
พ้ืนทีป่กติ ช่ือสายทาง ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  บ้านเด่น  ม.7  ต.บ้านจันทร ์อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

    1. งานปรับเกล่ียแต่งคันทางเดิม

... คา่ด าเนนิการและคา่เสือ่มราคา คา่งาน ตร.ม. ละ = 1.07 บาท

2 งานไหล่ทางลูกรัง ขนด้วยรถบรรทกุ 10 ลอ้ เสน้ทางราบ

...คา่วสัดุทีแ่หลง่ 125.00 บาท/ลบ.ม

...คา่ด าเนนิการและคา่เสือ่มราคาขดุ-ขน 20.78 บาท/ลบ.ม

...คา่ขนสง่วสัดุถงึหนา้งาน  - กม.  - บาท/ลบ.ม

    รวมคา่วสัดุทีห่นา้งาน 145.78 บาท/ลบ.ม

  อตัราสว่นการยบุตวัเม่ือบดทบัX1.3  - บาท/ลบ.ม

  คา่ด าเนนิการและคา่เสือ่มราคาเม่ือบดทบั คา่งาน ลบ.ม ละ  - บาท/ลบ.ม

   รวมคา่งานตน้ทนุ 145.78 บาท/ลบ.ม

ค่างานต้นทนุวสัดุ
งานคอนกรตี
คา่ทรายหยาบทีแ่หลง่ 470.28 บาท/ลบ.ม.
คา่ขนสง่ทรายหยาบถงึหนา้งาน 160.00 กม. 525.01          บาท/ลบ.ม.
... คา่ทรายหยาบขนสง่ถงึหนา้งาน (...ก+...ข) 995.29          บาท/ลบ.ม.
คา่หนิยอ่ยทีแ่หลง่ 362.00 บาท/ลบ.ม.
คา่ขนสง่หนิยอ่ยถงึหนา้งาน 240.00 กม. 754.33          บาท/ลบ.ม.
...คา่หนิยอ่ยขนสง่ถงึหนา้งาน 1,116.33       บาท/ลบ.ม.
คา่ปูนซเิมนตท์ีแ่หลง่ 3,376.17 บาท/ตนั
คา่ขนสง่ปูนซเิมนตถ์งึหนา้งาน ขนด้วยรถบรรทกุ 10 ลอ้+ลากพ่วง 240.00 กม. 384.19          บาท/ตนั
...คา่ปูนซเิมนตข์นสง่ถงึหนา้งาน 3,760.36       บาท/ตนั
... ตน้ทนุคอนกรตีหยาบ (รวมคา่แรงงาน) 2,950.72       บาท/ลบ.ม.
... ตน้ทนุปูนทรายผสมยาแนวทอ่(ซเิมนต ์400 กก. ทราย 1 ลบ.ม.) 2,499.43       บาท/ลบ.ม.
... ตน้ทนุคอนกรตี ค.2 (ไม่รวมคา่แรงงาน) 2,881.10       บาท/ลบ.ม.
... ตน้ทนุคอนกรตี ค.3 (ไม่รวมคา่แรงงาน) 2,997.67       บาท/ลบ.ม.

งานเหลก็เสรมิ
คา่เหลก็  wire mesh 25.70 บาท / ตร.ม.
คา่แรงเหลก็ 5.00 บาท/ตร.ม.
 .....คา่งานตน้ทนุเหลก็  wire mesh 30.70 บาท/ตร.ม.
 คา่เหลก็เสรมิ RB 15 21,238.32 บาท/ตนั
 คา่ขนสง่ 160.00 กม. 375.01 บาท/ตนั
คา่แรงงาน 3,401.00 บาท/ตนั
.....ตน้ทนุงานเหลก็เสรมิ RB 15 25,014.33 บาท/ตนั

3 งานทรายหยาบรองพ้ืน
คา่ทรายหยาบรองพืน้ ทีแ่หลง่ 364.49 บาท/ลบ.ม.
คา่ขนสง่ทรายหยาบรองพืน้ถงึหนา้งาน 160.00 กม. 525.01 บาท/ลบ.ม.
... คา่ทรายหยาบรองพืน้ขนสง่ถงึหนา้งาน (...ค+...ง) 889.50 บาท/ลบ.ม.
... สว่นยบุตวั(บดอดัแนน่ด้วยแรงคน)เผือ่ 25%  - บาท/ลบ.ม.
... คา่ด าเนนิการและคา่เสือ่มราคาบดอดั 75%  - บาท/ลบ.ม.
... ตน้ทนุคา่ทรายถมบดอดัแนน่ 889.50 บาท/ลบ.ม.

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้้ามันโซล่าที ่อ.เมือง 25.00 – 25.99)

(ใชร้าคาเฉลีย่น้ ามัน ลติรละ 25.50 หาคา่ขนสง่,คา่ด าเนนิการและคา่เสือ่มราคา)



4 สรุปค่างานต้นทนุผิวจราจรคอนกรีต ผิวกวา้ง 4.00 ม.ต่อความยาวถนน 100  เมตร(พ้ืนที ่400 ตร.ม.)
กรณีปรมิาณงานทัง้โครงการนอ้ยกวา่ 400 ตร.ม
 - คา่ตดิตัง้เครือ่งผสม 150,000 บาท 5.35 บาท/ตร.ม.
 - คา่คอนกรตี + คา่ผสม  = 2,881.10       + 171.55 3,052.00 บาท/ลบ.ม
 - คิดจากพ้ืนที ่ 400.00 ตร.ม
 - คา่ตดิตัง้เครือ่งผสม = 5.35 * 400.00 ตร.ม 2,140.00 บาท ความหนาคอนกรตี
 - คา่คอนกรตี 60 ลบ.ม@ 3,052.00 บาท 183,120.00 บาท
 - คา่ขนสง่คอนกรตี  ระยะทาง 0.000 กม.
                            คา่ขนสง่ 0 บาท/ลบ.ม/กม
                           ปรมิาณคอนกรตี 60  ลบ.ม  - บาท
 - คา่เหลก็เสรมิ WIRE MESH 400.00 ตร.ม@ 30.70 บาท 12,280.00 บาท
 - คา่แบบขา้งตดิตามยาว 2 ขา้ง 200.00 ม.@ 18.53 บาท 3,706.00 บาท
 - คา่ปูผวิคอนกรตี  - ตร.ม@ 12.12 บาท  - บาท
 - คา่ตดัรอยตอ่คอนกรตีและหยอดยาง  - ม.@ 23.27 บาท  - บาท
 - คา่บ่มคอนกรตี  - ตร.ม@ 8.11 บาท  - บาท
 - คา่ใชจ่้ายรวม 201,246.00 บาท (ก)

EXPANSION  JOINT( 2 JOINTต่อระยะทาง 100  เมตร)
คดิความยาว50.00 ม.
...คา่เหลก็ DOWEL BAR 0.018 ตนั@ 25,014.33 บาท 450.25 บาท
…METAL + ทาสหีรอืจารบี  - ชดุ@ 10.00 บาท  - บาท
…JOINT FILLER  - ตร.ม@ 350.00 บาท  - บาท
…JOINT  SEALER  - ลติร@ 20.40 บาท  - บาท
...คา่หยอดยาง  - ม.@ 12.52 บาท  - บาท
...แผน่พลาสตกิ  - ม.@ 4.42 บาท  - บาท
...ไม้แบบ 27.36 ลบ.ฟ.@ 467.29 บาท 12,785.05 บาท
   คา่ใชจ่้ายรวม 13,235.30 บาท (ข)
CONTRACTION  JOINT( 18 JOINT ต่อระยะทาง 100  เมตร)
คดิความยาว 100 ม.
...คา่เหลก็ DOWEL BAR 0.163 ตนั@ 25,014.33 บาท 4,067.33 บาท
…ทาสหีรอืจารบี  - ชดุ@ 4.00 บาท  - บาท
...แผน่พลาสตกิ  - ม.@ 4.42 บาท  - บาท
   คา่ใชจ่้ายรวม 4,067.33 บาท (ค)
LONGITUDINAL JOINT (ระยะทาง 100  เมตร)
คดิความยาว 100  ม.
...คา่เหลก็ TIE BAR 0.231 ตนั@ 25,014.33 บาท 5,778.31 บาท
…คา่ตดัรอยตอ่คอนกรตีและหยอดยาง  - ม.@ 4.42 บาท  - บาท
…JOIN  SEALER 20.00 ลติร@ 20.40 บาท 408.00 บาท
   คา่ใชจ่้ายรวม 6,186.31 บาท (ง)
    รวมคา่ใชจ่้ายผวิจราจร คสล. ทัง้หมด( ก + ข + ค + ง) 224,734.94 บาท
      ค่างานต้นทนุผิวจราจร คสล. = 224,734.94  / 400.00 561.84 บาท/ตร.ม


