและฟนฟูสภาพปาตามธรรมชาติ ไร 180.00 -
        (7-10ป) โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ
 3.27 งานจัดทํากลาไมขนาดใหญ (กลาไมปท่ี 2) กลา 5.00 -
 3.28 งานปลูกและบํารุงกลาไมขนาดใหญ ตน 24.00 -

4  งานพัฒนาการเกษตรที่สูง
 4.1 งานบุกเบิกพื้นท่ีและจัดระบบ
       อนุรักษดินและน้ําดวยเครื่องจักรกล ไร 3,800.00  -
 4.2 งานบุกเบิกพื้นท่ีและจัดระบบ
       อนุรักษดินและน้ําดวยแรงคน ไร 5,430.00  -
 4.3 งานกอสรางระบบสงน้ําชลประทาน กม. 764,500.00  -
 4.4 งานกอสรางเสนทางลําเลียง กม. 104,890.00  -

5  วิทยาการธรณี
 5.1 งานสํารวจธรณีวิทยา
       (1) คาขนยาย
       - ระยะทางไป-กลับ ไมเกิน 200 กม. เที่ยว/คัน 5,150.00  -
       - ระยะทางไป-กลับ 201-500 กม. เที่ยว/คัน 7,720.00  -
       - ระยะทางไป-กลับ 501-1,000 กม. เที่ยว/คัน 10,300.00  -
       - ระยะทางไป-กลับ มากกวา 1,000 กม. เที่ยว/คัน 15,450.00  -
      (2) เจาะตรวจหินมุมดิ่งบนบก
           ความลึก 00.00-20.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 4,170.00  -
           - หินแข็ง เมตร 2,630.00  -
           - หินออน เมตร 1,880.00  -
           ความลึก 21.00-30.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 4,590.00  -
           - หินแข็ง เมตร 2,890.00  -
           - หินออน เมตร 2,070.00  -
           ความลึก 31.00-40.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 5,000.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,160.00  -
           - หินออน เมตร 2,260.00  -
           ความลึก 41.00-50.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 5,420.00  -

 3

สวนพัฒนามาตรฐานตนทุนงบประมาณ 2 



อัตราราคางานตอหนวย

ลําดับ เรื่อง หนวย หมายเหตุ 
  ท่ี  ดําเนินการเอง    จางเหมา

ราคางานตอหนวย

           - หินแข็ง เมตร 3,420.00  -
           - หินออน เมตร 2,440.00  -
     (3) เจาะตรวจหินมุมดิ่งในน้ํา
           ความลึก 00.00-20.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 4,640.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,050.00  -
           - หินออน เมตร 2,300.00  -
           ความลึก 21.00-30.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 5,100.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,360.00  -
           - หินออน เมตร 2,530.00  -
           ความลึก 31.00-40.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 5,570.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,660.00  -
           - หินออน เมตร 2,760.00  -
           ความลึก 41.00-50.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 6,030.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,970.00  -
           - หินออน เมตร 2,990.00  -
     (4) เจาะตรวจหินมุมเอียงบนบก
           ความลึก 00.00-20.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 4,640.00  -
           - หินแข็ง เมตร 2,860.00  -
           - หินออน เมตร 2,110.00  -
           ความลึก 21.00-30.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 5,100.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,150.00  -
           - หินออน เมตร 2,320.00  -
           ความลึก 31.00-40.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 5,570.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,430.00  -
           - หินออน เมตร 2,530.00  -
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อัตราราคางานตอหนวย
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           ความลึก 41.00-50.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 6,030.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,720.00  -
           - หินออน เมตร 2,740.00  -
     (5) เจาะตรวจหินมุมเอียงในน้ํา
           ความลึก 00.00-20.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 4,640.00  -
           - หินแข็ง เมตร 2,930.00  -
           - หินออน เมตร 2,180.00  -
           ความลึก 21.00-30.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 5,100.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,220.00  -
           - หินออน เมตร 2,400.00  -
           ความลึก 31.00-40.00 เมตร

           - หินแข็งมาก เมตร 5,570.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,520.00  -
           - หินออน เมตร 2,620.00  -
           ความลึก 41.00-50.00 เมตร
           - หินแข็งมาก เมตร 6,030.00  -
           - หินแข็ง เมตร 3,810.00  -
           - หินออน เมตร 2,830.00  -
     (6) ทํา Percolation test มุมดิ่ง ครั้ง 905.00  -
     (7) ทํา Percolation test มุมเอียง ครั้ง 1,086.00  -
     (8) สํารวจทําแผนที่ธรณีวิทยา ตร.กม. 1,650.00  -
     (9) คาวัสดุกอสราง
     - นั่งรานเจาะในน้ํา ขนาด 4*5 เมตร แหง 4,500.00  -
     - เรือนพักช่ัวคราว ขนาด 7.5*15 เมตร แหง 90,000.00  -
     - ที่ทําการคลังพัสดุ โรงซอม โรงเก็บ
        ตัวอยางหินช่ัวคราว ขนาด 5*20 เมตร แหง 50,000.00  -
 5.2 งานสํารวจปถพีกลศาสตร
      (1) เจาะสํารวจดินและทําการตอกทดลอง
         - ความลึก 00.00-20.00 เมตร เมตร 1,130.00  -
         - ความลึก 21.00-30.00 เมตร เมตร 1,240.00  -
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         - ความลึก 31.00-40.00 เมตร เมตร 1,360.00  -
      (2) เจาะสํารวจดินดวยสวาน AUGER เมตร 270.00  -
      (3) ขุดบอสํารวจดิน ขนาด 
            1.5*1.5*4.5 เมตร บอ 5,550.00  -
      (4) เจาะสํารวจดิน ขนาดเสนผา
            ศูนยกลาง 4 นิ้ว
         - ความลึก 00.00-20.00 เมตร เมตร 805.00  -
         - ความลึก 21.00-30.00 เมตร เมตร 890.00  -
         - ความลึก 31.00-40.00 เมตร เมตร 970.00  -
      (5) คาเก็บตัวอยางดิน แบบคงสภาพ เมตร 300.00  -
      (6) คาทดลองอัตราการรั่วซึมของน้ํา
            ผานดินในสนาม (Field 
            Permeability test) หลุม 8,880.00  -

      (7) คาเจาะสํารวจดินแบบ 
            DUTCH CONE
            PENETRATION TEST เมตร 265.00  -
      (8) คาเก็บตัวอยางดินคงสภาพแบบลูกเตา แหง 700.00  -
 5.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ขอ 5.3(1)-(7)

อนุมัติตามหนังสือสงป.
ที่นร 0714/14855
ลว.13 มิ.ย 46
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8.00 - 8.99 8.00 - 8.99 9.00 - 9.99 10.00 - 10.99 11.00 - 11.99 12.00 - 12.99 13.00 - 13.99 14.00 -14.99  15.00 - 15.99

9.00 - 9.99 9.00 - 9.99 10.00 - 10.99 11.00 - 11.99 12.00 - 12.99 13.00 - 13.99 14.00 -14.99  15.00 - 15.99 16.00 -16.99

รายการ หนวยนับ ราคางานป 2538

 -  งานปรับปรุงฐานราก

      (1) คาฝงทอเพื่อการเจาะและอัดฉีด บาท / เมตร 370.00 370.00 370.00 380.00 380.00 380.00 390.00 390.00 400.00

            ของผสม (Grout pipe Installation)

      (2) คาเจาะ Consolidation Grout Hole

            และ Blanket Grout Hole

         - หินแข็งมาก บาท / เมตร 380.00 380.00 380.00 390.00 400.00 400.00 410.00 410.00 420.00

         - หินแข็ง บาท / เมตร 330.00 330.00 330.00 340.00 340.00 350.00 350.00 360.00 360.00

      (3) คาเจาะ Curtain Grout Hole

            หินแข็งมาก

         - ความลึก 00.00-15.00 เมตร บาท / เมตร 1,550.00              1,550.00        1,580.00        1,590.00        1,600.00        1,620.00        1,630.00        1,640.00         1,660.00         

         - ความลึก 16.00-30.00 เมตร บาท / เมตร 1,760.00              1,760.00        1,780.00        1,800.00        1,810.00        1,830.00        1,840.00        1,860.00         1,870.00         

         - ความลึก 31.00-45.00 เมตร บาท / เมตร 2,060.00              2,060.00        2,090.00        2,100.00        2,120.00        2,140.00        2,160.00        2,170.00         2,190.00         

         - ความลึก 46.00-60.00 เมตร บาท / เมตร 2,380.00              2,380.00        2,420.00        2,440.00        2,460.00        2,480.00        2,500.00        2,520.00         2,540.00         

            หินแข็ง

         - ความลึก 00.00-15.00 เมตร บาท / เมตร 1,060.00              1,060.00        1,070.00        1,080.00        1,090.00        1,100.00        1,110.00        1,120.00         1,130.00         

         - ความลึก 16.00-30.00 เมตร บาท / เมตร 1,250.00              1,250.00        1,270.00        1,280.00        1,290.00        1,310.00        1,320.00        1,330.00         1,340.00         

         - ความลึก 31.00-45.00 เมตร บาท / เมตร 1,400.00              1,400.00        1,420.00        1,440.00        1,450.00        1,460.00        1,480.00        1,490.00         1,500.00         

บัญชีอัตราราคางานตอหนวย งานปรับปรุงฐานราก

เมื่อน้ํามันดีเซลตอลิตร ราคา

เมื่อน้ํามันเบนซินตอลิตร ราคา

อัตราราคางานตอหนวย (บาท) เปลี่ยนแปลงใหม
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8.00 - 8.99 8.00 - 8.99 9.00 - 9.99 10.00 - 10.99 11.00 - 11.99 12.00 - 12.99 13.00 - 13.99 14.00 -14.99  15.00 - 15.99

9.00 - 9.99 9.00 - 9.99 10.00 - 10.99 11.00 - 11.99 12.00 - 12.99 13.00 - 13.99 14.00 -14.99  15.00 - 15.99 16.00 -16.99

รายการ หนวยนับ ราคางานป 2538

บัญชีอัตราราคางานตอหนวย งานปรับปรุงฐานราก

เมื่อน้ํามันดีเซลตอลิตร ราคา

เมื่อน้ํามันเบนซินตอลิตร ราคา

อัตราราคางานตอหนวย (บาท) เปลี่ยนแปลงใหม

         - ความลึก 46.00-60.00 เมตร บาท / เมตร 1,610.00              1,610.00        1,640.00        1,660.00        1,670.00        1,690.00        1,700.00        1,720.00         1,730.00         

      (4) คาเจาะปูนซ้ํา (Redrilling Grout) บาท / เมตร 430.00                 430.00           430.00           440.00           440.00           450.00           450.00           450.00            460.00            

      (5) คาทดสอบการรั่วซึมของน้ําแบบลูยอง

            (Lugeon Test)

         - ในหลุมเจาะมุมดิ่ง บาท / ครั้ง 675.00                 675.00           

         - ในหลุมเจาะมุมเอียง บาท / ครั้ง 910.00                 910.00           

      (6) คาทดลองอัดฉีดน้ํากอนอัดฉีดของผสม

         - ในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียง บาท / ครั้ง 590.00                 590.00           710.00           720.00           730.00           730.00           740.00           750.00            760.00            

            ไมเกิน 15 องศา

         - ในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียง บาท / ครั้ง 720.00                 720.00           820.00           830.00           840.00           850.00           860.00           870.00            880.00            

            เกินกวา 15 องศา

      (7) คาดําเนินการอัดฉีดของผสม

         - อัดฉีดปูนซีเมนต (Cement Grouting) บาท / ถุง 200.00                 200.00           230.00           230.00           240.00           250.00           250.00           260.00            270.00            

         - อัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting) บาท / ก.ก. 4.00                     4.00               4.60               4.70               4.90               5.00               5.10               5.20                5.30                

         - อัดฉีดทรายละเอียด (Silt Grouting) บาท / ตัน 1,970.00              1,970.00        2,260.00        2,320.00        2,370.00        2,430.00        2,490.00        2,550.00         2,610.00         

         - อัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting) บาท / ลิตร 2.00                     2.00               2.40               2.50               2.50               2.60               2.60               2.70                2.80                

ใชอัตราราคางานเชนเดียวกับของ สวนธรณีวิทยา

ใชอัตราราคางานเชนเดียวกับของ สวนธรณีวิทยา
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อัตราราคางานตอหนวย

ลําดับ เรื่อง หนวย หมายเหตุ 
  ท่ี  ดําเนินการเอง    จางเหมา

ราคางานตอหนวย

      (8) คาระเบิดหิน
            ระเบิดหินเปนรูปรางท่ัวไป หรือ 
            เปนคลอง พื้นคลองกวาง
            3.00 เมตร ขึ้นไป
         - ความลึกที่ระเบิดนอยกวา 2.00 เมตร ลบ.ม. 89.00  -
         - ความลึกที่ระเบิด 2.00-3.50 เมตร ลบ.ม. 48.00  -
         - ความลึกที่ระเบิดมากกวา 3.50 เมตร ลบ.ม. 50.00  -
            ระเบิดหินเปนคลอง พื้นคลองกวาง
            นอยกวา 3.00 เมตร ขึ้นไป
         - ความลึกที่ระเบิดนอยกวา 2.00 เมตร ลบ.ม. 102.00  -
         - ความลึกที่ระเบิด 2.00-3.50 เมตร ลบ.ม. 69.00  -
         - ความลึกที่ระเบิดมากกวา 3.50 เมตร ลบ.ม. 71.00  -
 5.4 งานจําแนกประเภทดิน
        เพื่อการชลประทาน
       (1) งานสํารวจสภาพการระบายน้ํา ไร 4.60  -
       (2) งานสํารวจจําแนกประเภทดิน
             แบบกึ่งละเอียด ไร 3.20  -
       (3) งานสํารวจจําแนกประเภทดิน
             แบบละเอียด ไร 24.30  -
       (4) งานสํารวจติดตามผลกระทบ
            ทรัพยากรที่ดินและน้ําใตดิน ไร 4.10  -
      (5) งานสํารวจติดตามสภาพ
            ความเค็มของดิน ไร 3.70  -

      (6) งานสํารวจติดตามสภาพดินเปรี้ยว ไร 4.10  -
 5.5 งานตรวจสอบธรณีเทคนิค
    - งานสํารวจธรณีฟสิกสชนิดคลื่นหักเห
       (Seismic Refraction Survey) วัน 2,767.00  -
    - งานตรวจสอบกําลัง (Strength)
       ของหินฐานราก (Point Load Test) โครงการ 20,858.00  -
    - งานตรวจสอบกําลัง (Thin Section)
       ของหินฐานราก (Petrography) โครงการ 7,300.00  -
    - งานแปรภาพถายทางอากาศ
       (Aerialphoto Interpretation) โครงการ 17,300.00  -
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อัตราราคางานตอหนวย

ลําดับ เรื่อง หนวย หมายเหตุ 
  ท่ี  ดําเนินการเอง    จางเหมา

ราคางานตอหนวย

    - งานสํารวจธรณีฟสิกสชนิดคลื่นตรง
      (Direct Seismic Wave Measurement) SHOT 780.00  -
    - งานตรวจสอบสภาพหินในหลุมเจาะ
      (Lateral Loading Test) ครั้ง 3,400.00  -
 5.6 งานพัฒนาบอน้ําบาดาล
        เพื่อการชลประทาน
       (1) งานสํารวจอุทกธรณีวิทยา วัน 1,310.00  -
       (2) งานสํารวจธรณีฟสิกสโดยวิธี
             วัดความตานทานไฟฟา จุด 1,760.00  -
       (3) งานสํารวจธรณีฟสิกสโดยวิธี
             หย่ังธรณีหลุมเจาะ บอ 7,100.00  -
       (4) วิเคราะหคุณภาพน้ําในหองทดลอง ตัวอยาง 300.00  -
       (5) วิเคราะหขนาดตัวอยางกรวดทราย ตัวอยาง 100.00  -

6  งานกอสราง
 6.1 งานดิน
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รายการ หนวย

นับ ทําเอง จางเหมา ทําเอง จางเหมา ทําเอง จางเหมา ทําเอง จางเหมา ทําเอง จางเหมา ทําเอง จางเหมา ทําเอง จางเหมา ทําเอง จางเหมา

1. งานขุดลอกคลองธรรมชาติ ลบ.ม. 8.07 9.35 8.55 9.78 9.03 10.21 9.51 10.64 9.99 11.07 10.83 - 11.31 - 12.02 -

2. งานดินขุดธรรมดาดวยรถขุด ลบ.ม. 6.60 9.27 6.80 9.46 6.99 9.66 7.19 9.85 7.38 10.05 7.38 10.05 7.38 10.05 7.38 10.05

3. งานดินขุดธรรมดาดวยเรือขุด ลบ.ม. 12.41 14.62 13.08 15.23 13.76 15.84 14.44 16.45 15.12 17.06 15.12 17.06 15.12 17.06 15.12 17.06

4. งานดินขุดยากดวยรถขุด ลบ.ม. 10.71 13.49 11.12 13.90 11.52 14.30 11.93 14.71 12.33 15.11 12.33 15.11 12.33 15.11 12.33 15.11

5. งานเปดหนาดิน Bulldozer ลบ.ม. 5.18 7.98 5.36 8.17 5.55 8.35 5.73 8.54 5.92 8.72 5.92 8.72 5.92 8.72 5.92 8.72

6. งานดินบดอัดแนน 95 % (คาบดทับ) ลบ.ม. 11.92 18.85 12.37 19.31 12.82 19.76 13.27 20.21 13.72 20.66 13.72 20.66 13.72 20.66 13.72 20.66

7. งานดินบดอัดแนน 85 % (คาบดทับ) ลบ.ม. 10.73 17.49 11.13 17.90 11.54 18.31 11.94 18.71 12.35 19.12 12.35 19.12 12.35 19.12 12.35 19.12

8. งานเกรดบดอดัลูกรัง ลบ.ม. 11.77 19.80 12.19 20.22 12.61 20.64 13.03 21.06 13.45 21.48 13.45 21.48 13.45 21.48 13.45 21.48

9. งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ ตัน 13.96 15.16 14.54 15.68 15.13 16.21 15.71 16.73 16.30 17.26 16.30 17.26 16.30 17.26 16.30 17.26

10. งานดูแลทําความสะอาดคลอง ไร/วัน - 1.81 - 1.89 - 1.97 - 2.04 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12

หมายเหตุ

1.อัตราราคางานตอหนวย  เปนคางานตนทุนตอหนวย

2.การประมาณราคางาน  สําหรับคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง(คาอํานวยการ ดอกเบี้ย กําไร)และภาษี

   2.1 งานจางเหมา คํานวณตามขอเท็จจริงของสวนประกอบที่กําหนดในคา FACTOR  F ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง  คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

   2.2 งานดําเนินการเอง  หากมีคาอํานวยการในสวนที่จะตองเบิกจายในโครงการกอสราง  คํานวณคาใชจายตามแผนปฎิบัติงานและขอเท็จจริงของการดําเนินงาน

ตารางอัตราราคางานตอหนวย(UNIT  COST) งานกอสรางและปรับปรุงบํารุงรักษา

12.00-12.9911.00-11.9910.00-10.998.00-8.99 9.00-9.99

ระดับราคาน้ํามันดีเซล(บาท/ลิตร)

13.00-13.99 14.00-14.99 15.00-16.00
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อัตราราคางานตอหนวย

ลําดับ เรื่อง หนวย หมายเหตุ 
  ท่ี  ดําเนินการเอง    จางเหมา

ราคางานตอหนวย

 6.2 งานขุดสระน้ํา(Farm Pond) ปริมาตร 1,260 ลบ.ม. สระ 10,500.00 11,600.00 ราคางานจางเหมาเปน
 6.3 งานดินขุดดวยแรงคน ล.บ.ม. 89.00  - คางานตนทุนตอหนวย
 6.4 งานดินบดอัดดวยแรงคน ล.บ.ม. 178.00  - และคํานวณตามขอเท็จ

จริงของสวนประกอบที่
กําหนดในคา Factor F

 ตามหลักเกณฑการ
 คํานวณราคากลาง
 คณะกรรมการควบคุม
 ราคากลาง

6.5 งานบานฝาทอและเครื่องยก
      6.5.1 บานฝาทอชนิดรับน้ําทางเดียว
               กรอบกลม หมายเลขแบบ

       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.20 เมตร บาน 1,330.00 1,490.00 47117(65 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.25 เมตร บาน 1,610.00 1,810.00 32829(77 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร บาน 1,680.00 1,880.00 47075(80 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บาน 1,930.00 2,170.00 47076(92 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50 เมตร บาน 2,410.00 2,710.00 39388(112 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร บาน 2,990.00 3,360.00 30814(137 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร บาน 5,210.00 5,850.00 30815(234 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร บาน 7,710.00 8,650.00 30816(350 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร บาน 14,180.00 15,910.00 35317(466 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร บาน 11,960.00 13,410.00 33523(545 ก.ก/บาน)
       - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.25 เมตร บาน 12,480.00 14,000.00 33525(567 ก.ก/บาน)
      6.5.2 บานฝาทอชนิดรับน้ําทางเดียว
               กรอบสี่เหลี่ยม หมายเลขแบบ
      - ขนาด 0.30*0.30 เมตร บาน 1,890.00 2,120.00 56624(89 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 0.40*0.40 เมตร บาน 2,130.00 2,390.00 56625(99 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 0.50*0.50 เมตร บาน 2,430.00 2,730.00 58969(113 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 0.60*0.60 เมตร บาน 3,510.00 3,940.00 44971(161 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 0.60*0.60 เมตร บาน 3,900.00 4,380.00 47522(185 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 0.80*0.80 เมตร บาน 4,590.00 5,150.00 44566(214 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 0.90*0.90 เมตร บาน 6,260.00 7,020.00 44885(280 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 0.90*0.90 เมตร บาน 7,410.00 8,310.00 47523(338 ก.ก/บาน)
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      - ขนาด 1.00*1.00 เมตร บาน 7,760.00 8,700.00 31837(345 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.00*1.00 เมตร บาน 10,030.00 11,250.00 47524(467 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.20*1.20 เมตร บาน 11,220.00 12,590.00 44886(520 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.20*1.20 เมตร บาน 10,280.00 11,540.00 47525(463 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.25*1.25 เมตร บาน 11,690.00 13,110.00 33526(541 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.25*1.25 เมตร บาน 10,570.00 11,860.00 36200(466 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.25*1.25 เมตร บาน 11,530.00 12,930.00 47526(517 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.50*1.50 เมตร บาน 15,290.00 17,150.00 31839(664 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.50*1.50 เมตร บาน 16,870.00 18,920.00 32850(761 ก.ก/บาน)

      - ขนาด 1.50*1.50 เมตร บาน 16,670.00 18,700.00 47527(742 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาน 28,060.00 31,470.00 31840(1,011 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาน 28,820.00 32,320.00 33430(1,047 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาน 29,210.00 32,760.00 47528(1,088 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.80*1.80 เมตร บาน 29,980.00 33,630.00 44972(1,099 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.80*1.80 เมตร บาน 30,920.00 34,680.00 47529(1,157 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 2.00*2.00 เมตร บาน 39,750.00 44,580.00 31841(1,467 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 2.00*2.00 เมตร บาน 40,390.00 45,300.00 47530(1,507 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.00*1.25 เมตร บาน 12,260.00 13,760.00 33531(541 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.20*1.50 เมตร บาน 14,470.00 16,230.00 33527(644 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.20*1.50 เมตร บาน 10,810.00 12,120.00 33528(485 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.25*1.00 เมตร บาน 11,090.00 12,440.00 38566(512 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.25*1.50 เมตร บาน 16,500.00 18,510.00 31844(728 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.50*1.20 เมตร บาน 10,980.00 12,320.00 37240(493 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.50*1.75 เมตร บาน 17,740.00 19,900.00 31846(810 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.75*1.50 เมตร บาน 16,880.00 18,930.00 33532(751 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.75*2.00 เมตร บาน 26,600.00 29,840.00 33530(1,122 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 2.00*1.75 เมตร บาน 33,160.00 37,190.00 31849(1,171 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 2.00*2.25 เมตร บาน 47,940.00 53,760.00 37204(1,729 ก.ก/บาน)
      6.5.3 บานฝาทอชนิดรับน้ําสองทาง
               กรอบกลม หมายเลขแบบ
      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร บาน 1,830.00 2,050.00 39577(77 ก.ก/บาน)
      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร บาน 950.00 1,070.00 35234(40 ก.ก/บาน)
      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บาน 1,860.00 2,090.00 39672(85 ก.ก/บาน)
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      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บาน 1,280.00 1,430.00 35325(54 ก.ก/บาน)
      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50 เมตร บาน 2,720.00 3,050.00 44808(120 ก.ก/บาน)
      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50 เมตร บาน 2,490.00 2,790.00 35319(103 ก.ก/บาน)
      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร บาน 3,090.00 3,470.00 34498(133 ก.ก/บาน)
      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร บาน 9,320.00 10,450.00 34496(327 ก.ก/บาน)
      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร บาน 15,360.00 17,230.00 34497(521 ก.ก/บาน)

      - ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร บาน 17,020.00 19,090.00 123821(617 ก.ก/บาน)
      6.5.4 บานฝาทอชนิดรับน้ําสองทาง
               กรอบสี่เหลี่ยม หมายเลขแบบ
      - ขนาด 1.00*1.00 เมตร บาน 13,360.00 14,980.00 34499(458 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.50*1.50 เมตร บาน 17,480.00 19,600.00 38565(787 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาน 19,710.00 22,110.00 41691(994 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 2.00*2.00 เมตร บาน 40,150.00 45,020.00 50867(1,703 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 2.40*2.40 เมตร บาน 35,530.00 39,850.00 56713(1,854 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.50*1.20 เมตร บาน 15,700.00 17,610.00 มฐก.-2-001

(688 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.80*1.50 เมตร บาน 18,800.00 21,080.00 มฐก.-2-002

(844 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 2.23*2.10 เมตร บาน 51,170.00 57,390.00 มฐก.-2-003

(2,155 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 2.40*2.10 เมตร บาน 54,530.00 61,150.00 มฐก.-2-004

(2,299 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.25*1.25 เมตร บาน 14,930.00 16,740.00 มฐก.-2-005

(609 ก.ก/บาน)
      - ขนาด 1.75*1.75 เมตร บาน 32,930.00 36,930.00 มฐก.-2-006

(1,301 ก.ก/บาน)
      6.5.5 เครื่องยกพรอมเพลา หมายเลขแบบ
      - ขนาด     170 กก. เครื่อง 1,150.00 1,290.00 33429(34 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     250 กก. เครื่อง 1,150.00 1,290.00 33429(34 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     400 กก. เครื่อง 1,730.00 1,940.00 30152(45 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     type II + 400  กก. เครื่อง 2,250.00 2,520.00 30152(69 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     500 กก. เครื่อง 1,730.00 1,940.00 30152(45 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     type II + 500  กก. เครื่อง 2,250.00 2,520.00 30152(69 ก.ก/เครื่อง)
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      - ขนาด     750 กก. เครื่อง 3,200.00 3,590.00 31025(72 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     type II + 750  กก. เครื่อง 3,730.00 4,180.00 31025(96 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     1,000 กก. เครื่อง 4,770.00 5,350.00 31026(111 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     type II + 1,000  กก. เครื่อง 5,860.00 6,570.00 31026(169 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     1,250 กก. เครื่อง 4,770.00 5,350.00 31026(111 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     type II + 1,250  กก. เครื่อง 5,860.00 6,570.00 31026(169 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     1,750 กก. เครื่อง 4,770.00 5,350.00 31026(111 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     type II + 1,750  กก. เครื่อง 5,860.00 6,570.00 31026(169 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     2,250 กก. เครื่อง 4,770.00 5,350.00 31026(111 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     type II + 2,250  กก. เครื่อง 5,860.00 6,570.00 31026(169 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     2,500 กก. เครื่อง 21,580.00 24,200.00 33503(362 ก.ก/เครื่อง)

      - ขนาด     2,500 กก. เครื่อง 18,600.00 20,860.00 33507(267 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     3,000 กก. เครื่อง 21,580.00 24,200.00 33503(362 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     3,000 กก. เครื่อง 18,600.00 20,860.00 33507(267 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     4,000 กก. เครื่อง 27,810.00 31,190.00 33504(502 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     5,500 กก. เครื่อง 31,270.00 35,070.00 36864(563 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     6,500 กก. เครื่อง 31,270.00 35,070.00 36864(563 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     12,000 กก. เครื่อง 33,860.00 37,980.00 41868(646 ก.ก/เครื่อง)
      - ขนาด     12,000 กก. เครื่อง 36,730.00 41,190.00 41869(763 ก.ก/เครื่อง)

หมายเหตุ
1.เปนราคาคาจัดทํา       
พรอมพนทรายทําความ
สะอาดผิวงานใหปลอด
สนิมแลวพนหรือทาสี
Epoxy ฟลมสีเมื่อแหง

ไมนอยกวา 220 ไมครอน
2.คาติดตั้งงานดําเนินการ
เองคิดเทากับรอยละ 16.50
ของคาจัดทํา และคาติดตั้ง
ของงานจางเหมาคิด        
เทากับรอยละ 12.50 ของ
คาจัดทํา                         
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3.คาขนสงใหเปนไปตาม
น้ําหนักและระยะทางใน
การขนสงอัตรา 1.15 บาท
ตอกิโลเมตรตอตัน           
4.คาขนสงติดตั้ง เนื่องจาก
เปนงานขนาดเล็ก ใน     
สวนดําเนินการเอง          
หมายถึงโครงการเจาของ
งานเปนผูดําเนินการ        
ขนสงติดตั้ง หากงานใด    
โครงการไมสามารถ        
ขนสงติดตั้ง เองได           
ตองการใหกองโรงงาน   
ดําเนินการขอใหโครงการ
สอบถามเปนงานๆไป     
รายละเอียดในการสอบ    
ถาม                                  
 - ขนาด,หมายเลขแบบ,
ระยะ W,ลักษณะการติด
ตั้งและจํานวนของเครื่อง
กวานบานระบายและ      
สถานที่ติดตั้ง                   
 - คาขนสงและคาติดตั้ง
ใหใชอัตราที่กําหนดไวใน
ขอ 2,3                             

7  งานบํารุงรักษา  

 7.1 งานปลูกหญา ต.ร.ม. 22.80  -
 7.2 งานบํารุงรักษาทางชลประทาน
    - ทางลําเลียงใหญ กม. 39,300.00  -
    - ทางลําเลียงยอย กม. 25,300.00  -
    - ทางต่ํากวามาตรฐาน กม. 14,400.00  -
    - ทางราดยาง กม. 39,200.00  -
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 7.3 งานบํารุงรักษาคลองชลประทาน
    - งานบํารุงรักษาคลองสงน้ําสายใหญ กม. 6,680.00  -
    - งานบํารุงรักษาคลองสงน้ําสายยอย กม. 3,340.00  -
    - งานบํารุงรักษาบริเวณหัวงาน ไร 1,070.00  -
 7.4 งานกําจัดวัชพืช (ดวยแรงคน) ไร 1,330.00  -
 7.5 งานกําจัดวัชพืชดวยเรือ
    - ฟนลอยน้ําไป ตัน 4.70  -
 7.6 งานขุดลอกรองน้ํา
    - ขุดลอกรองน้ําชายฝงทะเล ล.บ.ม. 18.35  -
    - ขุดลอกรองน้ําภายในประเทศ ล.บ.ม. 11.60  -

8  งานสํารวจแผนท่ีภูมิประเทศ กรมชลประทาน
 8.1 งานสํารวจโยงคาพิกัดและ ขอ8.ปรับปรุงราคา
        ระดับภูมิประเทศ ลว 28 ต.ค 47
       (1) งานโยงคาพิกัด โดยวิธีวงรอบช้ันที่ 2 ตามหนังสือ
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา กม. 1,320.00  - กรมชลประทานท่ี
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน กม. 1,600.00  - กษ0304/4858 
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ กม. 1,980.00  - ลว.23 ก.ค 47
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
       (2) งานโยงคาพิกัด  โดยวิธีวงรอบช้ันที่ 3
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา กม. 1,290.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน กม. 1,530.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ กม. 1,870.00  -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
       (3) งานโยงคาระดับ โดยวิธีการระดับช้ันที่ 2
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา กม. 1,260.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน กม. 1,720.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ กม. 2,520.00  -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
       (4) งานโยงคาระดับ โดยวิธีการระดับช้ันที่ 3
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา กม. 1,010.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน กม. 1,230.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ กม. 1,910.00 -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
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       (5) งานรังวัดพิกัดดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
             เพ่ือหาคาพิกัดและอาซิมุทหลักฐาน
          - งานรังวัดพิกัด กม. 4,050.00  -
       (6) งานรังวัดอาซิมุทดาราศาสตร
          - งานรังวัดพิกัด กม. 6,700.00  -
 8.2 งานสํารวจทําแผนที่ทางพื้นดิน
       (1) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
             มาตราสวน 1:10,000 เสนช้ัน
             ความสูงช้ันละ 1 เมตร
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา ไร 12.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง  หรือลูกเนิน ไร 18.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ ไร 28.00  -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
       (2) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
             มาตราสวน 1:4,000 เสนช้ันความสูง
             ช้ันละ 0.25-1 เมตร โดยวิธีเสนซอย
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา ไร 32.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน ไร 45.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ ไร 66.00 -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
       (3) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
             มาตราสวน 1:4,000 เสนช้ันความสูง
             ช้ันละ 0.25 เมตร โดยวิธีใชแผนที่
             ภาพถาย 1:4,000  ประกอบการสํารวจ
             จุดระดับภูมิประเทศ (Spot Height Survey)
            (3.1) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
                     เพ่ือใชในการออกแบบชลประทาน
                     และการออกแบบโครงการ
           - ภูมิประเทศเปนทุงนา ถนน ไร 23.00  -
           - ภูมิประเทศเปนไรนา หรือนาปนปา ไร 27.00  -
           - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน ไร 32.00  -
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       (4) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
             มาตราสวน 1:2,000 เสนช้ันความสูง
             ช้ันละ 0.25-1 เมตร
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา ไร 64.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน ไร 87.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ ไร 131.00 -
             หรือชุมชนหนาแนน
       (5) งานสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
             มาตราสวน 1:1,000 เสนช้ันความสูง
             ช้ันละ 0.25 เมตร
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบหรือไร นาปนปา ไร 125.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน ไร 175.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ ไร 262.00 -
             หรือเขตชุมชน
       (6) งานสํารวจทําแผนที่ผังบริเวณอาคาร
             ชลประทาน มาตราสวน 1:500 
             ขนาด 200*200 เมตร
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา แหง 7,030.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน แหง 9,580.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ แหง 15,060.00 -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
       (7) งานสํารวจแนวคลองสงน้ํา
             คลองระบายน้ํา (ซ่ึงไมใชคลองธรรมชาติ
             เปนคลองระบายน้ํา) แนวถนน
             และแนวคันก้ันน้ํา เพ่ือใชในการออกแบบ
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา กม. 8,750.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน กม. 11,670.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ กม. 15,000.00 -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
       (8) งานสํารวจลําน้ําหรือสํารวจคลองระบายน้ํา
             ที่ใชลําน้ําธรรมชาติเปนคลองระบายน้ํา
          - ภูมิประเทศเปนที่ราบ หรือไร นาปนปา กม. 10,500.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน กม. 14,000.00  -
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          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ ภูเขา พรุ กม. 17,500.00  -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
 8.3 งานสํารวจกันเขต และแปลงกรรมสิทธิ์
       (1) งานสํารวจปกหลักเขตชลประทาน
          - ภูมิประเทศเปนทุงนา ถนน กม. 9,990.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาโปรง หรือลูกเนิน กม. 10,790.00  -
          - ภูมิประเทศเปนปาทึบ กม. 13,490.00  -
             หรือเขตชุมชนหนาแนน
       (2) งานซอมเขตชลประทาน
          - ซอมเขตคลอง เขตทาง เขตคันก้ันน้ํา กม. 10,300.00  -
             และเขตหัวงาน
          - เขตซอมอางเก็บน้ํา กม. 11,240.00  -
       (3) งานสํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดินจากแผนที่ภาพถาย
             สํารวจเขตครอบครอง ตามการนํา
             ช้ีเขตของเจาของที่ดิน ไร 13.00  -
 8.4 งานสํารวจทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ
       (1) คาพิมพภาพถาย
          - ใชภาพถายมาตราสวน 1:6,000 ตร.กม. 1,350.00  -
          - ใชภาพถายมาตราสวน 1:10,000 ตร.กม. 480.00  -
          - ใชภาพถายมาตราสวน 1:15,000 ตร.กม. 310.00  -
       (2) งานสํารวจทําแผนที่ลายเสน  (Line  Map)
             มาตราสวน 1:4,000 - 1:10,000
             เสนช้ันความสูง 0.25-2.00 เมตร
           (2.1) งานสํารวจจุดบังคับภาพถาย
                ใชภาพถายมาตราสวน 1:6,000
              - ภูมิประเทศเปนพ้ืนราบ ตร.กม. 2,550.00 -
              - ภูมิประเทศเปนเนิน ตร.กม. 2,830.00 -
               ใชภาพถายมาตราสวน 1:10,000
              - ภูมิประเทศเปนพ้ืนราบ ตร.กม. 2,030.00 -
              - ภูมิประเทศเปนเนิน ตร.กม. 2,230.00 -
               ใชภาพถายมาตราสวน 1:15,000
              - ภูมิประเทศเปนพ้ืนราบ ตร.กม. 1,370.00 -
              - ภูมิประเทศเปนเนิน ตร.กม. 1,490.00 -
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           (2.2) งานประกอบระวางแผนที่ลายเสน
              - ใชภาพถายมาตราสวน 1:6,000 ตร.กม. 198.00  -
              - ใชภาพถายมาตราสวน 1:10,000 ตร.กม. 87.00  -
              - ใชภาพถายมาตราสวน 1:15,000 ตร.กม. 63.00  -
   (3) งานสํารวจทําแผนที่ภาพถาย ดัด แก
         (Rectifying Photo)มาตราสวน 1:4,000 
         ไมมีเสนช้ันความสูง
          (3.1) งานสํารวจจุดบังคับภาพถาย
              - ใชภาพถายมาตราสวน 1:10,000 ตร.กม. 1,050.00  -
              - ใชภาพถายมาตราสวน 1:15,000 ตร.กม. 890.00  -
           (3.2) งานประกอบระวางแผนที่ภาพถายดัดแก
              - ใชภาพถายมาตราสวน 1:10,000 ตร.กม. 1,140.00  -
              - ใชภาพถายมาตราสวน 1:15,000 ตร.กม. 670.00  -
              - ใชภาพถายมาตราสวน 1:30,000 ตร.กม. 170.00  -

9  งานออกแบบคันคูน้ํา
 9.1 งานออกแบบคันคูน้ํา ไร 19.00  -

10  งานรังวัดเพื่อการชลประทานและออกหนังสือ
 สําคัญ สําหรับท่ีหลวง
 10.1 งานรังวัดแบงแยกหรือสอบเขตที่ดิน
         ท่ีถูกเขตชลประทาน
      - งานคลอง ถนนชลประทาน ซ่ึง
         แปลงที่ดินติดตอกัน แปลง 630.00  -
      - งานคลอง ถนนชลประทาน ซ่ึง
         เปนงานเก็บตก แปลง 1,040.00  -
 10.2 งานรังวัดแบงแปลงที่ดิน เพื่อออก
         หนังสือแสดงสิทธิ์ในท่ีดิน หรือตรวจ

         สอบสิทธิ์ในท่ีดินราษฎร เพื่อโอนให
         กรมชลประทานสําหรับพื้นท่ีกวางขวาง
         เชน อางเก็บน้ํา
      - งานรังวัดตามแผนงาน ซ่ึงแปลงที่ดิน
         ติดตอกัน แปลง 1,040.00  -
      - งานรังวัด ซ่ึงเปนงานเก็บตก แปลง 1,730.00  -
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 10.3 งานรังวัดจัดทําแผนที่
      - เพ่ือจายคาที่ดินตางราคา ซ่ึงแปลงที่ดิน
         ติดตอกัน แปลง 270.00  -
      - เพ่ือจายคาทรัพยสิน ซ่ึงแปลงที่ดิน
         ติดตอกัน แปลง 320.00  -
 10.4 งานรังวัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่
      - โยงยึดหลักเขตที่ดินเพ่ือการชลประทาน กม. 2,620.00  -
      - เพ่ือเช่ือมเสนโครงงานเดิม กม. 2,460.00  -
 10.5 งานรังวัดปกหลักเขตและสอบสวนสิทธิ์
         เพื่อออกหนังสือสําคัญ สําหรับท่ีหลวง กม. 2,680.00  -
 10.6 งานรังวัดท้ังแปลงกรณีสอบเขต โฉนด
         หรือตรวจสอบ นส.3 ท่ีถูกเขต
         ชลประทานเนื่องจากรูปแผนท่ี เนื้อท่ี
         และแนวที่ดินผิดไปจากของเดิม 
         สําหรับงานคลอง ถนนชลประทาน
         และอางเก็บน้ํา ซึ่งจะตองปฏิบัติตาม
         มาตรา 69 ทวิ แหงประมวลกฏหมาย
         ท่ีดิน แปลง 3,010.00  -

11  งานสํารวจรังวัด
 กรมสงเสริมสหกรณ
 11.1   งานวงรอบ-ระดับทุก 50 เมตร ไร 36.84  -
 11.2   งานวงรอบ-รายแปลง(คาพิกัดฉากระบบ UTM) ไร 41.97  - อนุมัติตามหนังสือสงป.ท่ี

นร 0714/692
ลว.27 ต.ค 47

 11.3   งานวางแนวคลองถนน กม. 9,360.00  -
 11.4   งานโยงราคาคาพิกัด-ระดับ กม. 2,500.00  -
 11.5   งาน Site Plan ฐานสูบน้ํา สะพาน แหง 17,735.00  -
 11.6   งาน Site Plan ทํานบ ฝาย แหง 32,770.00  -
 11.7   งานวงรอบ-กันเขต กม. 2,500.00  -
 11.8 งาน Site Plan อางเก็บน้ํา ไร 67.00  -
 11.9 งานวงรอบ-ระดับ วางแนวคลอง
           เพื่อออกแบบ ไร 120.50  -
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12  งานสํารวจรังวัด
 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
 12.1 งานสํารวจรังวัดการถือครองท่ีดิน ไร 60.20 - อนุมัติตามหนังสือสงป.ท่ี
 12.2 งานสอบสวนสิทธิครอบครองและเจรจากระจาย นร 0714/01181
           สิทธิท่ีดิน ราย 271.40 - ลว.7 พ.ย 45
 12.3 งานสํารวจหมุดหลักฐานแผนที่ดวยเครื่อง GPS ไร 0.94 -
 12.4 งานสํารวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่
          และปกหลักเขต ไร 11.69 -
 12.5 งานสํารวจจุดบังคับภาพถายทางอากาศ ไร 11.90 -
 12.6 งานสํารวจรังวัดเฉพาะราย ไร 67.55 -
 12.7 งานปรับปรุงระวางแผนที่ ไร 9.73 -
 12.8 งานสํารวจรังวัดแปลง ท่ีดิน อนุมัติตามหนังสือสงป.ท่ี
           อยูอาศัยในเขตชุมชน แปลง 383.00 - นร 0407/18124

ลว.4 มิ.ย 45
13 งานราชทัณฑ 

 13.1 คาใชจายความจําเปนขั้นพื้นฐานของผูตองขัง อนุมัติตามหนังสือสงป.ท่ี
   - ผูตองขังชาย คน/ป 12,440.00 - นร 0714/09398
   - ผูตองขังหญิง คน/ป 12,585.00 - ลว.19 มี.ค 46

14 งานวางแผนการใชท่ีดิน
 14.1 คาสํารวจและวางแผนการใชท่ีดินลุมน้ําสาขา ลุมน้ํา 1,200,190.00 -

15 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หมายเหตุ
กรมประชาสงเคราะห 1.คาอาหารใหเบิกจายตาม
  - คาใชจายจําเปนพื้นฐานของผูรับบริการสงเคราะห อัตราที่กระทรวงการคลัง
 15.1 สตรี คน/ป 15,722.00 - กําหนด  โดยงบประมาณ
 15.2 คนชรา คน/ป 16,156.00 - กําหนดการใชจายตาม
 15.3 คนไรท่ีพึ่ง คน/ป 15,836.00 - เปาหมายและจํานวนวัน
 15.4 คนพิการ ของผูรับบริการสงเคราะห
  - เด็กออนพิการ 2.อัตราคาใชจายที่กําหนด
       - ไปโรงเรียน คน/ป 26,130.00 - เปนคาเฉลี่ยตอคนของ
       - ไมไปโรงเรียน คน/ป 20,670.00 - ผูรับบริการสงเคราะห

ตลอดป
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  - เด็กพิการ  
       - ไปโรงเรียน คน/ป 22,635.00 -
       - ไมไปโรงเรียน คน/ป 16,165.00 -
  - คนพิการ

       - ไมปวยเปนอัมพาต ไมไปโรงเรียน คน/ป 16,665.00 -
       - ไมปวยเปนอัมพาต ไปโรงเรียน คน/ป 23,135.00 -
       - ปวยเปนอัมพาต ไมไปโรงเรียน คน/ป 20,298.00 -
 15.5 เด็กและเยาวชน
  - เด็กออน (แรกเกิด - 6 ป)
       - แรกเกิด - 3 ป คน/ป 20,175.00 -
       - อายุ 4 - 6 ป คน/ป 16,695.00 -
  - เด็กโต (7 - 18 ป)
       - ศึกษาภายในสถานสงเคราะห คน/ป 17,175.00 -
       - ศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห คน/ป 22,895.00 -
 15.6 โครงการบานพักเด็กและครอบครัว
  - เด็กในอุปการะ (อายุแรกเกิด - 6 ป) คน/ป 15,795.00 -
  - เยาวชนในอุปการะ (อายุ 7 - 18 ป) คน/ป 15,457.00 -
     สตรีตั้งครรภนอกสมรส
     ครอบครัวผูรับการสงเคราะห
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