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คู่มอืขั้นตอนและการปฏิบัติงาน

   
กองวิเคราะห์และประมาณราคา

ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน เอกสารสำาคัญทีีตตอองจััดส่ง ระยะเวลาดำาเนินการ หมายเหตุ
1.  การจััดทีำาราคากลาง
   1.1   รับัตใบัต ป็นม.01 และงบัตป็นระมขณ
กขรเงงน  จขกกองป็นระมมล
     1.2  รับัตแบัตบัต/รขยกขรป็นระกอบัตแบัตบัต
และรขยกขรช่านแจงเฉพืขะงขน
จขก  ฝ่ขย  พืก.1,พืก.2,พืก.3., และ 
สบัตด. เพื่ออมขคงดป็นระมขณรขคขพืรุอมดม
รขยละเอายดรขยกขรช่านแจงเฉพืขะงขน 
    1.3  รับัตเอกสขรครบัตถุวนถมกติงุองจ้ง
จะดำขเนงนกขรจัดทำขรขคขกลขงติงขมวงเงงน
ทาอกำขห้ทนดดังนาน
-งขนวงเงงนไมวเกงน 10 ลขุนบัตขท

-งขนวงเงงนไมวเกงน  50 ลุขนบัตขท

-งขนวงเงงนไมวเกงน 100 ลขุนบัตขท

-งขนวงเงงนเกงน     100  ลขุนบัตขท

   1.4 จัดทำขรขคขกลขงเรายบัตรุอยติงขม
งบัตป็นระมขณทาอติงุองกขรแลุว   นำขเสนอ
คณะกรรมกขรพืงจขรณขรขคขกลขง  
พืงจขรณขกวอนนำขเสนอ ผว.อนหมัติงง

 
-แบัตบัตพืงมพืรขึอจุขง (ป็นม.01)
-ป็นม. 01 และงบัตป็นระมขณกขร
เงงน,สมติงรคำขนวณควข K
(ถุขจำขเป็นคนติงุองมา)
-แบัตบัต/รขยกขรป็นระกอบัตแบัตบัต    และ
รขยกขรช่านแจงเฉพืขะงขน
-File ติงขรขงป็นรงมขณงขน (สวงมขทาอ
 Data 2 วม.พืค.)
-แบัตบัตรขยกขรเอกสขรป็นระกอบัต
งขนกขรจัดทำขรขคขกลขง
 -เสรโจภขยใน   5-10   วันทำขกขร

-เสรโจภขยใน 10-15 วันทำขกขร

-เสรโจภขยใน 15-19 วันทำขกขร

-เสรโจภขยใน 20-28  วันทำขกขร

ในกรณาทาอ พืก.1,พืก.2 ,
พืก.3 และ สบัตด. สวงเร่อองใหุ้ท
วม. จัดทำขรขคขกลขง
พืรอุมกัน
ห้ทลขยโครงกขร วม.
จะพืงจขรณขจัดทำขรขคขกลขง
ติงขม  ลำขดับัต ควขมสำขคัญขึอง
แติงวละโครงกขร

-เอกสขรครบัตถุวนจ้งจะ
ดำขเนงนกขรไดุติงขมเวลขทาอ
กำขห้ทนด  ดังนาน
1. ป็นรงมขณงขนจขกเจุขขึอง
เร่อองทาอรุองขึอใหุ้ทจัดทำขรขคข
กลขง
2.แบัตบัตกวอสรุขงทาอถมกติงุองครบัต
ถุวน
3.รขยกขรป็นระกอบัตแบัตบัต
4.ใบัตขึอจุขง (ป็นม.01)
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน เอกสารสำาคัญทีีตตอองจััดส่ง ระยะเวลาดำาเนินการ หมายเหตุ
1.5  ผว. อนหมัติงงรขคขกลขงแลุวสวงกลับัต
มขยัง ป็นม.พืค.   เพื่ออดำขเนงนกขรจัดห้ทข
ผมุรับัตจุขงติงวอไป็น

2. งานตรวจัสอบงวดงาน
  2.1  รบััตบััตนท้กจขก ฝข่ย พืก.1,พืก.2 
และ พืก.3  พืรอุมเอกสขรป็นระกอบัต
งวดงขน
   2.2  ติงรวจสอบัตเอกสขรและคำขนวณ
กขรแบัตวงงวดงขนใหุ้ทสอดคลุองกับัต  
BALANCE BID
   2.3 ติงรวจสอบัตกขรแบัตวงงวดงขนติงขม
รขยละเอายดขึองงวดงขน
   2.4  ติงรวจสอบัตเรายบัตรุอยแลุวสวงใหุ้ท
กองสัญญข

3. งานตรวจัสอบ ค่า K   
    3.1 รบััตเร่อองงขนติงรวจสอบัต ควข  K  
จขกห้ทนววยงขน ฝ่ขย พืก.1, พืก.2 
พืก.3,สบัตด., และ ป็นบัต.  
        3.2  ดำขเนงนกขรติงรวจสอบัตติงขม
สมติงรกขรคำขนวณควข K
        3.3  เสรโจเรายบัตรุอยแลุวสวงไป็นยัง
สังกัดเดงมเพื่ออทำขเร่อองขึออนหมัติงงติงขมขัึนน
ติงอนติงวอไป็น

- เอกสขรป็นระกอบัตงวดงขนและ  
BALANCE BID และแผวนดงสกร (จัด
ทำขงวดงขนใหุ้ทลงบััตนท้กขุึอมมลโดยใชุ่
โป็นรแกรม EXCEL เพื่ออสะดวกใน
กขรติงรวจสอบัต)

-ป็นระกขศแจุงควขมป็นระกวดรขคข
- สัญญขจุขงเห้ทมขกวอสรุขง
- ห้ทนังส่อสวงมอบัตสถขนทาอกวอสรุขง
- ห้ทนังส่อกขรติงวออขยหสัญญข
- ห้ทนังส่อสวงมอบัตงขนขึองผมุรับัตจุขงทหก
งวดห้ทร่อแติงวละงวด- ห้ทนังส่อทาอผมุรับัต
จุขงขึอเงงนช่ดเช่ยพืรุอมวงธากขร
คำขนวณ
-ใบัตติงรวจกขรกวอสรุขงและเบัตงกจวขย
เงงน
-สำขเนขดัช่นารขคขเพื่ออใชุ่ป็นระกอบัตกขร
คำขนวณห้ทข  ESCALATION FACTOR  (K)

- BALANCE BID
- เอกสขรเพืงอม - ลดงขน (ถุขมา)

-เสรโจภขยใน  3    วันทำขกขร

-เสรโจภขยใน  10    วันทำขกขร

- ในกรณาทาอรขคขกลขงทาอ
คำขนวณไดุสมงกววขวงเงงนงบัต
ป็นระมขณใหุ้ทป็นระสขนกับัต
เจุขขึองเร่ออง    เพื่ออกขรป็นรับัต
ลดรขยละเอายดแบัตบัตใหุ้ทอยมวใน
วงเงงนงบัตป็นระมขณ

-เอกสขรครบัตถุวนจ้งจะ
ดำขเนงนกขรไดุติงขมเวลขทาอ
กำขห้ทนด

-เอกสขรครบัตถุวนจ้งจะ
ดำขเนงนกขรไดุติงขมเวลขทาอ
กำขห้ทนด
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน เอกสารสำาคัญทีีตตออง
จััดส่ง

ระยะเวลาดำาเนินการ หมายเหตุ

4. งานเพิตม - ลด เฉพาะงาน
  4.1  รบััตเร่อองจขกห้ทนววยงขน  ฝ่ขย 
พืก.1, พืก.2, พืก.3 และ สบัตด.     
    4.2  ติงรวจสอบัตแบัตบัตเดงม,แบัตบัตแกุไขึ และ
ป็นรงมขณวัสดหเดงมกับัตป็นรงมขณวัสดหแกุไขึ
   4.3  คำขนวณและวงเครขะห้ทรรขคขในงขน  
เพืงอม ห้ทร่อ ลด
   4.5  เสรโจเรายบัตรุอยแลุวสวงกลับัตยังสังกัดเดงม
5. งานการยดึงานและบอกเลิก
สัญญา
     5.1 รวบัตรวมขุึอมมลทาอเกาอยวขุึอง

 5.2 ออกสำขรวจส่บัต
รขคขในทุองถงอนและดมสถขนทาอกวอสรุขงขึอง
โครงกขรทาอย้ดงขนเพื่ออใชุ่เป็นคนขุึอมมลกขรจัดทำขงบัต
ป็นระมขณ
         5.3 จัดทำขรขคขกลขงงขนทาอย้ด ค่อ 
ในรขคขปั็นจจหบััตนโดยแยกเป็นคนงขนสววนทาอเห้ทล่อ, 
งขนสววนทาอติงุองป็นรับัตป็นรหง   ซ้องรขคขรวมทันงสงนน  
ติงุองสอดคลุองกับัตงบัตป็นระมขณทาอกำขห้ทนด
    5.4  รบััตเอกสขรครบัตถุวนถมกติงุองจ้งจะ
ดำขเนงนกขรจัดทำขรขคขกลขงติงขมวงเงงนทาอกำขห้ทนด
ดังนาน
-งขนวงเงงนไมวเกงน 10 ลุขนบัตขท

-งขนวงเงงนไมวเกงน  50 ลขุนบัตขท

-งขนวงเงงนไมวเกงน 100 ลุขนบัตขท

-งขนวงเงงนเกงน     100  ลุขนบัตขท

-บััตนท้ก
- แบัตบัตเดงม , แบัตบัตแกุไขึ
- ป็นรงมขณวัสดหเดงม , ป็นรงมขณ
วัสดหแกุไขึ
- เอกสขรรขคข
BALANCE BID
-File ติงขรขงป็นรงมขณงขน

- แบัตบัตพืงมพืรขึอจุขง 
(ป็นม.01)
- แบัตบัต/รขยกขรป็นระกอบัต
แบัตบัตและรขยกขรช่านแจงเฉพืขะ
งขน

-เสรโจภขยใน  2-5  วันทำขกขร

-เสรโจภขยใน   5-10  วันทำขกขร

-เสรโจภขยใน 10-15 วันทำขกขร

-เสรโจภขยใน 15-19 วันทำขกขร

-เสรโจภขยใน 20-28 วันทำขกขร

-เอกสขรครบัตถุวนจ้งจะดำขเนงน
กขรไดุติงขมเวลขทาอกำขห้ทนด

- ห้ทนววยงขนผลงติงเป็นคนผมุจัดทำข 
ป็นรงมขณงขนสววนทาอเห้ทล่อ,ป็นรงมขณ
งขนสววนทาอติงุองป็นรับัตป็นรหง และงขน
อ่อนทาอเกาอยวขุึองเพื่ออสวงใหุ้ท วม.พืค.
พืงจขรณขติงรวจสอบัตและจัดทำข
รขคขกลขงติงวอไป็น
- ป็นรงมขณและรขคขเบ่ัตนองติงุน วม.
พืค.จะ สขมขรถดำขเนงนกขรไดุ
เม่ออ
ห้ทนววยงขนผลงติงจัดสวงแบัตบัต
กวอสรุขงติงุนฉบััตบัตใน วม.พืค. 
เรายบัตรุอยแลุว
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     ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน เอกสารสำาคัญทีีตตออง
จััดส่ง

ระยะเวลาดำาเนินการ หมายเหตุ

5.5   จัดทำขรขคขกลขงเรายบัตรุอยติงขมงบัต
ป็นระมขณทาอติงุองกขรแลุว  นำขเสนอ คณะกรรม
กขรพืงจขรณขฯ รขคขกลขง  พืงจขรณขกวอน  นำข
เสนอ  ผว. อนหมัติงงรขคขกลขง ห้ทร่อ รผว.ทาอ 
ผว.มอบัตห้ทมขย
5.6  ผว. อนหมัติงงรขคขกลขงแลุวสวงกลับัตมขยัง 
ป็นม.พืค.    เพื่ออดำขเนงนกขรจัดห้ทขผมุรับัตจุขงติงวอไป็น

กรณารขยละเอายดแบัตบัตรมป็นไมวติงรง
กับัตแบัตบัตมขติงรฐขน   ใหุ้ททำข
รขยกขรช่านแจงเฉพืขะงขน

6.  งานพิมพแ์บบ  
ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน เอกสารสำาคัญทีีตตอองจััดส่ง ระยะเวลา

ดำาเนินการ
หมายเหตุ

1. ออกเลขทีะเบียนแบบและรายการงาน
โครงการต่าง ๆ ของ กคช.
   1.1  ห้ทนววยงขน  พืก.1 , พืก.2, พืก.3. , ป็นบัต.,สบัตด.
และสวงแบัตบัตฟอรรมขึอเลขึทะเบัตายน 

2. เตรียมสำาเนาแบบและรายการเพืตอ ประมาณ
ราคา,ประกวดราคาขายแบบ,ทีำาสญัญาใชอ
ควบคุมงานและอืตน ๆ
2.1  รับัตติงุนฉบััตบัตแบัตบัตจขกห้ทนววยงขน ออกแบัตบัต 
2.2  ติงรวจเช่โคติงุนฉบััตบัตแบัตบัตและรขยกขรใหุ้ทครบัต
ถุวนถมกติงุองติงขมบััตญช่าแบัตบัตและรขยกขร
  2.3  พืงมพืรสำขเนขแบัตบัตและรขยกขรสวง วม. 1  ช่หด 
และติงขมจำขนวนทาอ ป็นม,สญ. ขึอมข ใชุ่ควบัตคหมงขน 
ติงขมจำขนวนทาอขึอมข,สวงขึออนหญขติงกวอสรุขง,อ่อน ๆ

-ใบัตขึอเลขึทะเบัตายน  (แบัตบัตฟอรรมจขกทะเบัตายน
แบัตบัต)

-ติงุนฉบััตบัตแบัตบัตและรขยกขร

-ห้ทนังส่อแจุงจขกห้ทนววยงขน  ป็นม.พืค. และห้ทนววย
อ่อน ๆ  

10  นขทา/โครงกขร

 4  วัน/โครงกขร

- ติงขมป็นรงมขณงขน 
 3  วัน/โครงกขร

                      

ในกรณาทาอห้ทนววยงขนอ่อน ๆ 
ติงุองกขรพืงมพืรสำขเนขแบัตบัต
และรขยกขรเพืงอมเติงงม  โดย
พืงมพืรจขกติงุนฉบััตบัตติงุองมา
ห้ทนังส่อแจุงควขมป็นระสงคร
ขึอพืงมพืรแบัตบัตเพืงอม (แบัตบัต
ฟอรรมจขกทะเบัตายนแบัตบัต)
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ข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน เอกสารสำาคัญทีีตตอองจััดส่ง ระยะเวลาดำาเนิน
การ

หมายเหตุ

3. ใหุ้ทบัตรงกขรพืงมพืรแบัตบัตแกวห้ทนววยงขนติงวขง ๆ ขึอง 
กคช่.(พืก.1, พืก.2,พืก.3,ป็นบัต.,และ สบัตด.)  
กองอขคขรช่หดและทะเบัตายนนงติงงบัตหคคล (อท.)   
และงขนอ่อน ๆ   ทาอเกาอยวขุึอง

4.   จัดเกโบัตแบัตบัตและรขยกขรเขุึขระบัตบัต
คอมพืงวเติงอรร เพื่ออเป็นคนฐขนขุึอมมล
ทันงงขนให้ทมวและงขนเกวข ใหุ้ทห้ทมด
      4.1 สแกนแบัตบัตเกโบัตไวุในระบัตบัต 
สขรสนเทศ (server)
      4.2   คายรขุึอมมลติงันงช่่ออแบัตบัตทาอเกโบัต
ทหกแผวน
      4.3  รขยกขร
           4.3.1  โรเนายวรขยกขรและจัดรมป็นเลวม
ใหุ้ทเพืายงพือในกขรใชุ่งขน
           4.3.2  จัดเกโบัตสำขเนขรขยกขรใหุ้ทเป็นคน
ระบัตบัต     
           4.3.3 สแกนรขยกขรเกโบัตไวุในระบัตบัต
สขรสนเทศ (server)

- สำขเนขแบัตบัตและรขยกขรติงขมจำขนวนทาอขึอ
- แบัตบัตฟอรรมขึอพืงมพืรแบัตบัต

- ติงุนฉบััตบัตแบัตบัต

- ติงุนฉบััตบัตรขยกขร

- ติงขมป็นรงมขณงขน
  3  วัน/โครงกขร

         -

          -

กรณาพืงมพืรแบัตบัต
ทันงช่หด

                                                                                                              วม.พค.
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ภาคผนวก    1
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                                                                                      ผ. 1-1 

เอกสารประกอบการจััดทีำาราคากลาง
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  ผ. 1-2 
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 ผ. 1-3 
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ผ. 1-4 
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ผ. 1-5
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ผ. 1-6 
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ผ. 1-7 
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       ผ. 1-8 
ตัวอยา่งแบบฟอร์มเอกสารประกอบการจัดัทีำางวดงาน
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                                                                                 ผ. 1-9
ตัวอยา่งแบบฟอร์มเอกสารประกอบงานตรวจัสอบคา่   K  
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                                                                                                 ผ. 1-10
ตัวอยา่งแบบฟอรม์เอกสารประกอบงานเพิตม  -  ลด เฉพาะงาน  
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ผ. 1-11 
ตัวอยา่งการปฎิบัติงานเพิตม – ลด
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ผ. 1-12 
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  ผ. 1-13 
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  ผ. 1-14 
ตัวอยา่งแบบฟอรม์การปฏิบัติงานเพิตม – ลด
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 ผ. 1-15 
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                                                                                                   ผ. 2-1
ตัวอยา่งแบบฟอรม์ใบนำาส่งตอนฉบับแบบฯ
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                                                                                                    ผ. 2-2
ตัวอยา่งแบบฟอรม์ใบขอออกเลขแบบฯ
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                                                                                                     ผ. 2-3
ตัวอยา่งแบบฟอรม์ใบสัตงพิมพแ์บบ
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ภาคผนวก    3

                                            

ฝข่ยพืัสดหและบัตรงกขรโครงกขรกวอสรุขง 29



                                                                                                     ผ. 3-1

เอกสารประกอบ 

วธิีคำานวณหาปริมาณงานและวสัดุกอ่สรอางของงานอาคาร

และ

หลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติการชดเชยคา่งานกอ่สรอาง 

ตามสญัญาแบบปรับราคาไดอ   (  คา่   K )  
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                                                                                                               ผ.  3-2

วธิีคำานวณหาปริมาณงานและวสัดุกอ่สรอางของงานอาคาร
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                                                                                                                  ผ.  3-3

สรุปวธิีการวัดและหน่วยทีีตใชอในงานเตรียมพ้ืนทีีตก่อสรอาง

ลำขดบััต
ทาอ

รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1 งขนร่นอถอน(คำขน้งววขวัสดห 
และอหป็นกรณรทาอร่นอถอนออก
มขติงุองอยมวสภขพืดา)

วัดจขกแบัตบัตติงขมป็นระเภทงขนดังนาน
งขนโครงสรุขง
- ระบัตหรขยละเอายดและขึนขด

รขยกขร

2 งขนร่นอทำขลขย งขนโครงเห้ทลโก
ระบัตหนนำขห้ทนักโดยป็นระมขณ
งขนโครงทวอรวมวัสดหรองรับัต
ระบัตหควขมยขวและขึนขด

รขยกขร

3 งขนติงัด เคล่ออนยุขย ห้ทร่อ
ทำขลขยติงุนไมุ ติงอไมุ

วัดแยกขึนขดติงขมเสุนรอบัตรมป็นทาอระดับัตสมง  1.00 เมติงร
เห้ทน่อระดับัตดงน โดยแยกกลหวม ดังนาน
กลหวมทาอ     เสุนรอบัตรมป็น (ซม.)   ทาอระดับัต + 1.00 ม.
 1     30 – 100
 2     100 – 250
 3            > 250

ติงุนห้ทร่อติงอ

4 งขนร่นอถอน ทำขลขยรันว
ติงุนไมุ

วัดติงขมควขมยขวรันว โดยระบัตหรขยละเอายด และขึนขด เมติงร

5 งขนร่นอถอน พืหวมไมุ รันว ซขก
วัสดห ขึยะ

วัดติงขมจรงงโดยระบัตหรขยละเอายด รขยกขร
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ผ.  3-4
 (ต่อ) สรุปวธิีการวัดและหน่วยทีีตใชอในงานปรับเตรียมพ้ืนทีีตก่อสรอาง

ลำขดบััตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

6 งขนขึหดดงนฐขนรขกอขคขร
ขึนขดให้ทญว ไมวใชุ่เขึโมพื่ด

ขึนขดฐขนรขก (ก x ย) xควขมล้กงขนขึหด x 1.3 ลบัต.ม.

7 งขนขึหดดงนโดยมาเขึโมพื่ด วัดเป็นคนป็นรงมขติงรโดยคำขนวณเป็นคนพื่นนทาอสหทธงสววนทาอลุอมรอบัต
ดวุยเขึโมพื่ดป็นอองกันดงนพืัง x ควขมล้กดงนขึหด

ลบัต.ม.

8 ป็นรงมขติงรดงนถม วัดป็นรงมขติงรสหทธงห้ทลังบัตดอัดแลุว ลบัต.ม.
9 ป็นรับัตแติงวงพื่นนทากรณาทาอมากขร

ป็นรับัตแติงวงมาควขมช่ันมขกกววข
1: 10

วัดพื่นนทาอติงขมแนวลขดเอายง ติงร.ม.

10 กขรถมและบัตดอัดแนวน
ควขมห้ทนขเม่ออบัตดอัดแลุว
นุอยกววข 0.30 เมติงร

วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัตโดยระบัตหควขมห้ทนขเม่ออบัตดอัดแลุว ติงร.ม.

11 งขนขึหด และถมงขนโยธข
อ่อนๆ

วัดเป็นคนป็นรงมขติงรสหทธงติงขมแบัตบัต ลบัต.ม.

12 งขนเสขเขึโมติงอก และเสข
เขึโมเจขะ (ระบัตบัตแห้ทุง)

วัดป็นรงมขณจะวัดเป็นคนจำขนวนสหทธงจขกแบัตบัตกวอสรุขง
- เม่ออระบัตหขึนขดเสขเขึโม วัดเป็นคนควขมยขว
- เม่ออระบัตหขึนขดและควขมยขวเสขเขึโม  วัดเป็นคนจำขนวน

ม.
ติงนุ

13

13.1

13.2

งขนทาอเกาอยวขึุองกับัตเสขเขึโม
ติงอก และเสขเขึโม
เจขะ(ระบัตบัตแห้ทุง)
งขนติงัดเสขเขึโมและเคล่ออน
ยุขย
งขนทดสอบัต กำขลัง และรับัต
นนำขห้ทนักเสขเขึโม

วัดเป็นคน จำขนวน

วัดเป็นคนจำขนวน

ติงนุ

ติงนุ

14 งขนเสขเขึโมเจขะ          
(ระบัตบัตเปี็นยก)

งขนวัดป็นรงมขติงรสหทธงติงขมแบัตบัต แยกติงขม
- กขรขึหดห้ทลหม (เจขะ) รวมกขรใสวป็นลอกเห้ทลโกให้ทุระบัตห  
   ขึนขดเสุนผวขศมนยรกลขง (เมติงร) ควขมยขว
- คอนกราติงในเสขเขึโม และป็นลขยขึยขยวัดเป็นคนป็นรงมขติงร

- เห้ทลโกเสรงมคอนกราติงวัดเป็นคนนนำขห้ทนัก

ติงนุ

ลบัต.ม.

กก./ติงัน
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ผ.  3-5
ลำขดบััตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

15

15.1

15.2

งขนทาอเกาอยวขึุองกับัต งขนเสข
เขึโมเจขะ (ระบัตบัตเปี็นยก)
งขนติงัดเสขเขึโมและเคล่ออน
ยุขย

งขนทดสอบัต กำขลัง และรับัต
นนำขห้ทนักเสขเขึโม

วัดเป็นคนจำขนวน

วัดเป็นคนจำขนวน

ติงนุ

ติงนุ

16 งขนเขึโมพื่ด วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดยใชุ่ควขมยขวเสุน
รอบัตรมป็นบัตรงเวณทาอลุอมรอบัต(โดยไมวคำขน้งถ้งกขร                
ห้ทยักขึองเขึโมพื่ด)x ควขมล้กดงนขึหด

ติงร.ม.

17

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

งขนทาอเกาอยวขึุองกับัตงขนเขึโมพื่ด
งขนติงัดเขึโม
งขนติงวอเขึโม
งขนถอนเขึโม
งขนทดสอบัตเสขเขึโม
งขนคนำขยัน strut และ สมอ
ย้ด anchor ให้ทุคงดแยกติงวขง
ห้ทขก

วัดเป็นคนควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต
วัดเป็นคนจำขนวน
วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต
วัดเป็นคนจำขนวน(ห้ทนววย)

ม.
จหด

ติงร.ม.
ติงนุ

18
18.1

18.2

18.3
18.4

18.5
18.6

งขนถนน
ช่ันนรองพื่นนทขง

ไห้ทลวทขงในกรณาวัดแยก

พื่นนผงวยขงมะติงอย
พื่นนผงวคอนกราติง

บัตลโอกป็นมนถนน
คันห้ทงน รขงนนำข ห้ทลังเติงวข

วัดป็นรงมขณเป็นคนพื่นนทาอสหทธง ห้ทลังบัตดอดัแลุว โดยระบัตหควขม
ห้ทนขมาห้ทนววยเป็นคน 
วัดป็นรงมขณเป็นคนพื่นนทาอสหทธง ห้ทลังบัตดอดัแลุว โดยระบัตห ควขม
ห้ทนขมาห้ทนววยเป็นคน
วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธง โดยระบัตหควขมห้ทนข
วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธง โดยระบัตหควขมห้ทนขและเห้ทลโกเสรงม และ
ไมวติงุองห้ทัก บัตวอพืักและอ่อนๆ
วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต
วัดเป็นคนควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต

ติงร.ม.

ติงร.ม.

ติงร.ม.
ติงร.ม.

ติงร.ม.
ม.
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ผ.  3-6
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

18.7
18.8
18.9
18.10
18.11
18.12

18.3

รอยติงวอติงวขงๆ 
เสขนำขทขง
รันวกันนถนน
ป็นอขยจรขจร
สาทขถนน
สาทขถนน

คันห้ทงนกันช่น 
(car stopper)

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดป็นรงมขณสหทธงติงขมแบัตบัตจำขนวน
วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหช่นงดและขึนขด
เสุนแบัตวงช่วองจรขจรวัดเป็นคนควขมยขว
สัญลักษณรห้ทร่อลมกศรวัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

จหด
ติงนุ
ม.

ป็นอขย
ม.
จหด

จหด
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ผ.  3-7
สรุปวิธีการวดัและหนว่ยทีีตใชอในงานคอนกรีต

ลำขดบััต
ทาอ

รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1
1.1

1.2

1.3
1.4

คอนกราติงห้ทลวอในทาอ
คอนกราติงโครงสรุขงทัอวไป็น

คอนกราติงมวลห้ทยขบัต
(lean concrete) งขนพื่นนทาอ
ถนนและทขงเทุขทาอห้ทนขนุอย
กววข 0.10 ม.
งขนคันห้ทงน รขงนนำข
บัตวอ (pits) ช่วองเปิ็นด (blocks) 
แทวนเคร่ออง (pads)

วัดเป็นคนป็นรงมขติงรสหทธงติงขมแบัตบัตโดยไมวห้ทักป็นรงมขติงร ทาอลดลง
เน่อองจขก
- ป็นรงมขติงรเห้ทลโกเสรงมคอนกราติง ยกเวุน กรณาทาอ
  โครงสรุขงทาอมาลักษณะเป็นคนกลวองติงุองห้ทักช่วองโลวง
   ภขยใน
- อหป็นกรณรงขนอัดแรงทันงห้ทมด
- ทวอนนำข ทวอรุอยสขยไฟฟอข ทาอพื่นนทาอห้ทนุขติงัดนุอย กววข 
  0.01 ติงร.ม.
- รวองรขง (rebates) ลบัตมหม (chamber) ทาอมาพื่นนทาอ
   ห้ทนุขติงัดนุอยกววข 0.01 ติงร.ม.
- ช่วองเปิ็นด (openings) พื่นนทาอนุอยกววข 0.01 ติงร.ม.
- ป็นรงมขติงรขึองแผวนยขงกันซ้ม (water stop) เห้ทลโกเด่อย
(dowel bar) และรอยติงวอ (joints)
                                                                 
 วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต
                                                                  

วัดควขมยขวสหทธง
วัดเป็นคนจำขนวนโดยกำขห้ทนดรขยละเอายด

ลบัต.ม.

ติงร.ม.

ม.
     ห้ทนววย

2
2.1
2.2

คอนกราติงห้ทลวอสำขเรโจ
แผวนพื่นน แผวนกำขแพืง
คขนและเสข

วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต
วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหขึนขดห้ทนุขติงัด
วัดเป็นคนจำขนวนห้ทนววย โดยระบัตหขึนขดห้ทนุขติงัดและ
ควขมยขว

ติงร.ม.
ม.

ห้ทนววย

ฝข่ยพืัสดหและบัตรงกขรโครงกขรกวอสรุขง 36



ผ.  3-8
ลำขดบััต

ทาอ
รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหขึนขดห้ทนุขติงัด
วัดเป็นคนจำขนวนห้ทนววย โดยระบัตหขึนขดห้ทนุขติงัดและ
ควขมยขว
วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหขึนขดห้ทนุขติงัด
วัดเป็นคนจำขนวนห้ทนววย โดยระบัตหขึนขดห้ทนุขติงัดและ
ควขมยขว (กรณาโคุงระบัตหให้ทุช่ัด)
วัดป็นรงมขณเป็นคนพื่นนทาอสหทธง

ม.
ห้ทนววย

ม.
ห้ทนววย

      ติงร.ม.
3

3.1
3.2
3.3

3.4
4

4.1
4.2

4.3

4.4

งขนคอนกราติงอัดแรง
คอนกราติง
ลวดอัดแรง ลวดกลหวม
ทวอรุอยลวดกลหวม (รวม งขน
grouting)
แทวนย้ด (anchorage)
งขนเบัตโดเติงลโดเกาอยวกับัต
คอนกราติง
คอนกราติงกันนนำข
งขนติงัด เซขะรวองคอนกราติง
เดงม

รมเจขะและช่วองเปิ็นด 
ขึนขดเลโกกววข 0.01 
ติงร.ม.ขึนขดให้ทญวกววข 
0.01ติงร.ม.

เจขะผงวห้ทนุขคอนกราติงไป็นถ้ง
เห้ทลโกเสรงม

ดมงขนคอนกราติงห้ทลวอในทาอห้ทร่อคอนกราติงห้ทลวอสำขเรโจ
วัดเป็นคนห้ทนววยนนำขห้ทนัก โดยระบัตหขึนขด
-วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัตโดยไมวห้ทักแทวนย้ด(anchorage)
-วัดป็นรงมขณสหทธงติงขมแบัตบัต โดยรวม grip 
เป็นคนจำขนวนห้ทนววย

-วัดแยกจขกงขนคอนกราติงทัอวไป็น
-วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายดเสุนรอบัตรมป็น
ขึองรวอง (grooves) ห้ทร่อลขยดหน (chases)

วัดเป็นคนจำขนวนห้ทนววย
-วัดป็นรงมขติงรสหทธง โดยรวมงขนติงันงและร่นอคนำขยันนัองรุขน
ทาอจำขเป็นคนในงขนนันนดุวย
-วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหควขมล้กขึองเจขะ

กก.
ม.

ห้ทนววย

ม.

ห้ทนววย
ลบัต.ม.

ติงร.ม.
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ผ.  3-9
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

งขนไมแุบัตบัต
ไมุแบัตบัตทัอวไป็น

ไมุแบัตบัตคขน

ไมุแบัตบัตเสข

ไมุแบัตบัตพื่นน

ไมุแบัตบัตสำขห้ทรับัตพื่นนผงว
คอนกราติงพืงเศษ
ช่วองเปิ็นดสำขห้ทรับัตสลักย้ด 
(anchore block) รมเจขะ 
(cored holes) และช่วอง
เปิ็นดขึนขดเลโก
งขนห้ทลบัตมหมขึนขดให้ทญว 
กววข 25มม.x 25มม.
รอยติงวอเผ่ออขึยขยห้ทร่อรอย
ติงวอในงขนกวอสรุขง

วัดเป็นคนพื่นนทาอสัมผัสขึองไมุแบัตบัตกับัตคอนกราติง โดยไมวห้ทักช่วองเปิ็นด
ทาอนุอยกววข 1.00 ติงร.ม.
วัดเป็นคนพื่นนทาอสัมผัสขึองไมุแบัตบัตกับัตคอนกราติง จขกห้ทนุขเสขถ้ง
ห้ทนุขเสข โดยไมวห้ทักพื่นนทาอทาอคขนรองมขช่น

วัดเป็นคนพื่นนทาอสัมผัสขึองไมุแบัตบัตกับัตคอนกราติง จขกพื่นนช่ันนแรก 
ถง้ทุองพื่นนช่ันนถัดไป็น โดยไมวห้ทักพื่นนทาอทาอคขนมขช่น

วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดยไมวห้ทักพื่นนทาอสววนทาอเสขผวขนและช่วอง
เปิ็นดมาขึนขดเลโกกววข 1.00 ติงขรขงเมติงร

ให้ทุวัดแยกติงวขงห้ทขก

วัดเป็นคนจำขนวนห้ทนววยโดยจัดเป็นคนห้ทมวดห้ทมมว

วัดป็นรงมขณสหทธงควขมยขวโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดควขมยขวสหทธง โดยระบัตหควขมกวุขง ล้ก ขึองรอยติงวอ

ติงร.ม.

ติงร.ม.

 
     ติงร.ม.

      ติงร.ม.

ติงร.ม.

    ห้ทนววย

ม.

ม.

6 งขนเห้ทลโกเสรงมคอนกราติง
วัดป็นรงมขณติงขมระเบัตายนดัด
เห้ทลโก

วัดเป็นคนห้ทนววยนนำขห้ทนัก โดยห้ทขควขมยขวติงขมแบัตบัตคมณดุวยนนำข
ห้ทนักติงวอห้ทนววย ทันงนานไมวรวมควขมสมญเสายเน่อองจขกกขรติงัด 
เห้ทลโกทาอใชุ่ป็นระกอบัต เช่วนขึขรับัต (chairs) เห้ทลโกจัดระยะ  
(spacers) อหป็นกรณร hangers ลวดผมกเห้ทลโก และอ่อนๆ เพื่ออย้ด
เห้ทลโกเสรงม

กก.
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ผ.  3-10
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

วัดป็นรงมขณโดยวงธาป็นระมขณ

เห้ทลโกเสรงมแบัตบัตติงะแกรง

รอยติงวอพืงเศษ

กขรวัดป็นรงมขณจะทำขเป็นคนห้ทนววยนนำขห้ทนัก โดยห้ทขควขมยขว
แติงวละสววนขึองโครงสรุขง คมณดุวยนนำขห้ทนักติงวอห้ทนววย เม่ออไดุนนำข
ห้ทนักรวมแลุว จ้งทำขกขรบัตวกเผ่ออสำขห้ทรับัตระยะงอขึองติงวอทขบัต 
ดงันาน
ขึนขดเสุนผวขศมนยรกลขง(มม.)        บัตวกเผ่ออ(٪)
                                  6                          5  
                                  9                          7
                                 12                         9
                                 16                        11
                                 20                        13
                                25 ขึ้นนไป็น               15
วัดเป็นคนพื่นนทาอ โดยไมวคงดระยะทขบัต สมญเสาย และช่วองเปิ็นดขึนขด
เลโกกววข 1.00  ติงร.ม.
วัดเป็นคนจำขนวน

ติงร.ม.

     ห้ทนววย

ฝข่ยพืัสดหและบัตรงกขรโครงกขรกวอสรุขง 39



ผ.  3-11
สรุปวธิีการวัดและหน่วยทีีตใชอในงานก่อ และฉาบ

ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1

    1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

งขนองฐและงขนบัตลโอก
ติงวขงๆ

องฐ และบัตลโอกทัอวไป็น
งขนกวอเป็นคนเสข
กวอองฐแนวโคุง               
( arches)
รอยติงวอเผ่ออขึยขย 
( expansion joint) และ
กขรอหดรวอง (caulking)
กขรกรอกคอนกราติง ห้ทร่อ
อัดป็นมนเห้ทลว ในช่วอง
ระห้ทววขงกขรกวอองฐ2 ดขุน
สววนทาอย่อนออกมข
 ( projection)

วัดป็นรงมขณสหทธงติงขมแบัตบัตเป็นคนพื่นนทาอป็นรงมขติงร และควขมยขว 
ติงขมป็นระเภทขึองงขน โดยไมวห้ทักช่วองเปิ็นดทาอมาขึนขดพื่นนทาอนุอย
กววข 0.10 ติงร.ม. รอยติงวขงๆ
รวอง คงนว และลักษณะพื่นนผงวอ่อนๆ ทาอมาพื่นนทาอห้ทนุขติงัดนุอยกววข 
0.05 ติงร.ม.วัติงถหอ่อนๆ ทาอผวขนซ้องมาขึนขดพื่นนทาอห้ทนุขติงัดนุอย
กววข0.01ติงร.ม.กรอบัตลวขง (sill) ทับัตห้ทลัง เสขเอโน
วัดเป็นคนพื่นนทาอ
วัดเป็นคนป็นรงมขติงร
วัดเป็นคนพื่นนทาอ โยระบัตหรัศมาเฉลาอย

วัดควขมยขว

วัดเป็นคนพื่นนทาอ โยระบัตหควขมกวุขงในช่วอง 

ให้ทุวัดควขมยขวโดยระบัตหขึนขด

     ติงร.ม.
ลบัต.ม.
ติงร.ม.

ม.

ติงร.ม.

ม.
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ผ.  3-12
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

2 งขนฉขบัต
งขนฉขบัตป็นมนทรขย พืวนป็นมน
ทรขย และฉขบัตยงบัตซัอม

งขนบััตว ป็นมนป้ั็นน คงนว
ขึอบัตมหมพืลขสติงงกห้ทร่อโลห้ทะ

วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธง (ติงร.ม.) โดย
- ไมวห้ทักช่วองเปิ็นดทาอพื่นนนุอยกววข 0.10 ติงร.ม.
- งขนฉขบัตทาอกวุขงนุอยกววข 30 เซนติงงเมติงร ให้ทุวัดรวม
ในรขยกขรห้ทลัก
- งขนฉขบัตซวอมผงวเดงม ห้ทร่อฉขบัตช่วองเปิ็นดทาอมขกวอปิ็นดโดยให้ทุ
บัตวกเพืงอมระยะทหกดุขนออกไป็นอาก 0.50 ม. งขนติงะแกรงกรงไกว
(patent lath) กันแติงกรุขวให้ทุรวมอยมว
ในงขนฉขบัต

วัดเป็นคนควขมยขว
วัดเป็นคนควขมยขว

      ติงร.ม.

ม.
ม.
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ผ.  3-13
สรุปวธิีการวัดและหน่วยทีีตใชอในงานโครงสรอางเหล็ก และโลหะอืตนๆ

ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1 งขนโครงสรุขงเห้ทลโกและ
โลห้ทะทัอวไป็น

วัดเป็นคนนนำขห้ทนักสหทธงติงขมแบัตบัต โดย
- คำขนวณแยกติงขมขึนขดเห้ทลโก
- ไมวติงุองเผ่ออป็นรงมขณจขกควขมสมญเสาย (wastes)และ 
    นนำขห้ทนักลวดเช่่ออมห้ทร่อห้ทัวห้ทมหดยนำข

กก.

2 งขนแผวนรองฐขน
(Base Plate)

วัดนนำขห้ทนักสหทธง โดยระบัตหควขมห้ทนขขึองเห้ทลโก โดย
- ไมวรวมงขนทาอรวมอยมวในช่งนนสววนโครงสรุขงแลุว เช่วน  
    แผวนเสรงมติงานเสข แผวนเสรงมกำขลัง

กก.

3 โครงขึุองแขึโง (rigid 
frame)

วัดเป็นคนนนำขห้ทนักสหทธง โดย
- แยกติงขมขึนขดห้ทนุขติงัดเห้ทลโก
- ให้ทุรวมงขนจันทัน (rafter) ดุวย

กก.

4 ทวอเห้ทลโกป็นระกอบัตขึนขด
ให้ทญว

วัดนนำขห้ทนักสหทธง แยกติงขม
- ขึนขดทวอ
- ลักษณะงขน เช่วน ทวอติงรง ห้ทร่อทวอโคุง

กก.

5 งขนป็นระติงม ห้ทนุขติงวขง โลห้ทะ 
งขนลมกกรงเห้ทลโกดัด

วัดป็นรงมขณสหทธงติงขมแบัตบัต โดยรวมอหป็นกรณรป็นระกอบัตทันงห้ทมดใน
ช่หด

ช่หด

6 ทวอเห้ทลโก รขวจับัต รันว วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายดขึองงขน ม.

สรุปวธิีการวัดและหน่วยทีีตใชอในงานไมอ
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1 งขนโครงสรุขงไมุ วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหขึนขด ม.
2 งขนผนัง เพืดขน พื่นน วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดย

-ระบัตหรขยละเอายดโครงไมุ
-ไมวห้ทักช่วองเปิ็นดทาอมาขึนขดเลโกกววข 0.3 ติงร.ม.

ติงร.ม.
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ผ.  3-14
วธิีการวัดและหนว่ยทีีตใชอในงานป้องกันน้ำา อุณหภูมิ และความชื้น

ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

งขนห้ทลังคข
งขนมหงห้ทลังคขทัอวไป็น

งขนมหงห้ทลังคขโคุง 

งขนเช่งงช่ขย
งขนสันห้ทลังคข ติงะเขึุรขง 
ติงะเขึุสัน ช่ขยห้ทลังคข
งขนห้ทนุขจัอว ป้ั็นนลม
งขนอ่อนๆ เกาอยวกับัตห้ทลังคข
- งขนดัดงอวัสดหแผวน
- ป็นมนสอ(mortar)

- ช่วองแสง (sky 
lights)และช่วองปิ็นดติงวขงๆ

วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดย
- ให้ทุแยกติงขมป็นระเภทวัสดหแผวนมหงซุอนทับัต
- ไมวคงดผลขึองลอนกระเบ่ัตนองในกขรคำขนวณพื่นนทาอ
- ไมวติงุองห้ทักพื่นนทาอติงะเขึุรขง ติงะเขึุสัน ครอบัตมหม และ-ไมว
  ติงอุงเผ่ออระยะทขบัตขึองกระเบ่ัตนอง
- ไมวห้ทักพื่นนทาอช่วองเปิ็นดขึนขดเลโกกววข 0.05 ติงร.ม.

วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดย
- ระบัตหรขยระเอายดกขรโคุงเช่วน โคุงบัตขงสววนห้ทร่อทันงห้ทมด
เป็นคนติงุน
- ไมวติงุองเผ่ออพื่นนทาอเช่วนเดายวกับัตงขนมหงห้ทลังคขทัอวไป็น

วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด

วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด

- ให้ทุรวมอยมวในงขนห้ทลัก
- วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหควขมล้กขึองกขร
   อหด
- วัดควขมยขวสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด

ติงร.ม.

ติงร.ม.

ม.
ม.

ห้ทนววย

      
   ม.

ห้ทนววย
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ผ.  3-15
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

2
2.1
2.2

2.3

2.4

งขนระบัตขยนนำข
งขนวขงทวอทัอวไป็น
งขนวขงทวอ ทาอมากขรขึหด
พืงเศษ

บัตวอพืัก บัตวอบัตำขรหงรักษข
(manhole)

งขนบัตรรจบัตทวอให้ทมวกับัต
ระบัตบัตทวอเดงม

วัดควขมยขวแนวศมนยรกลขงทวอ(รวมขึุอติงวอ ขึุองอ)
วัดควขมยขวแนวศมนยรกลขงทวอ(รวมขึุอติงวอ ขึุองอ) 
แยกงขนขึหดพืงเศษ โดยระบัตหช่นงดวัสดห เช่วน ขึหดห้ทงน ขึหดโคลน
เลน เป็นคนติงุน
วัดเป็นคนจำขนวนห้ทนววย โดยระบัตหรขยละเอายดและขึนขด ห้ทร่อ
วัดเป็นคนรขยระเอายด สววนป็นระกอบัต เช่วนคอนกราติง (ลบัต.ม.) ไมุ
แบัตบัต (ติงร.ม.) เห้ทลโกเสรงม (กก.) ให้ทุยกไป็นรวมในแติงวละห้ทมวด
งขน
วัดเป็นคนจำขนวนห้ทนววย โดยระบัตหรขยละเอายดและขึนขด

ม.
ม.

ลบัต.ม.

         บัตวอ

จหด

3 งขนช่ันนกันควขมช่่นน วัดพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด ติงร.ม.
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                                                                                               ผ.  3-16
สรุปวธิีการวัดและหน่วยทีีตใชอในงานประตู หนอาตา่ง และผนงัรอบ

ลำขดบััตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย
1

1.1

1.2

1.3

งขนป็นระติงมห้ทนุขติงวขง
กรณาวัดรวม บัตขนและวงกบัต

กรณาวัดแยก บัตขนและวงกบัต

อหป็นกรณร(hardware)

วัดป็นรงมขณสหทธงติงขมแบัตบัตเป็นคนจำขนวน ห้ทนววย โดยระบัตหขึนขด
และป็นระเภทงขน
วัดป็นรงมขณสหทธงติงขมแบัตบัตจำขนวนห้ทนววย โดยระบัตหขึนขด และ
วัสดหทาอใชุ่
วัดเป็นคนป็นรงมขณสหทธงติงขมแบัตบัตเป็นคนจำขนวนห้ทนววยโดยระบัตห
ช่นงด

ช่หด

        ช่หด
       
         ช่หด

2
2.1

2.2

2.3

2.4

งขนกระจก
งขนกระจกทัอวไป็น

งขนกระจกโคุง และบัตขน
กระจกลักษณะพืงเศษ
งขนกระจกซุอนมขกกววขสอง
ช่ันน
งขนกระจกเงข

วัดป็นรงมขณ เป็นคนพื่นนทาอสหทธง (วัดจขกขึอบัตกระจก)โดย
ระบัตหควขมห้ทนข เป็นคน มม. ห้ทร่อ ห้ทหน(1ห้ทหน = 1/8 นงนว)
วัดจำขนวนสหทธงเป็นคนห้ทนววย โดยระบัตหขึนขดกวุขง ยขวและ
ห้ทนข
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแนวโคุง เป็นคนห้ทนววยควขมยขวโดยระบัตห
ควขมสมงขึองกระจก
วัดติงขมขึุอ 2.1และ2.2 โดยระบัตหจำขนวนช่ันนขึองกระจก
วัดจำขนวนสหทธงเป็นคนห้ทนววย โดยระบัตหขึนขดกวุขง ยขวและ
ห้ทนข

ติงร.ม.

ม.

ติงร.ฟ.,แผวน,ม
.

แผวน

3
3.1
3.2
3.3

3.4

งขนผนังรอบัต
งขนวัดโครงห้ทร่อเฟรม
วัสดหมหง
งขนกระจกฉนวน
(insulated glass)
งขนห้ทนุขติงวขงในกรณาระบัตหให้ทุวัด
แยก

วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต เทวขกับัตขึนขดวัสดหมหง
วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดยไมวห้ทักเฟรม
วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัตขึองงขนช่ันนเดายว โดยระบัตหรขย
ละเอายดกระจกฉนวน
วัดเป็นคนป็นรงมขณสหทธงเป็นคนจำขนวนห้ทนววย โดยระบัตหรขยละเอายด
ขึนขดรวมถ้งลักษณะอ่อนๆ

ติงร.ม.
ติงร.ม.
ติงร.ม.

ช่หด
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ผ.  3-17
วธิีการวัดและหนว่ยทีีตใชอในงานตกแต่งผวิ และฝ้าเพดาน 

ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1
1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.4

1.5
1.6

งขนทขสา
งขนสาโดยทัอวไป็น

งขนทขสา ป็นระติงม ห้ทนุขติงวขง
กรณาวัดรวมงขนทขสา บัตขน 
และวงกบัต
กรณาวัดแยกงขนทขสา บัตขน 
และวงกบัต
-บัตขนป็นระติงม ห้ทนุขติงวขง
-วงกบัตป็นระติงม ห้ทนุขติงวขง
งขนทขสาทวอ 
งขนเช่งงช่ขย รขงนนำข บััตวงขน
ป้ั็นน ทาอมาควขมกวุขงไมว
เกงน300 มม.
งขนป็นอขย
งขนทขสาเห้ทลโก
โครงสรุขง
งขนทำขควขมสะอขดผงว
เห้ทลโกโดยกขรพืวนทรขย

วัดติงขมผงวทาอป็นรขกฏิบ โดยยอมให้ทุบัตวกเพืงอมสำขห้ทรับัตพื่นนผงวทาอเป็นคน
ลอน คงนวห้ทร่อขึอบัต ห้ทร่ออ่อนๆในทำขนองเดายวกัน

วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนควขมยขวโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนควขมยขว โดยไมวห้ทักขึุอติงวอและอหป็นกรณร
วัดเป็นคนควขมยขว โดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนนนำขห้ทนักขึองเห้ทลโก โดยระบัตหขึุอกำขห้ทนด

วัดเป็นคนนนำขห้ทนักขึองเห้ทลโก โดยระบัตหขึุอกำขห้ทนด

ติงร.ม.

ช่หด

บัตขน
ม.
ม.
ม.

   
        ป็นอขย

ติงนั
      
        ติงัน
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ผ.  3-18
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

2
2.1

2.2

2.3

2.4

งขนติงกแติงวงผงว
งขนกระเบ่ัตนอง เซรขมงค 
และโมเสด
งขนไวนงลคอรรกยขงและ
แผวนไลโนเลาอยม พืรม งขน
ห้ทงนขึดัห้ทลวอในทาอ
แผวนทองเห้ทล่อง ทาอใชุ่ใน
งขนห้ทงนขึัดกรณาทาอวัดแยก

งขนแผวนห้ทงนขึดั สำขเรโจรมป็น

วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด วัสดห และไมว
ติงอุงห้ทักช่วองปิ็นดทาอมาขึนขดเลโกกววข 0.10 ติงร.ม.
วัดเป็นคนพื่นนทาอสหทธงติงขมแบัตบัตโดยระบัตหรขยละเอายดวัสดห และไมว
ติงอุงห้ทักช่วองปิ็นดขึนขดเลโกกววข 0.10 ติงร.ม.

วัดเป็นคนห้ทนววยควขมยขว

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหขึนขด

ติงร.ม.

ติงร.ม.

        ม.

แผวน

3
3.1

3.2

3.3

3.4

งขนฝอขเพืดขน
งขนฝอขเพืดขนทัอวไป็น

ฝอขโป็นรวงแสงห้ทร่อโป็นรวงแสง
พืงเศษ
ฝอขแผวนโคุง

งขนช่วองแสงเพืดขน 
(skylights) และช่วองเปิ็นด
สำขห้ทรับัตซวอมบัตำขรหง

วัดติงขมพื่นนทาอเรายบัตติงรง โดย
-ไมวติงุองคงดเพืงอมสำขห้ทรับัตสววนทาอติงุองทขบัตกันห้ทร่อ
สววนทาอเป็นคนลมกฟมก
-ไมวติงุองห้ทักช่วองเปิ็นดทาอเลโกกววข 0.50 ติงร.ม.
วัดเป็นคนพื่นนทาอโดยไมวติงุองห้ทักช่วองเปิ็นดทาอเลโกกววข0.50 ติงร.ม.

วัดพื่นนทาอติงขมผงวทาอโคุงเป็นคนติงขรขงเมติงร โดย
-ระบัตหในรขยกขรดุวยววขเป็นคนวัสดหแผวนโคุงทันงห้ทมด ห้ทร่อวัสดห
แผวนโคุงบัตขงสววน
-ไมวติงุองห้ทักช่วองทาอเปิ็นดเลโกกววข 0.50 ติงร.ม.
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหอยวขงละเอายด

ติงร.ม.

      ติงร.ม.

  ติงร.ม.

จหด
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ผ.  3-19
สรุปแนวทีางการวดัและหนว่ยทีีตใชอในงานสุขาภิบาล และดับเพลงิ

ลำขดบััตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

1.11
1.12

ระบัตบัตป็นระป็นข
ทวอนนำขป็นระป็นข

ป้ั็นมนนำข
ติงมุคอนโทรลป้ั็นม
ป็นระติงมนนำขแบัตบัตติงวขงๆ
สเติงรนเนอรร(straniner)
ทวอเฟลโกซร(flexible 
pipeconnector)
มขติงรวัดควขม
ดัน(pressureguage)
มงติงเติงอรรนนำข
อหป็นกรณรขึุอติงวอ
อหป็นกรณรย้ด
ทวอ(camp,hanger,support)
งขนทดสอบัตแรงดัน
งขนทขสา

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยแยกติงขมช่นงดทวอ และ
คหณสมบััตติงง (เช่วน class,แรงดนั)
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายดทวอ

เมติงร

ช่หด
ติงมุ
ติงัว
ติงัว
ช่หด

ติงัว

ติงัว
จำขนวน
จำขนวน

  เห้ทมขรวม
เมติงร

2
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

งขนระบัตบัตทวอโสโครก
ทวอโสโครก

Clean uot (FCO)
ทวอเฟลโกซร(flexible pipe)
อหป็นกรณรขึุอติงวอ
อหป็นกรณรย้ด
ทวอ(clamp,hanger,support
)

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยแยกติงขมช่นงดทวอ และ
คหณสมบััตติงง(เช่วน class. แรงดัน)
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

เมติงร

ติงัว
ช่หด

เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม
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ผ.  3-20
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

งขนระบัตบัตทวอระบัตขยนนำขทงนง
ทวอนนำขทงนง

Clean out ( FCO)
ทวอเฟลโกซร (flexible pipe)
อหป็นกรณรขึุอติงวอ
อหป็นกรณรย้ดทวอ 
(clamp,hanger,support)
ฉนวนห้ทหุมทวอนนำขทงนงระบัตบัตป็นรับัต
อขกขศ

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยแยกติงขมช่นงดทวอ และ
คหณสมบััตติงง (เช่วน class,แรงดนั)
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายดทวอ

เมติงร

ติงวั
ช่หด

เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม

เมติงร

4
4.1

4.2
4.3

งขนระบัตบัตทวออขกขศ
ทวออขกขศ

อหป็นกรณรขึุอติงวอ
อหป็นกรณรย้ดทวอ 
(clamp,hanger)

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยแยกติงขมช่นงดทวอ และ
คหณสมบััตติงง (เช่วน class, แรงดนั)
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

เมติงร

เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม

5
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6
5.7

งขนระบัตบัตทวอนนำขฝน
ทวอนนำขฝน

อหป็นกรณรขึุอติงวอ
อหป็นกรณรย้ดทวอ 
(clamp,hanger,support)
ทวอป็นลอก (sleeve)
ทวอเฟลโกซร (flexible pipe)

Floor drain(FD.)
Roof drain (RD.)

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยแยกติงขม ช่นงดทวอ และ
คหณสมบััตติงง (เช่วน class, แรงดนั)
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

เมติงร

เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม

เห้ทมขรวม
ช่หด

ติงวั
ติงวั
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ผ.  3-21
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

6

6.1

6.2

ระบัตบัตระบัตขยนนำขภขยนอก
อขคขร
ทวอระบัตขยนนำขคอนกราติง

บัตวอพืักทวอระบัตขยนนำข

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายดทวอกรณาเป็นคน
งขนขึหดพืงเศษให้ทุระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

ม.

บัตวอ

7
7.1
7.2

7.3

 ระบัตบัตบัตำขบััตดนนำขเสาย
ถงับัตำขบััตดนนำขเสายสำขเรโจรมป็น
บัตวอบัตำขบััตดนนำขเสาย ค.ส.ล.

เคร่อองจักรและอหป็นกรณรใน
ระบัตบัต

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดติงขมแนวทขงงขนคอนกราติง โดยอขจแยกไป็นอยมวในห้ทมวดงขน
คอนกราติง
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

ถงั
-

ช่หด

8
8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6
8.1.7
8.1.8

8.1.9
  8.1.10
  8.1.11
8.1.12

งขนระบัตบัตดับัตเพืลงง
งขนระบัตบัตทวอนนำขดับัตเพืลงง
ทวอดับัตเพืลงง

FIRE PUMP WITH 
CONTROL 
JOCKEY PUMP WITH 
CONTROL
ป็นระติงมนนำขแบัตบัตติงวขงๆ ในฯ
ระบัตบัตทวอ
ทวอเฟลโกซร (flexible 
pipe)
PRESSURE GAUGE 
AIP VENT
ติงมดุับัตเพืลงง HOSE RACK
สป็นรงงรองแทวน PUMP
ห้ทัวสวมเรโว
งขนทวอไอเสาย
งขนเดงนทวอนนำขมันและอ่อนๆ

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยแยกติงขมช่นงดทวอ และ
คหณสมบััตติงง (เช่วน class, แรงดนั)
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

เมติงร

เคร่ออง

เคร่ออง

ติงวั

ช่หด

ติงวั
ติงวั
ติงมุ

ช่หด
ติงวั

เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม
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ผ.  3-22
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.2.8

8.2.9
8.2.10

ถงัดับัตเพืลงงเคมา

อหป็นกรณรขึุอติงวอ

อหป็นกรณรย้ด
ทวอ(clamp,hanger,)
งขนทดสอบัตแรงดัน

งขนทขสา

งขนระบัตบัตทวอสป็นรงงเกอรร
ทวอสป็นรงงเกอรร

ป็นระติงมนนำขแบัตบัตติงวขงๆ ในนระบัต
บัตทวอ
FLOW SWITCH
ทวอเฟลโกซร (flexible pipe)
Clean out (FCO)
ห้ทัวสป็นรงงเกอรร
อหป็นกรณรขึุอติงวอ
อหป็นกรณรย้ด
ทวอ(clamp,hanger,suppor
t)
งขนทขสา
งขนทดสอบัตแรงดัน

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตห รขยละเอายดทวอ

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยแยกติงขมช่นงดทวอ และ
คหณสมบััตติงงเช่วน (เช่วน class, แรงดนั)
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตห
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ใบัต

เห้ทมขรวม

เห้ทมขรวม

จำขนวน

เมติงร

เมติงร

ติงวั

ติงวั
ช่หด
ติงวั
ติงวั

เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม

เมติงร
เห้ทมขรวม

9
9.1

ระบัตบัตไฟฟอขสำขห้ทรับัตงขน
ระบัตบัตไฟฟอขสำขห้ทรับัตงขน
สหขึขภงบัตขล

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม(อขจแยกไป็นรวมในระบัตบัต
ไฟฟอข)

เห้ทมขรวม
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ผ.  3-23
สรุปแนวทีางการวดัและหนว่ยทีีตใชอในงานไฟฟ้าและสืตอสาร

ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

1
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8
1.2

1.2.1
1.2.2

1.2.3

งขนระบัตบัตไฟฟอขแรงสมง
งขนปั็นกเสขพืขดสขย
เสขไฟฟอข
Drop-out-Fuse
Lightning Aresstor
อหป็นกรณรป็นระกอบัตห้ทัวเสข
ควขดำขเนงนกขรสววนกขร
สขยไฟฟอขแรงสมง
ระบัตบัต Grounding 
สำขห้ทรับัตไฟฟอขแรงสมง
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ
งขนห้ทมุอแป็นลงไฟฟอข
ห้ทมุอแป็นลงไฟฟอข
แทวนติงงดห้ทมุอแป็นลงไฟฟอข 
รันวและGroundingสำขห้ทรับัต
ไฟฟอข
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ

วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ติงนุ
ช่หด
ช่หด

เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม

ม.
เห้ทมขรวม

เห้ทมขรวม

ช่หด
เห้ทมขรวม

เห้ทมขรวม

2
2.1

แผงขึวบัตคหมกขรจวขยไฟฟอข
Mian Distribution 
Board
(MDB),Distribution 
Board (DB)
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ผ.  3-24
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4

Switch and Cubicle  Bus 
bar
Mai Circuit Breaker(MCCB)
มขติงรวัดไฟฟอข(Metering)
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ
Panel Board and Load 
Center

ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยระเอายด                       

เห้ทมขรวม
ช่หด
ช่หด

เห้ทมขรวม ช่หด

3

3.1
3.2
3.3

งขนสขยไฟฟอข (Cable and 
Wiring)
งขนเดงนสขยไฟฟอข
Terminal Lug
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ม.
เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ทวอรุอยสขย(Conduit)และ
ทวอรุอยสขยไฟฟอข
อหป็นกรณรทวอรุอยสขยไฟฟอข
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ
WIRE WAY
DUCT BANK
MAN HOLE

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัตโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัตโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

ม.
  เห้ทมขรวม

เห้ทมขรวม
ม.
ม.
ช่หด

5

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

ดวงโคม สวงทช่ร ป็นล๊ัก (Lighting 
fixture,Switch and 
Receptacle)
ดวงโคม
ไฟแสงสววขง
ฉหกเฉงน(Emergencylight)
สวงทช่รทขงเดายว(Single switch)
สวงทช่รสองทขง(Two-way 
switct)
ป็นล๊ัก(Receptacle)
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ช่หด
ช่หด

ช่หด

ช่หด

ช่หด
เห้ทมขรวม
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ผ.  3-25
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

6

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

ระบัตบัตโทรศัพืทร (Telephone  
system)
ติงมชุ่หมสขยโทรศัพืทร
ป็นล๊ักโทรศัพืทร (Telephone 
Outlet)
สขยโทรศัพืทร
ทวอรุอยสขยโทรศัพืทร
WIRE WAY
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัตโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัตโดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัตโดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ช่หด
ช่หด

ม.
ม.
ม.

เห้ทมขรวม

7

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ระบัตบัตสัญญขณเติง่อน
เพืลงงไห้ทมุ
แผงควบัตคหมระบัตบัตเติง่อน
เพืลงงไห้ทมุ
อหป็นกรณรติงรวจจับัตควขม
รุอน(Heat Detector)
อหป็นกรณรติงรวจจับัตควันไฟ 
(Smoke Detector)
กระดงองเติง่อนภัย (Alarm Bell)
Manual Station
งขนเดงนสขยไฟฟอข
สขยระบัตบัตสัญญขณเติง่อนภัย
ทวอรุอยสขยโทรศัพืทร
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยระเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยระเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยระเอายด

วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยระเอายด
วัดเป็นคนจำขนวนโดยระบัตหรขยระเอายด
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ช่หด

ช่หด

ช่หด

ช่หด
ช่หด
ม.
ม.
ม.

เห้ทมขรวม
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ผ.  3-26
ลำขดับัตทาอ รขยกขร วงธากขรวดั ห้ทนววย

8

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7

ระบัตบัตป็นอองกันฟอขผวข(Lightning 
Protection and Grounding)
Air Terminal
Groung Rod
Groung Test Box
สขยลวอฟอขทองแดง (Bare 
Copper)

ทวอรุอยสขยลวอฟอข
อหป็นกรณรย้ดสขยลวอฟอข
อหป็นกรณรป็นระกอบัตอ่อนๆ

วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนจำขนวน โดยระบัตหรขยละเอายด
วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด

วัดเป็นคนควขมยขวติงขมแบัตบัต โดยระบัตหรขยละเอายด
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม
ป็นระมขณกขรแบัตบัตเห้ทมขรวม

ช่หด
ช่หด
ช่หด
ม.

ม.
เห้ทมขรวม
เห้ทมขรวม
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     ผ.3-27

หลกัเกณฑ์การคดิปริมาณวสัดุมวลรวม   
ส่วนประกอบอาคารประเภทีต่างๆ
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                                                                                                                   ผ.3-28
หลักเกณฑ์การเผืตอและหาปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วยของงานประเภทีต่างๆ
  1.  งานขุดดินฐานรากและถมคืน คิดเผืตอกันดินพังและทีำางานสะดวก 30 % 
  2.  งานวสัดุรองพ้ืนหรือปรับระดับ คิดเผืตอการยุบตัวเนืตองจัากการบดอัดดอวยแรงคน
      2.1  งขนถมทรขย เผ่ออ 25 %
     2.2  งขนถมดงน     เผ่ออ 30 % 
      2.3  งขนถมดงนลมกรัง เผ่ออ 35 %
         2.4  งขนถมองฐห้ทัก เผ่ออ 25 %
 3.   งานถมบริเวณ คิดคำานวณเพืตอการยุบตัวเนืตองจัากการบดอัดดอวยเครืตองจัักร
     3.1 งขนถมทรขย เผ่ออ 40%
         3.2 งขนถมดงน เผ่ออ 60%
     3.3 งขนถมดงนลมกรัง เผ่ออ 60%
     3.4 งขนถมองฐห้ทัก เผ่ออ 50%
  4. งานไมอแบบหล่อคอนกรีต 

4.1 ไมแุบัตบัตคงดเป็นคนติงขรขงเมติงร (ม2)
      4.2 ไมุครวขวย้ดไมุแบัตบัต คงด 30 % ขึองป็นรงมขณไมุแบัตบัต

4.3 ไมุคำนขยันไมุแบัตบัต
          4.1.1 ไมุคำนขยันทุองคขนและงขนป็นระเภทคขน คงด 1 ตุิงน/ควขมยขว 1 เมติงร

4.1.2 ไมุคำนขยันทุองพื่นนและงขนป็นระเภทพื่นน คงด 1 ติงุน/ติงขรขงเมติงร
                  สมติงรกขรห้ทขติงขรขงเมติงร (ม2) = กวุขง x ยขว
                  -ไมุแบัตบัตเสขให้ทุคงด 4 ดุขน xควขมสมง x จำขนวนติงุน (ห้ทนววยเป็นคน ม2) 
                  -ไมุแบัตบัตคขนให้ทุคงด 3 ดุขน x ควขมยขว x จำขนวนคขน (ห้ทนววยเป็นคน ม2)
     4.4 ติงะป็นมย้ดไมุแบัตบัต คงด 0.25 กงโลกรัม/ไมแุบัตบัต 1 ติงขรขงเมติงร 
     4.5 กขรลดป็นรงมขณไมุแบัตบัตห้ทลวอคอนกราติง  เน่อองจขกใชุ่งขนไดุห้ทลขยครันง
         4.5.1  อขคขรช่ันนเดายว ลด 20 % ใชุ่ 80 % 
         4.5.2  อขคขร 2 ช่ันน ลด 30 % ใชุ่ 70 % 
         4.5.3  อขคขร 3 ช่ันน ลด 40 % ใชุ่ 60 % 
         4.5.4  อขคขร 4 ช่ันนขึ้นนไป็น ลด 50 % ใชุ่ 50 % 

กขรลดป็นรงมขณไมุแบัตบัตห้ทลวอคอนกราติง ลดลงเฉพืขะป็นรงมขณวัสดหไมุุแบัตบัต ไมุครวขวย้ด
ไมุแบัตบัต และไมุคำนขยัน เทวขนันน สววนควขแรงงขนคงดเติงโมติงขมป็นรงมขณไมุแบัตบัตห้ทลวอคอนกราติงทันงห้ทมด 

กขรแป็นลงห้ทนุขติงัดไมุ เป็นคน ลบัตฟ. เช่วน ขึนขด  1” X 8” X 10 X 0.0288 =  1.820  ลบัตฟ.                                              

5. การเผืตอของเหล็กเสริม 
 เน่อองจขกติงุองทขบัตติงวองอป็นลขย ดดัคอมุข และเสายเศษใชุ่งขนไมวได ุขึองเห้ทลโกเสรงมแติงววละขึนขด
ทันงเห้ทลโกเสุนกลมผงวเรายบัตและเห้ทลโกเสุนกลมผงวขึุออุอย ติงขมเกณฑ์รดังนาน (เห้ทลโกมขติงรฐขนยขวเสุนละ 10.00 เมติงร)
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          ผ.3-29
 - เห้ทลโกเสรงมเสุนกลมผงวเรายบัต SR 24 ขึนขด 
       RB 6 มม. เผ่ออ 5 % 
       RB 9 มม. เผ่ออ 7 %
                           RB 12 มม. เผ่ออ 9 % 
                           RB 15  มม.  เผ่ออ 11 % 
                           RB 19 มม. เผ่ออ 13 %
                           RB 25 มม.  เผ่ออ 15 % 
                           RB 28 มม. เผ่ออ 15 % 
                           RB 32 มม. เผ่ออ 15 % 
  - เห้ทลโกเสรงมเสุนกลมผงวขึุออุอย ขึนขด 
                            DB 10 มม.  เผ่ออ 7 % 
                            DB 12 มม.  เผ่ออ 9 % 
                            DB 16 มม.  เผ่ออ 11 % 
                            DB 20 มม. เผ่ออ 11 % 
                            DB 22 มม. เผ่ออ 15 % 
                            DB 25 มม. เผ่ออ 15 % 
                            DB 28 มม.  เผ่ออ 15 % 
                            DB 32 มม.  เผ่ออ 15% 
 6. ลวดผูกเหล็กเสริม คงด 25-30  กก./นน. เห้ทลโกเสรงม 1 เมติงรงกติงัน 
  7. ปริมาณตะปูของงานประเภทีต่าง ๆ 
                     7.1 งขนวขงคขน ติงง และป็นมพื่นนไมุใชุ่ 0.20 กก./ติงร.ม.
                     7.2 งขนติงงดติงันงโครงห้ทลังคขไมุ
                            7.2.1  ทรงเพืงงแห้ทงน ใชุ่ 0.20 กก./ติงร.ม.
                            7.2.2  ทรงจัอว ใชุ่ 0.20 กก./ติงร.ม.
                            7.2.3  ทรงป้ั็นนห้ทยขใชุ่ 0.25 กก/ติงร.ม.
                            7.2.4 ทรงไทย ใชุ่ 0.30 กก./ติงร.ม. 
  8. ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่าง ๆ 
8.1  คอนกราติงสววนผสม 1:3:5 (คอนกราติงห้ทยขบัต) 
 -ป็นมนซาเมนติง ร243 เผ่ออ 7 % รวมเป็นคน 260 กก. 
 - ทรขยห้ทยขบัต 0.55เผ่ออ 15 % รวมเป็นคน 0.62 ลบัต.ม. 
 -ห้ทงนเบัตอรร 1-2 0.92 เผ่ออ 12 % รวมเป็นคน 1.03 ลบัต.ม. 
 -นำนขผสมคอนกราติง 180 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 1.80  ลงติงร
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          ผ.3-30
8.2 คอนกราติงสววนผสม 1:2:4 

 -ป็นมนซาเมนติง ร320 เผ่ออ 7 % รวมเป็นคน 342 กก. 
 -ทรขยห้ทยขบัต 0.50เผ่ออ 13 % รวมเป็นคน 0.57 ลบัต.ม.                                                                          

                           -ห้ทงนเบัตอรร 1-2 0.97 เผ่ออ 12 % รวมเป็นคน 1.09 ลบัต.ม. 
                           -นำนขผสมคอนกราติง 180 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 180 ลงติงร 
หมายเหตุ    คอนกราติง 1 ลบัต.ม. ใชุ่นำนขผสมป็นระมขณ 180 ลงติงร และป็นรงมขณวัสดหทันงห้ทมดนานไดุเผ่ออกขรเสายห้ทขยแลุว
 9. ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานก่อผนังดอวยวสัดุชนิดต่างๆ (แนวปนูก่อหนา 1-2  ซม.)
              9.1 ผนังกวอองฐมอญคร้องแผวน (คงด 1 ติงขรขงเมติงร) 
                           - องฐสขมัญ (องฐมอญ) 115 เผ่ออ 20 % รวมเป็นคน  138 กุอน 
                           - ป็นมนซาเมนติงร 13.45 เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน 16.00  กก. 
                           - ป็นมนขึขว 8.65 เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน 10.29  กก. 
                           - ทรขยห้ทยขบัต 0.046 เผ่ออ 10 % รวมเป็นคน 0.05  ลบัต.ม. 
                           - นำนข 10 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 10  ลงติงร 
              9.2 ผนังกวอองฐมอญเติงโมแผวน (คงด 1 ติงขรขงเมติงร) 
                           - องฐสขมัญ (องฐมอญ) 230 เผ่ออ 20 % รวมเป็นคน 276   กุอน 
                           - ป็นมนซาเมนติงร 18.57 เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน 34.00   กก. 
                           - ป็นมนขึขว 17.30 เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน 20.59    กก. 
                           - ทรขยห้ทยขบัต 0.11 เผ่ออ 10 % รวมเป็นคน 0.12    ลบัต.ม. 
                           - นำนข 20 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 20           ลงติงร 
              9.3  ผนังกวอซาเมนติงรบัตลอค ขึนขด 0.07x0.19x0.39 ม. (คงด 1 ติงขรขงเมติงร) 
                            - ซาเมนติงรบัตลอค 2.50 เผ่ออ 4 % รวมเป็นคน 13       กุอน 
                            - ป็นมนซาเมนติงร 5.67 เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน 6.75 กก. 
                            - ป็นมนขึขว 3.25  เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน 3.87 กก. 
                            - ทรขยห้ทยขบัต 0.028 เผ่ออ 10 % รวมเป็นคน 0.03 ลบัต.ม. 
                            - นำนข 5 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 5  ลงติงร
           9.4  ผนังกวอซาเมนติงรบัตลอค ขึนขด 0.09x0.19x0.39 ม. (คงด 1 ติงขรขงเมติงร) 
                            -  ซาเมนติงรบัตลอค 12.50  เผ่ออ 4 % รวมเป็นคน   13 กุอน 
                            - ป็นมนซาเมนติงร 7.96  เผ่ออ 19 %  รวมเป็นคน   9.47 กก. 
                            - ป็นมนขึขว 4.56 เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน    5.43 กก. 
                            - ทรขยห้ทยขบัต 0.037 เผ่ออ 10 %  รวมเป็นคน    0.04 ลบัต.ม. 
                            - นำนข 5 เผ่ออ -%  รวมเป็นคน     5 ลงติงร

9.5 ผนังกวอซาเมนติงรบัตลอกช่นงดระบัตขยอขกขศ ขึนขด 0.09x0.19x0.39 ม. (คงด 1 ติงขรขงเมติงร) 
 - ซาเมนติงรบัตลอค 12.50  เผ่ออ 4 % รวมเป็นคน     13    กุอน 
 - ป็นมนซาเมนติงร 7.96 เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน    9.47   กก. 
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              - ป็นมนขึขว 4.56 เผ่ออ 19 % รวมเป็นคน 5.43  กก. 
              - ทรขยห้ทยขบัต            0.037 เผ่ออ 10 % รวมเป็นคน 0.04  ลบัต.ม.
              - นำนข            5          เผ่ออ -% รวมเป็นคน  5  ลงติงร 
10. ป็นมนทรขยสววนผสมระห้ทววขงซาเมนติงรและทรขย อัติงรขสววน 1:3 

                   10.1 ป็นมนทรขยรองพื่นนสำขห้ทรับัตพื่นนป็นมวัสดหแผวนสำขเรโจรมป็น / 1 ติงขรขงเมติงร (ห้ทนข 3 ซม.) 
                          - ป็นมนซาเมนติงร 18.20 เผ่ออ 10%  รวมเป็นคน 20.02  กุอน

    - ทรขยห้ทยขบัต 0.090 เผ่ออ 18 %      รวมเป็นคน  0.11 ลบัต.ม. 
    - นำนข 6 เผ่ออ   -% รวมเป็นคน     6  ลงติงร

10.2 ป็นมนทรขยรองพื่นนสำขห้ทรับัตพื่นนผงวทรขยลุขงห้ทร่อห้ทงนลุขงห้ทร่อห้ทงนขึัด / 1ติงขรขงเมติงร (ห้ทนข 3 ซม.) 
                          - ป็นมนซาเมนติงร 18.20 เผ่ออ  10% รวมเป็นคน 15.40  กก. 
                          - ทรขยห้ทยขบัต 0.090 เผ่ออ  18 % รวมเป็นคน 0.11 ลบัต.ม. 
                          - นำนข  6 เผ่ออ -% รวมเป็นคน   6 ลงติงร
                    10.3 ป็นมนทรขยรองพื่นนสำขห้ทรับัตผนังบัตหดุวยวัสดหแผวนสำขเรโจรมป็น / 1 ติงขรขงเมติงร (ห้ทนข 1.5 ซม.)
                           - ป็นมนซาเมนติงร 10.95 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 12.05  กก. 
                           - ทรขยละเอายด 0.034 เผ่ออ 18 % รวมเป็นคน 0.04 ลบัต.ม. 
                           - นำนข  3 เผ่ออ   -% รวมเป็นคน 3  ลงติงร
                    10.4 ป็นมนทรขยรองพื่นนสำขห้ทรับัตผนังผงวทรขยลุขงห้ทร่อห้ทงนลุขง / 1 ติงขรขงเมติงร (ห้ทนข 1.5 ซม.) 
                           - ป็นมนซาเมนติงร 10.95 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 12.05 กก. 
                           - ทรขยละเอายด 0.034 เผ่ออ 18 % รวมเป็นคน 0.04      ลบัต.ม.

     - นำนข 3 เผ่ออ -% รวมเป็นคน  3  ลงติงร
              11. งานตกแต่งผิวผนงัและพ้ืนงานช่างปูน
                     11.1 งขนป็นมนฉขบัต / 1 ติงขรขงเมติงร (ห้ทนข 1.5 ซม.)
                           - ป็นมนซาเมนติงร 10.95 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 12.05  กก. 
                           - ป็นมนขึขว 7.00 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 7.70  ลบัต.ม. 
                           - ทรขยละเอายด 0.034 เผ่ออ 18 % รวมเป็นคน 0.04 ลบัต.ม. 
                           - นำนข 3 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 3 ลงติงร
                  11.2 งขนป็นมนฉขบัตซาเมนติงรขึัดมันเรายบัต / 1 ติงขรขงเมติงร (ห้ทนข 1.5 ซม.)
                           - ป็นมนซาเมนติงร 16.30 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 18.00  กก. 
                           - ป็นมนขึขว 7.00 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 7.70 ลบัต.ม. 
                           - ทรขยละเอายด 0.034 เผ่ออ 18 % รวมเป็นคน 0.04 ลบัต.ม. 
                           - นำนข 3 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 3  ลงติงร
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            11.3 งขนป็นมนทรขยพื่นนผงวซาเมนติงรขึัดมันเรายบัต / 1 ติงขรขงเมติงร (ห้ทนข 3 ซม.)
                       - ป็นมนซาเมนติงร 19.56 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 21.51 กก. 
             - ทรขยห้ทยขบัต 0.096 เผ่ออ 18% รวมเป็นคน 0.11 ลบัต.ม. 
             - นำนข 6 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 6 ลงติงร 
            11.4 งขนทำขผงวห้ทงนลุขง / 1 ติงขรขงเมติงร (ไมวรวมป็นมนทรขยรองพื่นน)
                       - ป็นมนซาเมนติงรขึขว 6.30 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 6.93 กก. 
                       - ทรขยละเอายด 0.034 เผ่ออ 18% รวมเป็นคน 0.04 ลบัต.ม.

             - ห้ทงนเกลโด 18.65 เผ่ออ 18 % รวมเป็นคน 22.00 กก. 
                       - สาฝ่ หน 0.50 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 0.50 ลงติงร 
                       - นำนข 5 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 5  ลงติงร
            11.5 งขนทำขผงวห้ทงนขึัด / 1 ติงขรขงเมติงร (ไมวรวมป็นมนทรขยรองพื่นน)
                       - ป็นมนซาเมนติงรขึขว 6.30 เผ่ออ 10% รวมเป็นคน 6.93 กก. 
                       - ทรขยละเอายด 0.050 เผ่ออ 18% รวมเป็นคน 0.06  ลบัต.ม.
                       - ห้ทงนเกลโดเบัตอรร....? 22.00 เผ่ออ 18 % รวมเป็นคน 25.96  กก. 
                       - สาฝ่ หน 0.50 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 0.50  ลงติงร 
                       - นำนข 6 เผ่ออ --% รวมเป็นคน 6  ลงติงร 
                       - ขึานผ้นงลงพื่นน 0.03 เผ่ออ -% รวมเป็นคน 0.03 ลงติงร
          12.  ปริมาณวัสดุของงานฝาผนังและฝ้าเพดานและพ้ืนไมอ / 1 ตารางเมตร (เผืตอเสียหายแลอว)

         12.1 ฝขไม ุ½” x 6” ติงาทับัตเกลโด ครวขวไมุ 1 -½” x 3” @ 0.50 ม. C/C 
              -ไมุฝข 0.725 ลบัต.ฟ. 
              -ไมุครวขว 0.25 ลบัต.ฟ. 
              - ติงะป็นม 0.15 กก.
         12.2 ฝขวัสดหแผวนสำขเรโจรมป็น 2 ดุขน ครวขวไมุ 1 ½” x 3”@ 0.40 x 0.60 ม. C/C 
              - วัสดหแผวนสำขเรโจรมป็น 2 ติงร.ม. 
              - ไมุครวขว 0.48 ลบัต.ฟ. 
              - ติงะป็นม 0.20 กก.

                   12.3 ฝอขเพืดขนไม ุ½” ติงาช่นเซขะรวองติงัววาครวขว 1 ½” x 3”@ 0.40 C/C 
                         -  ไมุฝอขเพืดขน 0.55           ลบัต.ฟ. 
                         -  ไมุครวขว 0.25 ลบัต.ฟ. 
                        -  ติงะป็นม 0.30 กก.
                    12.4 พื่นนไมุห้ทนข 1” เขึุขลงนน / 1 ติงขรขงเมติงร 
                        - ใชุ่ไมุพื่นน 1.15  ลบัต.ฟ.                                                      
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การประมาณราคางานระบบสุขาภบิาล
          1.  แบบทีีตใชอในการก่อสรอาง 
                    1.1 แบัตบัตแป็นลนผังบัตรงเวณ 
                    1.2 แบัตบัตแป็นลนกขรเดงนทวอพื่นนช่ันนติงวขง ๆ 
                    1.3 แบัตบัตขึยขยห้ทุองนำนขช่ันนติงวขง ๆ 
                    1.4 แบัตบัตขึยขยไอโซเมติงรงกห้ทุองนำนขช่ันนติงวขง ๆ 
                    1.5 แบัตบัตขึยขยไดอะแกรมทวอระบัตบัตสหขึขภงบัตขลแนวติงันง
                    1.6 แบัตบัตมขติงรฐขนกขรติงงดติงันงทวอและอหป็นกรณรระบัตบัตสหขึขภงบัตขล 
                    1.7 แบัตบัตแป็นลนกขรเดงนทวอดับัตเพืลงงช่ันนติงวขง ๆ 
                    1.8 แบัตบัตขึยขยไดอะแกรมทวอดับัตเพืลงงในแนวติงันง
                    1.9   แบัตบัตมขติงรฐขนกขรติงงดติงันงทวอดับัตเพืลงงช่ันนติงวขง ๆ 
                    1.10  แบัตบัตมขติงรฐขนบัตวอพืักนำนขเสายและทวอรับัตนำนขเสาย
                    1.11  แบัตบัตมขติงรฐขนบัตวอดักขึยะและดักไขึมัน
                    1.12  แบัตบัตมขติงรฐขนบัตวอบัตำขบััตดนำนขเสายช่นงดห้ทลวอกับัตทาอห้ทร่อช่นงดสำขเรโจรมป็น 
          2. แบัตบัตขึองทวอทาอใชุ่งขน ติงรวจสอบัตจขกรมป็นแบัตบัตและรขยกขรป็นระกอบัตแบัตบัต
                    2.1 ทวอโสโครกใชุ่เห้ทลโกห้ทลวอห้ทร่อทวอ PVC ควขมลขดติงขมแนวนอนไมวนุอยกววข 1 : 75 
                    2.2 ทวอระบัตขยนำนขทงนงใชุ่ทวอเห้ทลโกอขบัตสังกะสาห้ทร่อทวอ PVC ควขมลขดแนวนอนไมวนุอยกววข 1 :75 
                    2.3 ทวอป็นระป็นขสววนทาอติงวอกับัตเคร่อองสมบัตนำนข, ถังนำนข, ทวอเมนแนวดงองในช่วองทวอใชุ่เห้ทลโกอขบัตสังกะสา, 
                         ทวอสววนทาอฝังดงนและทวอห้ทุองนำนขติงวขงทาอแยกยวอยมขจขกทวอเมนใชุ่ทวอ PB ห้ทร่อทวอ PVC 
                    2.4 ทวอระบัตขยอขกขศใชุ่ทวอเห้ทลโกอขบัตสังกะสาห้ทร่อทวอ PVC 
                    2.5 ทวอระบัตขยนำนขฝนใชุ่ทวอเห้ทลโกอขบัตสังกะสาห้ทร่อทวอ PVC 
                    2.6 ทวอดับัตเพืลงงใชุ่ทวอเห้ทลโกอขบัตสังกะส  า
                    2.7 ทวอรับัตนำนขเสายใชุ่ทวอ HDPE ช่ันน PN 6.3 
                    2.8 ทวอระบัตขยนำนขบัตรงเวณใชุ่ทวอคอนกราติงเสรงม
          3. สววนป็นระกอบัตระบัตบัตป็นระป็นข 
                     3.1  เคร่อองสมบัตนำนขระบัตบัต WATER PUMP
                     3.2  เคร่อองสมบัตนำนขระบัตบัตเพืงอมแรงดัน BOOSTER PUMP 
                     3.3  FLEXIBLE CONNECTION 
                     3.4  MODULATING FLOAT VALVE 
                     3.5  CHECK VALVE และ GATE VALVE 
                     3.6  FOOT VALVE & STRAINER 
                     3.7 METER นำนข                                                                                                                   
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            4.  ส่วนประกอบระบบดับเพลิง
                    4.1เคร่อองสมบัตนำนขระบัตบัต FIRE PUMP 
                    4.2 เคร่อองสมบัตนำนขระบัตบัต JOCKEY PUMP
                    4.3 ช่หดห้ทัวฉาดดับัตเพืลงงและอหป็นกรณ ร
                    4.4 FLEXIBLE CONNECTION 
                    4.5 CHECK VALVE และ GATE VALVE 
                    4.6 FOOT VALVE & STRAINER / AIR RELEASE VALVE
           5. วิธกีารคิดที่อ
                 5.1 กขรคงดทวอในแนวนอนและแนวดงองคงดควขมยขวรวมเป็นคนเมติงรขึองทวอแติงวละช่นงดและขึนขด
                          ขึองทวอติงวขง ๆ 
                     5.2 ขึุอติงวอ, ขุึองอติงวขง ๆ คงดเป็นคนติงัวห้ทร่ออันติงขมช่นงดและขึนขดขึองทวอ 
                     5.3 ควขแรงงขนเดงนทวอคงด 30 % ขึองรขคขวัสด  หเพืรขะทวอและอหป็นกรณรบัตขงขึนขดติงุองฝังในพื่นน 
                          และผนังทำขให้ทุควขแรงงขนสมงขึ้นน
                     5.4 อหป็นกรณรย้ดทวอให้ทุคงด 10 % ขึองรขคขควขวัสดหและแรงงขน
           6. หลักเกณฑ์การเผืตอความยาวที่อ
                       6.1 ทวอระบัตขยนำนขโสโครก เดงนทวอรับัตโถสุวม           เผ่ออไวุ 0.50-1.00 เมติงร
                            เดงนทวอรับัตโถปั็นสสขวะ เผ่ออไวุ 0.70-1.00 เมติงร
                            เดงนทวอรับัต FCO  เผ่ออไวุ 0.50-1.00 เมติงร
                     6.2 ทวอระบัตขยนนำขทงนง เดงนทวอรับัตอวขงลุขงห้ทนุข เผ่ออไวุ 0.70-1.00 เมติงร
                            เดงนทวอ FD เผ่ออไวุ 0.50-1.00 เมติงร
                            เดงนทวอรับัต FCO   เผ่ออไวุ 0.50-1.00 เมติงร
                     6.3 ทวอป็นระป็นข(ทวอใติงุพื่นนเขึุขสหขึภัณฑ์ร)  
                                             เดงนทวอเขึุขโถสุวมช่ักโคก เผ่ออไวุ 1.00 เมติงร
                            เดงนทวอเขึุขโถปั็นสสขวะ เผ่ออไวุ 1.00 เมติงร
                             เดงนทวอเขึุขอวขงลุขงห้ทนุข เผ่ออไวุ 1.00 เมติงร
                             เดงนทวอกอกนนำข เผ่ออไวุ 1.00 เมติงร
                             เดงนทวอวขลรวฝักบััตว เผ่ออไวุ 1.50-2.00 เมติงร
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                                                                                                                                        ผ.3-35  
                     6.4 ทวอป็นระป็นข(ทวอบัตนพื่นนเขึุขสหขึภัณฑ์ร)
                            เดงนทวอเขึุขโถสุวมช่ักโครก เผ่ออไวุ2.50-3.00เมติงร
                            เดงนทวอเขึุขโถปั็นสสขวะ เผ่ออไวุ 1.50-2.00 เมติงร
                            เดงนทวอเขึุขอวขงลุขงห้ทนุข เผ่ออไวุ  2.00-2.50เมติงร
                            เดงนทวอกอกนนำข เผ่ออไวุ 2.00-2.50 เมติงร
                            เดงนทวอวขลรวฝักบััตว เผ่ออไวุ 2.50-3.00 เมติงร
                     6.5 ทวอระบัตขยอขกขศ เดงนทวอเขึุขโถสุวมช่ักโครก เผ่ออไวุ 3.00-4.00 เมติงร
                             เดงนทวอเขึุขโถปั็นสสขวะ เผ่ออไวุ 1.50-2.00 เมติงร
                             เดงนทวอเขึุขอวขงลุขงห้ทนุข เผ่ออไวุ 1.50-2.00 เมติงร
                      6.6 ทวอดับัตเพืลงง เดงนทวอรับัตห้ทัว SPRINKLER เผ่ออไวุ 0.20-0.50 เมติงร
                      6.7 ทวอระบัตขยนนำขฝน               เดงนทวอห้ทัวรับัต RD เผ่ออไวุ 0.20-0.50 เมติงร
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                  สถิติแรงงานก่อสรอางอาคารบางประเภที
ลำขดับัต

ทาอ ป็นระเภทขึองแรงงขน
จำขนวน

คน
งขนทาอทำขไดุ/วัน

(8ช่ม.) ห้ทมขยเห้ทติงห
ห้ทนววย จำขนวน

1 งขนดงน
 1.1 ขึหดดงนห้ทลหมฐขนรขก 1 ม3 2.5 - 3
 1.2 กลบัตดงนห้ทลหมฐขนรขและกระทุ หงแนวน 1 ม3 3 - 4
 1.3 เกลาอยดงนพื่นนรขบัต 1 ม3 50 - 60 

2 งขนติงอกเสขเขึโม
 2.1เสานยมเขึโมไม ุdir  4”,6” 1 ติงุน 45 - 60 แรงงขนช่วขงติงอกเสขเขึโม
 2.2 ติงอกเสขเขึโมไม ุdir 4”x4.00 ม. 6 ติงุน 75 - 90 พื่นนทาอธรรมดข
 2.3 ติงอกเขึโมไม ุdir  5”x5.00 ม. 6 ติงุน 45 -60 พื่นนทาอธรรมดข
 2.4 ติงอกเขึโมไม ุdir  6”x6.00 ม. 8 ติงุน  25 - 40 พื่นนทาอธรรมดข
 2.5 ติงอกเขึโมคอนกราติงยขว 6-12 ม. 6 ติงุน 20 - 40 ติงอกดุวยเคร่ออง
 2.6 ติงอกเขึโมคอนกราติงยขว 21 ม. 6 ติงุน 4 - 8 ติงอกดุวยเคร่ออง 

3 งขนช่วขงป็นมน
 3.1 ผสมคอนกราติงบัตนกระบัตะ 3 ม3 1 - 4
 3.2 ผสมคอนกราติงดุวยเคร่ออง 6 ม3 15 - 20
 3.3 เทคอนกราติงฐขนรขก 2 ม3 1.5 - 2 ผสมบัตนกระบัตะ
 3.4 เทคอนกราติงเสข 2 ม3 1 – 1. 5 เทดุวยกระป็นอง
 3.5 เทพื่นนคอนกราติงห้ทนข8-10ซม.และขึัดมัน 4 ม2 20 - 30 ช่วขง 1 ลมกม่อ 3
 3.6 กวอองฐมอญคร้องแผวน 2 ม2 6 - 8 ช่วขง 1 ลมกม่อ 3
 3.7 กวอคอนกราติงบัตลอค 2 ม2 7 - 9
 3.8 ฉขบัตป็นมนผนัง 2 ม2 8 - 10
 3.9 ฉขบัตป็นมนเพืดขน 2 ม2 7 - 9 
3.10 ฉขบัตป็นมนผงวขึัดมัน 2 ม2 6 - 8
3.11 เทป็นมนทรขยรองพื่นน 3-5 ซม. 2 ม2 10 - 12
3.12 ป็นมกระเบัต่นองห้ทงนขึัด 12”x12” พื่นน 2 ม2 4 - 5
3.13 ป็นมกระเบัต่นองเซรขมงค 8”x8” พื่นน 2 ม2 4 - 6 
3.14 บัตหกระเบัต่นองเซรขมงค 4”x4” ผนัง 2 ม2 3 - 5
3.15 บัตหกระเบัต่นองเคล่อบัต 4”x4” ผนัง 2 ม2 3 - 5
3.16 ป็นมกระเบัต่นองโมเสค พื่นน 2 ม2 4 - 6
3.17 ป็นมกระเบัต่นองโมเสค ผนัง 2 ม2 3 - 5 
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ดับัต
ทาอ ป็นระเภทขึองแรงงขน

จำขนวน
คน

งขนทาอทำขไดุ/วัน (8 ช่ม.) ห้ทมขยเห้ทติงห
ห้ทนววย จำขนวน

4 งขนช่วขงไมุ
 4.1ติงันงเสขไมุขึนขด 5” ยขว 5 -6  ม. 5 ติงุน 15 - 20 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1 ลมกม่อ 3
 4.2 ป็นระกอบัตแบัตบัตติงันงแบัตบัตห้ทลวอคอนกราติง  1 ม2  4 - 6
 4.3 ทำขโครงห้ทลังคขไมุสำขห้ทรับัตมหงสังกะสา  6 ม2  25 - 30 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1 ลมกม่อ 4
 4.4 โครงห้ทลังคขไมุ (มหงกระเบัต่นองใยห้ทงน) 6 ม2 15 -20 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1 ลมกม่อ 4
 4.5 มหงห้ทลังคขสังกะสา  2 ม2  60 - 80 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1
 4.6 มหงห้ทลังคขกระเบัต่นองใยห้ทงน  2 ม2 40 - 50 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1
 4.7 ติงันงเครวขไมุและติงาแผวนฝอขเพืดขน  2 ม2 5 - 6 ช่วขง 1 ลมกม่อ 1
 4.8 ติงงดติงันงคขน ติงง และป็นมพื่นนไมุเขึุขลงนน  3 ม2 8 - 10 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1 ลมกม่อ 1
 4.9 ทำขวงกบัตป็นระติงมและช่วองแสง(ป็นระติงมเดาอยว)  1 ช่หด 2 - 3
 4.10 ติงงดติงันงวงกบัตป็นระติงมและช่วองแสงป็นระติงมเดาอยว  2 ช่หด 6 - 8 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1
 4.11 ติงงดติงันงบัตขนป็นระติงมเดาอยว  2 บัตขน 3 - 4 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1
 4.12 ทำขวงกบัตห้ทนุขติงวขงและช่วองแสง(ห้ทนุขติงวขงคว ม)  1 ช่หด 1 - 2 
4.13 ติงงดติงันงวงกบัตห้ทนุขติงวขงและช่วองแสง(ห้ทนุขติงวขงคว ม) 2 ช่หด 3 - 4 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1 
4.14 ติงงดติงันงบัตขนห้ทนุขติงวขงเดาอยว  2 บัตขน 6 - 8 ช่วขง 1 ผุ มช่ววย 1
 4.15 ติงันงครวขวไมุและติงาฝขทับัตเกลโด  1 ม2 6 - 8 

5 ช่วขงเห้ทลโก
5.1 ดัดและผมกเห้ทลโกเสรงมคอนกราติง ขึนขด 9-
12มม. 

2 กก. 200 - 240 ช่วขง 1 ลมกม่อ 1

5.2 ดัดและผมกเห้ทลโกเสรงมคอนกราติง  ขึนขด 12 
มม. ห้ทร่อโติงกววข 

2 กก. 220 - 260 ช่วขง 1 ลมกม่อ 1 

6 งขนช่วขงสา
 6.1 ทขสารองพื่นน 1 ครันง ทับัตห้ทนุข 2 ครันง  1 ม2 15 - 20
 6.2 ทขแช่ลแลคทับัตห้ทนุขดุวยแลคเกอรร  1 ม2 10 - 15 

7 ช่วขงไฟฟอข
 7.1 เดงนสขยไฟพืรุอมติงงดติงันงดวงโคมและสวงติงซร  1 จหด 2 - 3
 7.2 เดงนสขยไฟและติงงดติงันงเติงุขเสายบัต  1 จหด 2 - 3 

8 งขนเบัตโดเติงลโด
 8.1 ยวอยองฐห้ทัก (ทหบัตองฐห้ทักเป็นคนกุอนเลโก ๆ) 1 ม3 1.5 - 2
 8.2 ขึ้งลวดห้ทนขม  2 ม. 250 - 300
 8.3 ติงันงถังสุวม dia ขึนขด 0.80 ม. รวมงขนขึหดดงน
ดวุย 

2 ใบัต 6 - 8 
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสรอาง   
ตามสญัญาแบบปรับราคาไดอ (ค่า K)
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                                       ผ.3-39    

                หลักเกณฑ์์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสรอางอตามสัญญาแบบปรับราคาไดอ
                กขรทำขสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุมขใชุุ่ติงขมมติงงคณะรัฐมนติงรา ว 10  เพื่ออเป็นคนกขรช่วววยเห้ทล่อผมุรับัตจุขงไทย
ทาอไดุรับัตควขมเด่อดรุุอนไมวสขมขรถป็นระกอบัตกงจกขรติงวอไป็นไดุในช่วววงทาอเกงดวงกฤติงกขรขึขดแคลนวัสดหกวอสรุขง
และมารขคขสมงขึ้นน    ติงลอดจนเป็นคคนกขรช่วววยลดควขมเสาอยงขึองผมุรับัตจุุขงและป็นอองกันมงให้ทุผมุรับัตจุุขงบัตวกรขคขเผ่ออ
กขรเป็นลาอยนแป็นลงรขคขวัสดหไวุลววงห้ทนุขสมงเกงนควรรวมทันงเพื่ออให้ทุุเกงดควขมเป็นคนธรรมติงวอคมวสัญญขทันง  2  ฝ่่ขย 
โดยมาเง่ออนไขึ  ห้ทลักเกณฑ์รร ป็นระเภทงขนกวอสรุุขง สมติงร  และวงธากขรคำขนวณทาอใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุดังนาน

                เงืตอนไข หลกัเกณฑ ์ประเภทีงานก่อสรอาง สูตรและวิธกีารคำานวณทีีตใชอกับสัญญาแบบ ปรับราคาได อ
           ก. เงืตอนไขและหลักเกณฑ์
                      1.  สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุนานให้ทุใชุ่กับัตงขนกวอสรุขงทหกป็นระเภท รวมถ้งกขรป็นรับัตป็นรหงและซวอมแซม ซ้องเบัตงกจวขยควข
งขนในลักษณะห้ทมวดควขครหภัณฑ์ รทาอดงน   และสงองกวอสรุขง ห้ทมวดเงงนอหดห้ทนหน และห้ทมวดรขยจวขยอ่อนทาอเบัตงกจวขยในลักษณะควขทาอดงนและ
สงองกวอสรุขง  ทาออยว มในเง่ออนไขึและห้ทลักเกณฑ์ร  ติงขมทาอไดุกำขห้ทนดนาน
                      2.  สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุนานให้ทุใชุ่ทันงในกรณาเพืงอมห้ทร่อลดควขงขนจขกควขงขนเดงม ติงขมสัญญข เม่ออ ดัช่นารขคขซ้องจัด
ทำขขึ้นนโดยกระทรวงพืขณงช่ย รมากขรเป็นลาอยนแป็นลงสมงขึ้นนห้ทร่อลดลงจขกเดงม ขึณะเม่ออวันเปิ็นดซอง ป็นระกวดรขคข สำขห้ทรับัตกรณาทาอจัดจุขง
โดยวงธาอ่อน ให้ทุใชุ่วันเปิ็นดซองรขคขแทน
                      3.  กขรนำขสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุไป็นใชุ่นันน ผุ มววขจุขงติงุองแจุงและป็นระกขศให้ทุผุ มรับัตจุขงทรขบัต เช่วน 
ในป็นระกขศป็นระกวดรขคขฯ และติงุองระบัตหในสัญญขจุขงดุวยววขงขนจุขงเห้ทมขนันน ๆ จะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุพืรุอมทันงกำขห้ทนด
ป็นระเภทขึองงขนกวอสรุขง สมติงรและวงธากขรคำขนวณทาอให้ทุมากขรป็นรับัตเพืงอมห้ทร่อลดควขงขนไวุให้ท ุช่ดัเจน
                     4.  กขรขึอเงงนเพืงอมควขงขนกวอสรุขงติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุนานเป็นคนห้ทนุขทาอขึองผุ มรับัตจุขงทาอจะติงุอง         
เรายกรุองภขยในกำขห้ทนด 90 วัน นับัตติงันงแติงววันทาอผุ มรับัตจุขงไดุสวงมอบัตงขนงวดสหดทุขย ห้ทขกพืุนกำขห้ทนดนานไป็นแลุวผมุรับัตจุขงไมวมาสงทธงจะเรายง
รุองเงงนเพืงอมควขงขนกวอสรุขงจขกผมุววขจุขงไดุอากติงวอไป็นและกรณาทาอผมุววขจุขงจะติงุองเรายกเงงนค่นจขกผมุรับัตจุขงให้ทุผมุววขจุขงทาอเป็นคนคมวสัญญขราบัต
เรายกเงงนค่นจขก ผุ มรับัตจุขงโดยเรโว ห้ทร่อให้ทุห้ทักควขงขนขึองงขนงวดติงวอไป็น ห้ทร่อให้ทุห้ทักเงงนจขกห้ทลักป็นระกันสัญญข แลุวแติงวกรณา
                     5.  กขรพืงจขรณขคำขนวณเงงนเพืงอมห้ทร่อลด และกขรจวขยเงงนเพืงอมห้ทร่อเรายกเงงนค่นจขกผุ มรับัตจุขงติงขม เง่ออนไขึขึองสัญญข
แบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุติงุองไดุรับัตกขรติงรวจสอบัตและเห้ทโนช่อบัตจขกสำขนักงบัตป็นระมขณ  และให้ทุถ่อกขรพืงจขรณขวงนงจฉัยขึองสำขนักงบัตป็นระ
มขณเป็นคนทาอสงนนสหด 
ขึ.  ป็นระเภทงขนกวอสรุขงและสมติงรทาอใชุ่กับัตสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขใด
                     ในกขรพืงจขรณขเพืงอมห้ทร่อลดรขคขควขงขนจุขงเห้ทมขกวอสรุขงให้ทุคำขนวณติงขมสมติงรดังนาน
         P    =   (Po) x (K) 
กำขห้ทนดให้ทุ       P    =  รขคขควขงขนติงวอห้ทนววยห้ทร่อรขคขควขงขนเป็นคนงวดทาอจะติงุองจวขยให้ทุผมุรับัตจุขง                                      
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         Po   =  รขคขควขงขนติงวอห้ทนววยทาอผมุรับัตจุขงป็นระมมลไดุ ห้ทร่อรขคขควขงขนเป็นคนงวดซ้องระบัตห

ไวุในสัญญขแลุวแติงวกรณา
         K    = ESCALATION  FACTOR ทาอห้ทักดุวย 4%  เม่ออติงุองเพืงอมควขงขนห้ทร่อบัตวกเพืงอม

4%  เม่ออติงุองเรายกควขงขนค่น
                                        ESCALATION  FACTOR K  ห้ทขไดุจขกสมติงร ซ้องแบัตวงติงขมป็นระเภทและลักษณะงขนดังนาน               

     หมวดทีีต 1 งานอาคาร
    งขนอขคขร ห้ทมขยถ้ง ติงัวอขคขร เช่ววน ทาอทำขกขร โรงเรายน โรงพืยขบัตขล ห้ทอพืักทาอพืักอขศัย ห้ทอป็นระช่หม อัฒจันทร 

รยงมเนเซายม สระววขยนำนข โรงอขห้ทขร คลังพืัสดห โรงงขน รันว เป็นคนติงุุน และให้ทุห้ทมขยควขมรวมถ้ง
                          1.1 ไฟฟอขขึองอขคขรบัตรรจบัตถ้งสขยเมนจำขห้ทนวขย แติงวไมวรวมถ้งห้ทมุอแป็นลงและระบัตบัตไฟฟอข
ภขยในบัตรงเวณ
                          1.2 ป็นระป็นขขึองอขคขรบัตรรจบัตถ้งทวอเมนจำขห้ทนวขย แติงวไมวรวมถ้งระบัตบัตป็นระป็นขภขยในบัตรงเวณ
                          1.3 ระบัตบัตทวอห้ทร่อระบัตบัตสขยติงวขง ๆทาอติงงดห้ทร่อฝังอยว มในสววนขึองอขคขร เช่วน ทวอป็นรับัตอขกขศ 
ทวอกขซ สขยไฟฟอขสำขห้ทรับัตเคร่อองป็นรับัตอขกขศ สขยลวอฟอข ฯลฯ
                    1.4 ทขงระบัตขยนำนขขึองอขคขรจนถ้งทขงระบัตขยนำนขภขยนอก
                    1.5 สววนป็นระกอบัตทาอจำขเป็นคนสำขห้ทรับัตอขคขร เฉพืขะสววนทาอติงงดกับัตอขคขรโดยติงุองสรุขงห้ทร่อป็นระกอบัต
 พืรุอมกับัตกขรกวอสรุขงอขคขร แติงวไมวรวมถ้งเคร่อองจักรห้ทร่อเคร่อองม่อกลทาอนำขมขป็นระกอบัตห้ทร่อติงงดติงันง เช่วน  ลงฟทร เคร่อองคอมพืงวเติงอรร 
เคร่อองสมบัตนำนข เคร่อองป็นรับัตอขกขศ พืัดลม ฯลฯ
                    1.6 ทขงเทุขรอบัตอขคขร ดงมถม ดงนติงกั ห้ทวขงจขกอขคขรโดยรอบัตไมวเกงน  3  เมติงร

ใชอสูตร K = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

                หมวดท�� 2 งานดนิ

              2.1 งขนดงน ห้ทมขยถ้ง กขรขึหดดงน กขรติงักดงน กขรบัตดอัดดงน กขรขึหดเปิ็นดห้ทนุขดงน กขรเกลาอยบัตดอัดดงน กขรขึหด – 
ถมบัตดอัดแนวนเขึ่ออน คลอง คันคลอง คันกันนนำนข คันทขง ซ้องติงุองใชุ่เคร่อองจักรเคร่อองม่อกลป็นฏิบงบััตติงงงขน 

              สำขห้ทรับัตกขรถมดงนให้ทุห้ทมขยควขมถ้ง กขรถมดงนห้ทร่อทรขยห้ทร่อวัสดหอ่อน ทาอมากขรควบัตคหมคหณสมบััตติงงขึอง วัสดหนันน 
และมาขึุอกำขห้ทนดวงธากขรถม รวมทันงมากขรบัตดอัดแนวนโดยใชุ่เคร่อองจักร เคร่อองม่อกล เพื่ออให้ทุได ุมขติงรฐขนติงขมทาอกำขห้ทนดไว ุเช่วนเดายวกับัต
งขนกวอสรุขงถนนห้ทร่อเขึ่ออนช่ลป็นระทขน 

              ทันงนานรวมถ้งงขนป็นระเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL,  
UNTREATED BASE  และ SHOULDER 

ใชอสูตร K     = 0.30 + 0.10 It / Io + 0.40 Et /Eo +0.20 Ft/Fo
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                        2.2  งขนห้ทงนเรายง ห้ทมขยถ้ง งขนห้ทงนขึนขดให้ทญวนำขมขเรายงกันเป็นคนช่ันนให้ทุเป็นคนระเบัตายบัตจนไดุควขมห้ทนขทาอ  ติงุุองกขร
โดยในช่วองววขงระห้ทววขงห้ทงนให้ทญวจะแซมดุวยห้ทงนยวอยห้ทร่อกรวดขึนขดติงวขง ๆ และทรขยให้ทุเติงโมช่วองววขงมากขรควบัตคหมคหณสมบััตติงงขึองวัสดห
และมาขึุอกำขห้ทนดวงธาป็นฏิบงบััตติงง  โดยใชุ่เคร่อองจักร  เคร่อองม่อกล ห้ทร่อแรงคน และให้ทุห้ทมขยควขมรวมถ้งงขนห้ทงนทงนงงขนห้ทงนเรายง ยขแนว 
ห้ทร่องขนห้ทงนให้ทญวทาอมาลักษณะคลุขยคล้งกัน  เพื่ออกขรป็นอองกันกขรกัดเซขะพืังทลขยขึองลขดติงลงองและทุองลำขนำนข 

ใชอสูตร K = 0.40 + 0.20 lt/lo + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo 

                         2.3 งขนเจขะระเบัตงดห้ทงน ห้ทมขยถ้ง งขนเจขะระเบัตงดห้ทงนทัอว ๆ ไป็น ระยะทขงขึนยุขยไป็น-กลับัต ป็นระมขณ  ไมวเกงน 2 
กงโลเมติงร ยกเวุนงขนเจขะระเบัตงดอหโมงครซ้องติงุองใชุ่เทคนงคช่ันนสมง 

ใชอสูตร K = 0.45 + 0.15 lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 

                หมวดทีีต    3  งานทีาง 
              3.1 งขนผงวทขง PRIME COAT , TACK COAT, SEAL COAT 

ใชอสูตร  K  =  0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 

             3.2 งขนผงวทขง SURFACE TREATMENT  SLURRY  SEAL 
ใชอสูตร  K  =  0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 

              3.3 งขนผงวทขง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM 

ใชอสูตร   K  =  0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo 
             3.4  งขนผงวถนนคอนกราติงเสรงมเห้ทลโก ห้ทมขยถ้ง ผงวถนนคอนกราติงทาอใชุ่เห้ทลโกเสรงม  ซ้องป็นระกอบัตดุวยติงะแกรงเห้ทลโก

เสุน ห้ทร่อติงะแกรงเห้ทลโกเสุนห้ทร่อติงะแกรงลวดเห้ทลโกกลุขเช่่ออมติงงด (WELDED STEEL WIRE FARRIC)  เห้ทลโกเด่อย (DOWEL BAR) 
เห้ทลโกย้ด (DEFORMED  TIE BAR)  และรอยติงวอติงวขง ๆ (JOINT) ทันงนานให้ทุห้ทมขยควขมรวมถ้งแผวนพื่นนคอนกราติงเสรงมเห้ทลโกบัตรงเวณคอ
สะพืขน (R.C. BRIDGE APPROACH) ดุวย

 ใชอสูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So            
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            3.5 งขนทวอระบัตขยนำนขคอนกราติงเสรงมเห้ทลโกและงขนบัตวอพืัก ห้ทมขยถ้ง ทวอคอนกราติงเสรงมเห้ทลโก สำขห้ทรับัตงขนระบัตขยนำนข 
(PRECAST REINFORCED CONCRETE  DRAINAGE PIPE) งขนรขงระบัตขยนำนข คอนกราติงเสรงมเห้ทลโก งขนลขดคอนกราติงเสรงมเห้ทลโกรขง
ระบัตขยนำนขและบัตรงเวณลขดคอสะพืขน รวมทันงงขนบัตวอ งขน บัตวอพืัก (MANHOLE) ทวอรุอยสขยโทรศัพืท รทวอรุอยสขยไฟฟอข เป็นคนติงุน 

ใชอสูตร K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 

              3.6 งขนโครงสรุขงคอนกราติงเสรงมเห้ทลโก และงขนเขึ่ออนกันติงลงอง ห้ทมขยถ้ง สะพืขนคอนกราติง เสรงมเห้ทลโก โครงสรุขง
ฐขนรขกคอนกราติงเสรงมเห้ทลโกคอสะพืขน (R.C. BEARING  UNIT)  ทวอเห้ทลาอยมคอนกราติง เสรงมเห้ทลโก (R.C. BOX  CULVERT) ห้ทอถังนำนข
โครงสรุขงคอนกราติงเสรงมเห้ทลโก เขึ่ออนกันติงลงองคอนกราติงเสรงม เห้ทลโก 
ทวขเทายบัตเร่อคอนกราติงเสรงมเห้ทลโก และสงองกวอสรุขงอ่อนทาอมาลักษณะคลุขยคล้งกัน 

ใชอสูตร K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So 

                           3.7 งขนโครงสรุขงเห้ทลโก ห้ทมขยถ้ง สะพืขนเห้ทลโกสำขห้ทรับัตคนเดงนขึุขมถนน โครงเห้ทลโก สำขห้ทรับัตติงงดติงันง
ป็นอขยจรขจรช่นงดแขึวนสมง เสขไฟฟอขแรงสมง เสขวงทย  หเสขโทรทัศน รห้ทร่องขนโครงเห้ทลโกอ่อนทาอมา ลักษณะคลุขยคล้งกัน 
แติงวไมวรวมถ้งงขนติงงดติงันงเสขโครงเห้ทลโกสขยสวงขึองกขรไฟฟอขฝ่ขยผลงติงแห้ทวงป็นระเทศไทย 

ใชส�ตร K = 0.25 + 0.10 lt/lo + 0.05 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So 

                หมวด 5 งานระบบสาธารณูปโภค
        5.1  งขนวขงทวอ AC และ PVC

                                5.1.1  ในกรณาทาอผมุววขจุขงเป็นคนผมุจัดห้ทขทวอและห้ทร่ออหป็นกรณรให้ทุ
ใชอสูตร       K  =  0.50 +0.25 lt/lo +0.25 Mt/Mo

                               5.1.2  ในกรณาทาอผมุรับัตจุขงเป็นคนผมุจัดห้ทขทวอ AC และห้ทร่ออหป็นกรณร
ใชอสูตร       K  =  0.40 +0.10 lt/lo +0.10  Mt/Mo + 0.40 Act/ACo  

                   5.1.3  ในกรณาทาอผมุรับัตจุขงเป็นคนผมุจัดห้ทขทวอ PVD และห้ทร่ออหป็นกรณร
ใชอสูตร       K  =  0.40 +0.10 lt/lo +0.10  Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo
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                     5.2  งขนวขงทวอเห้ทลโกเห้ทนายวและทวอ  HYDENSITY  POLYETHYLENE
                          5.2.1  ในกรณาทาอผมุววขจุขงเป็นคนผมุจัดห้ทขทวอและห้ทร่ออหป็นกรณรให้ทุ
ใชอสูตร       K  =  0.40 +0.10 lt/lo +0.50  Mt/Mo + 0.20 Et/Eo+0.15 Ft/Fo

                                5.2.2  ในกรณาทาอผมุรับัตจุขงเป็นคนผมุจัดห้ทขทวอเห้ทลโกเห้ทนายวและห้ทร่ออหป็นกรณรและให้ทุรวมถ้ง
งขน  TRANSMISSION  CONDUIT  
ใชอสูตร       K  =  0.40 +0.10 lt/lo +0.10  Mt/Mo + 0.10 Et/Eo+0.30 GIPt/GIPo

                                5.2.3  ในกรณาทาอผมุรับัตจุขงเป็นคนผมุจัดห้ทขทวอ HYDENSITY  POLYETHYLENE  
และห้ทร่ออหป็นกรณร
ใชอสูตร       K  =  0.50 +0.10 lt/lo +0.10  Mt/Mo + 0.30  PET/PEo

                     5.3  งขนป็นรับัตป็นรหงระบัตบัตอหโมงครสวงนนำขและงขน  SECONDARY  LINING 
ใชอสูตร       K  =  0.40 +0.10 lt/lo +0.15  Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo

         5.4  งขนวขงทวอ  PVC ห้ทหุมดุวยคอนกราติง
ใชอสูตร       K  =  0.30 +0.10 lt/lo +0.20  Ct/Co + 0.05 Mt/Mo+0.05 St/So+0.30 PVCt/PVCo

                     5.5  งขนวขงทวอ PVC กลบัตทรขย 
ใชอสูตร       K  =  0.25 +0.05 lt/lo +0.05  Mt/Mo+0.65  PVCt/PVCo

                    5.6  งขนวขงทวอเห้ทลโกอขบัตสังกะสา
ใชอสูตร       K  =  0.25 +0.25 lt/lo +0.50 GIPt/GIPo
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                                   ดชันีราคาทีีตชอคำานวณตามสูตรทีีตใชอกับสัญญาแบบปรับราคาไดอ
จััดทีำาข้ึนโดยกระทีรวงพาณิชย์
K =  EXCALATION  FACTOR
It =  ดัช่นารขคขผุ มบัตรงโภคทัอวไป็นขึองป็นระเทศ ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
lo = ดชั่นารขคขผุ มบัตรงโภคทัอวไป็นขึองป็นระเทศ ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
Ct =  ดัช่นารขคขซาเมนติง รในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
Co =  ดัช่นารขคขซาเมนติง รในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
Mt =  ดัช่นารขคขวัสดหกวอสรุขง (ไมวรวมเห้ทลโกและซาเมนติงร) ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
Mo =  ดัช่นารขคขวัสดหกวอสรุขง (ไมวรวมเห้ทลโกและซาเมนติงร)ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
St =  ดัช่นารขคขเห้ทลโก ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
So =  ดัช่นารขคขเห้ทลโก ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
Gt  = ดชั่นารขคขเห้ทลโกแผวนเรายบัตทาอผลงติงในป็นระเทศ ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
Go  = ดชั่นารขคขเห้ทลโกแผวนเรายบัตทาอผลงติงในป็นระเทศ ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
At  = ดชั่นารขคขแอสฟัลทรในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
Ao =  ดัช่นารขคขแอสฟัลท รในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
Et =  ดัช่นารขคขเคร่อองจักรกลและบัตรงภัณฑ์ รในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
Eo =  ดัช่นารขคขเคร่อองจักรกลและบัตรงภัณฑ์ รในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
Ft =  ดัช่นารขคขนำนขมันดาเซลห้ทมหนเรโว ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
Fo =  ดัช่นารขคขนำนขมันดาเซลห้ทมหนเรโว ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
ACt =  ดัช่นารขคขทวอซาเมนติงรใยห้ทงน ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
ACo =  ดัช่นารขคขทวอซาเมนติงรใยห้ทงน ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
PVCt =  ดัช่นารขคขทวอ PVC ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
PVCo =  ดัช่นารขคขทวอ PVC ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
GlPt =  ดัช่นารขคขทวอเห้ทลโกอขบัตสังกะส  าในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
GlPo =  ดัช่นารขคขทวอเห้ทลโกอขบัตสังกะส  าในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
PET =  ดัช่นารขคขทวอ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด
PEO =  ดัช่นารขคขทวอ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
Wt =  ดัช่นารขคขสขยไฟฟอข ในเด่อนทาอสวงงขนแติงวละงวด 
Wo =  ดัช่นารขคขสขยไฟฟอข ในเด่อนทาอเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
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ค.   กขรคำขนวณทาอใชุ่กับัตสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ
                    1.  กขรคำขนวณควข K จขกสมติงรติงขมลักษณะงขนนันน ๆ ให้ทุใชุ่ติงัวเลขึดัช่นารขคขวัสดหกวอสรุขงขึอง กระทรวงพืขณงช่ย รโดย
ใชุ่ฐขนขึองปี็น 2530 เป็นคนเกณฑ์รในกขรคำขนวณ
                    2.  กขรคำขนวณควข K สำขห้ทรับัตกรณาทาอมางขนกวอสรุขงห้ทลขยป็นระเภทรวมอยว มในสัญญขเดายวกัน จะติงุอง แยก
ควขงขนกวอสรุขงแติงวละป็นระเภทให้ทุช่ัดเจนติงขมลักษณะขึองงขนนันน และให้ทุสอดคลุองกับัตสมติงรทาอไดุกำขห้ทนดไวุ
                    3.  กขรคำขนวณห้ทขควข K กำขห้ทนดให้ทุใชุ่เลขึทศนงยม 3 ติงำขแห้ทนวงทหกขึันนติงอนโดยไมวมากขรปั็นดเศษ และ       กำข
ห้ทนดให้ทุทำขเลขึสัมพืันธร (เป็นรายบัตเทายบัต) ให้ทุเป็นคนผลสำขเรโจกวอน     แลุวจ้งนำขผลลัพืธรไป็นคมณกับัตติงัวเลขึคงทาอห้ทนุขเลขึ        สัมพืันธ รนันน
                    4.  ให้ทุพืงจขรณขเงงนเพืงอมห้ทร่อลดรขคขควขงขนจขกรขคขทาอผุ มรับัตจุขงทำขสัญญขติงกลงกับัตผุ มววขจุขง เม่ออควข K 
ติงขมสมติงรสำขห้ทรับัตงขนกวอสรุขงนันน ๆ ในเด่อนทาอสวงมอบัตงขนมาควขเป็นลาอยนแป็นลงไป็นจขกควข K  ในเด่อนเปิ็นดซองรขคขมขกกววข    4 % ขึ้นนไป็น
โดยนำขเฉพืขะสววนทาอเกงน 4 % มขคำขนวณป็นรับัตเพืงอมห้ทร่อลดควขงขนแลุวแติงวกรณา   (โดยไมวคงด 4 % แรกให้ทุ) 
                     5. ในกรณาทาอผุ มรับัตจุขงไมวสขมขรถทำขกขรกวอสรุขงให้ทุแลุวเสรโจติงขมระยะเวลขในสัญญข โดยเป็นคนควขมผงดขึองผุ มรับัตจุขง 
ควข K ติงขมสมติงรติงวขง ๆ ทาอนำขมขใชุ่ในกขรคำขนวณควขงขนให้ทุใชุ่ควข K ขึองเด่อนสหดทุขยติงขมอขยหสัญญข ห้ทร่อ     ควข K ขึองเด่อนทาอสวงมอบัต
งขนจรงง แลุวแติงวววขควข K ติงวัใดจะมาควขนุอยกววข
                     6.  กขรจวขยเงงนแติงวละงวดให้ทุจวขยควขจุขงงขนทาอผุ มรับัตจุขงทำขไดุแติงวละงวดติงขมสัญญขไป็นกวอน สววนควขงขน
เพืงอมห้ทร่อควขงขนลดลงซ้องจะคำขนวณไดุติงวอเม่ออทรขบัตดัช่นารขคขวัสดหกวอสรุขง ซ้องนำขมขคำขนวณควข K ขึองเด่อนทาอสวงมอบัตงขนงวดนันน ๆ 
เป็นคนทาอแนวนอนแลุว ม่ออคำขนวณเงงนเพืงอมไดุให้ทุขึอทำขควขมติงกลงเร่อองกขรเงงนกับัตสำขนักงบัตป็นระมขณ 
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แนวทีางปฏิบัติและขออวินิจัฉัย

               1.  กขรติงรวจสอบัตววขผุ มรับัตจุขงติงุองเรายกรุองเงงนเพืงอมควขงขนกวอสรุขงติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ
ภขยใน  90 วัน  นับัตติงันงแติงววันทาอสวงมอบัตงขนงวดสหดทุขย ห้ทร่อไมว
                    1.  กขรสวงมอบัตงขนงวดสหดทุขย ห้ทมขยถ้ง กขรทาอผุ มรับัตจุขงไดุสวงมอบัตงขนเป็นคนครันงสหดทุขยขึองสัญญขจุขง 
ซ้องบัตขงครันงกขรสวงงขนทาอมงใช่วงวดสหดทุขยติงขมสัญญข แติงวเป็นคนกขรสวงงขนครันงสหดทุขยกโถ่อววขเป็นคนกขรสวงมอบัตงขน งวดสหดทุขยติงขม
เจติงนขรมณรขึองมติงงคณะรัฐมนติงราฉบััตบัตนาน
                    2.  กขรนับัตระยะเวลข 90 วัน ให้ทุเรงอมนับัตถัดจขกวันทาอผุ มรับัตจุขงมาห้ทนังส่อมอบัตงขนงวดสหดทุขย จนถง้วันทาอ    ผมุววขจุขง
ป็นระทับัตติงรขรับัตห้ทนังส่อทาอผุ มรับัตจุขงขึอเงงนเพืงอมควขงขนกวอสรุขงติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ
                    3.  กขรนับัตระยะเวลข 90 วัน ให้ทุใชุ่นับัตเฉพืขะกรณาสวงงขนงวดสหดทุขยเทวขนันน กรณากขรสวงมอบัตงขนงวดอ่อน ๆทาอ
มงใช่วงขนงวดสหดทุขย ผุ มรับัตจุขงมาสงทธงเรายกรุองเงงนเพืงอมควขงขนกวอสรุขงติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุห้ทขกไมวเกงนระยะเวลข 90 วัน ขึอง
กขรสวงมอบัตงขนงวดสหดทุขยติงขมขึุอ 1 
                    4.  กรณาทาอมากขรยกเลงกสัญญขจุขงเกงดขึ้นนกวอนทาอผุ มรับัตจุขงสวงมอบัตงขนงวดสหดทุขยให้ทุถ่อวันทาอยกเลงกสัญญข  
จุขงเป็นคนวันสวงมอบัตงขนงวดสหดทุขย และกขรนับัตระยะเวลข 90 วัน  ให้ทุเรงอมนับัตถัดจขกวันยกเลงกสัญญขจุขง   มงใช่วนับัตวันทาอ      ผุ มรับัต
จุขงสวงมอบัตงขนครันงสหดทุขยกวอนยกเลงกสัญญขจุขง
                     5. กรณาทาอผุ มรับัตจุขงไดุย่อนห้ทนังส่อ ขึอเงงนเพืงอมควขงขนกวอสรุขงติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุติงวอผมุววขจุขง    แลุว ห้ทขก
ผุ มววขจุขงสวงเร่อองค่นให้ทุแกุไขึห้ทร่อผุ มรับัตจุขงขึอแกุไขึเพืงอมเติงงม ให้ทุถ่อวันทาอสววนรขช่กขรป็นระทับัตติงรขรับัตห้ทนังส่อขึอง      ผุ มรับัตจุขงฉบััตบัตแรก
เป็นคนเกณฑ์รในกขรนับัตระยะเวลข 90 วัน
                     6. กขรนับัตระยะเวลข 90 วัน ห้ทขกวันทาอครบัต 90 วัน ติงรงกับัตวันเสขรร–อขทงติงย รห้ทร่อวันห้ทยหดรขช่กขรอ่อนๆ  ให้ทุห้ทักวัน
ห้ทยหดรขช่กขรนันนออก ติงขมป็นระมวลกฎห้ทมขยแพืวงและพืขณงช่ยร
                     7. ผุ มรับัตจุขงจะสงวนสงทธงเรายกรุองในกขรขึอเงงนช่ดเช่ยควขงขนกวอสรุขงติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ     (ควข K)  เกงน
กววขระยะเวลข 90 วัน  นับัตติงันงแติงววันทาอสวงมอบัตงขนงวดสหดทุขยไมวไดุ
                2.  การตรวจัสอบว่าเปนสัญญาแบบปรับราคาไดอตามเงืตอนไข และหลักเกณฑ์ของมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่
                     2.1 กขรติงรวจสอบัตกรณากขรจัดจุขงโดยวงธาพืงเศษ
                           (1) กรณากขรจัดจุขงโดยวงธาพืงเศษ โดยเห้ทติงหผลควขมจำขเป็นคนและเรวงดววน จะติงุองพืงจขรณขววขใน ห้ทนังส่อเช่งญช่วน
ให้ทุผุ มรับัตจุขงเสนอรขคข ไดุกำขห้ทนดววขจะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุห้ทร่อไมว
                           (2) กรณากขรจัดจุขงโดยวงธาพืงเศษ เน่อองจขกมากขรยกเลงกกขรป็นระกวดรขคขให้ทุพืงจขรณขจขกห้ทลักฐขน กขร
ป็นระช่หมขึองคณะกรรมกขรจัดจุขงโดยวงธาพืงเศษววข เป็นคนเร่อองติงวอเน่อองจขกกขรป็นระกวดรขคขแลุวไมวมาผุ มเสนอรขคข 
ห้ทร่อมาผุ มเสนอรขคข แติงวไมวเขึุขเง่ออนไขึและห้ทลักเกณฑ์รติงขมทาอกำขห้ทนดไวุห้ทร่อไมว   ห้ทขกเป็นคนเร่อองติงวอเน่อองกโให้ท ุติงรวจสอบัตววขในป็นระกขศ
ป็นระกวดรขคขไดุกำขห้ทนดววขจะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุห้ทร่อไมว
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                    2.2  กขรติงรวจสอบัตกรณาทาอในสัญญขจุขงไมวไดุระบัตหววขเป็นคนสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ
                          ให้ทุพืงจขรณขจขกเอกสขรแนบัตทุขยสัญญขจุขง  มาขึุอใดบุัตขงทาอแสดงถ้งเจติงนขรมณรววขจะใชุ่สัญญข    แบัตบัตป็นรับัต
รขคขได ุเช่วน กรณาเอกสขรแนบัตทุขยสัญญขจุขงไดุแนบัตใบัตเสนองขน  ซ้องผุ มรับัตจุขงไดุแสดงเจติงจำขนงครทาอจะป็นฏิบงบััตติงงติงขมเง่ออนไขึและห้ทลัก
เกณฑ์รขึองป็นระกขศป็นระกวดรขคขห้ทร่อห้ทนังส่อเช่งญช่วน ห้ทขกในป็นระกขศป็นระกวด รขคขห้ทร่อห้ทนังส่อเช่งญช่วนดังกลวขว ไดุกำขห้ทนด
เง่ออนไขึและห้ทลักเกณฑ์รววขจะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุกโถ่อววข สัญญขดังกลวขวเป็นคนสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ

         2.3 กรณาทาอป็นระกขศป็นระกวดรขคขห้ทร่อห้ทนังส่อเช่งญช่วนไดุกำขห้ทนดววขจะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ       แติงวในกขรทำข
สัญญขไมวไดุระบัตหววขเป็นคนสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุห้ทขกผุ มรับัตจุขงมาควขมป็นระสงครจะขึอแกุไขึสัญญข ดังกลวขว    ให้ทุเป็นคนสัญญขแบัตบัตป็นรับัต
รขคขได กุโให้ทุอยว มในดหลยพืงนงจขึองผุ มววขจุขงทาอจะพืงจขรณขดำขเนงนกขรให้ทุเป็นคนไป็น ติงขมระเบัตายบัตและกฎห้ทมขยทาอเกาอยวขึุอง

         2.4 กรณาทาอป็นระกขศป็นระกวดรขคขห้ทร่อห้ทนังส่อเช่งญช่วนไมวไดุกำขห้ทนดววขจะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ     ถง้แมุววขใน
สัญญขไดุระบัตหววขเป็นคนสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุกโไมวถอ่ววขสัญญขดังกลวขวเป็นคนสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ ติงขมเจติงนขรมณรขึองมติงงคณะ
รัฐมนติงราฉบััตบัตนาน
                3. กขรติงรวจสอบัตและคำขนวณเงงนช่ดเช่ยควขงขนกวอสรุขงติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ

        3.1 กขรคำขนวณเงงนเพืงอมห้ทร่อลด จะติงุองแยกคำขนวณติงขมป็นระเภทขึองงขนให้ทุติงรงกับัตสมติงรทาอกำขห้ทนดไวุ      ในสัญญข
จุขง ห้ทขกงขนป็นระเภทใดทาอมงไดุกำขห้ทนดสมติงรไว ุกโไมวสขมขรถนำขมขคำขนวณเงงนเพืงอมห้ทร่อลดไดุ

        3.2 กขรใชุ่ดัช่นารขคขในกขรคำขนวณ จะติงุองใชุ่ดัช่นารขคขในเด่อนทาอเปิ็นดซองรขคขเป็นรายบัตเทายบัตกับัตดัช่นาในเด่อนทาอผุ มรับัต
จุขงมาห้ทนังส่อสวงมอบัตงขน โดยห้ทนังส่อสวงมอบัตงขนขึองผุ มรับัตจุขงนันนอขจเป็นคนห้ทนังส่อถ้งผุ มควบัตคหมงขน  ป็นระธขนคณะกรรมกขรติงรวจกขร
จุขงห้ทร่อสววนรขช่กขร/รัฐวงสขห้ทกงจผุ มววขจุขงกโไดุ ซ้องมากขรป็นระทับัตติงรขรับัต ติงขมระเบัตายบัตฯ

        3.3 ในงขนกวอสรุขงบัตขงป็นระเภททาอสววนรขช่กขร/รัฐวงสขห้ทกงจ ผุ มววขจุขงเป็นคนผุ มจัดห้ทขวัสดหในกขรกวอสรุขง     บัตขงช่นงด
ให้ทุแกวผุ มรับัตจุขง ผุ มรับัตจุขงจะนำขควขวัสดหในกขรกวอสรุขงในสววนทาอผุ มววขจุขง จัดห้ทขมขรวมกับัตควขงขนกวอสรุขง ในกขร    คำขนวณควข K ไมวไดุ

        3.4 ควขงขนกวอสรุขงทาอจะนำขมขคำขนวณควข K ให้ทุรวมควขอำขนวยกขร กำขไรและภขษา (FACTOR  F)
 ดุวย โดยห้ทักควขงขนทาอไมวอยว มในขึวขยออกกวอนกขรคำขนวณ และไมวติงุองห้ทักเงงนลววงห้ทนุขออกจขกควขงขนกวอนกขรคำขนวณ

        3.5 กรณาทาอผุ มรับัตจุขงสวงงขนลวขชุ่ขกววขกำขห้ทนดในสัญญข ให้ทุเป็นรายบัตเทายบัตควข K ในเด่อนทาอครบัตกำขห้ทนดสงนนสหดสัญญขกับัตควข
K ในเด่อนทาอผุ มรับัตจุขงสวงงขนจรงง และให้ทุใชุ่ควข K ทาอนุอยกววขกรณาทาอติงุองจวขยเงงนเพืงอมให้ทุผมุรับัตจุขง และให้ทุใชุ่ควข K ทาอมขกกววขกรณาทาอติงุอง
เรายกเงงนค่นจขกผุ มรับัตจุขง 
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                 4.  ตวัอย่างรายการก่อสรอางทีีตไม่อย่ ูในข่ายนำามาคำานวณค่า K งานอาคาร 
                       - งขนระบัตบัตไฟฟอขภขยในบัตรงเวณ ระบัตบัตไฟฟอขแรงสมง ห้ทมุอแป็นลงไฟฟอข มงเติงอรรไฟฟอขเคร่อองกำขเนงด    ไฟฟอข ติงุ ม MDB
ทาอติงงดติงันงภขยนอกอขคขร ไฟฉหกเฉงน งขนป็นระสขนกขรไฟฟอข เป็นคนติงุน
                       - งขนระบัตบัตป็นระป็นขภขยในบัตรงเวณ มงเติงอรรไฟฟอขเคร่อองสมบัตนำนข อหป็นกรณรทาอใชุ่กับัตงขนภมมงสถขปั็นติงยกรรมเป็นคนติงุน
                       - รขยกขรครหภัณฑ์รทาอไมวใช่วสววนป็นระกอบัตขึองติงัวอขคขร (Built in) สขมขรถยกห้ทร่อเคล่ออนยุขยไดุ       เช่วน โติงะ 
เกุขอานเติงายงนอน ติงมเุป็นคนติงุน
                       - รขยกขรครหภัณฑ์รขึองงขนระบัตบัตติงวขง ๆ รวมทันงเคร่อองจักรและเคร่อองม่อกล ทาอทำขงขนดุวยพืลังงขน  ไฟฟอขห้ทร่อกล
ไกติงวขง ๆ เช่วน เคร่อองป็นรับัตอขกขศ เคร่อองเสายง ลำขโพืงอหป็นกรณรโสติงทัศนมป็นกรณ รบััตนไดเล่ออน คอมพืงวเติงอรร    แทงครนำนข ถังบัตำขบััตดสงองป็นฏิบงกมล
ทาอเป็นคนลักษณะสำขเรโจรมป็น เป็นคนติงุน
                        - งขนร่นอถอนอขคขรติงวขง ๆ ปั็นกผัง สำขนักงขนช่ัอวครขว บุัตขนพืักคนงขน นัองรุขน เป็นคนติงุน
                        - งขนทดสอบัตระบัตบัตติงวขง ๆ ทดสอบัตสภขพืดงน ทดสอบัตเสขเขึโม เป็นคนติงุน
                        - งขนภมมงสถขปั็นติงยกรรม เช่วน ป็นลมกห้ทญุข จัดสวน ป็นลมกติงุนไม ุเป็นคนติงุน
                        - งขนรันวลวดห้ทนขมทาอไมวมาคขนคอนกราติง
                        - งขนในห้ทมวดควขวัสดหใชุ่สอยอ่อน ๆ
               5.  ปญหาทีีตพบในการพิจัารณาและตรวจัสอบค่า K 
                      1. ป็นระกขศป็นระกวดรขคข ห้ทร่อสัญญขจุขง ไมวไดุระบัตหเง่ออนไขึกขรใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ
                      2. กรณาทาอมากขรกำขห้ทนดสมติงรทาอใชุ่ในกขรคำขนวณควข K จะพืบัตสมติงรไมวครบัตถุวนห้ทร่อไมวสอดคลุอง
กับัตป็นระเภท
                      3. เอกสขรขึองสัญญขไมวครบัตถุวน และขึขดควขมช่ัดเจนในสขระสำขคัญ โดยเฉพืขะเอกสขรทาอเป็นคน เง่ออนไขึกขร
ใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ
                      4. กขรกำขห้ทนดสมติงรในใบัตป็นระกขศป็นระกวดรขคข และใบัตสัญญขจุขงไมวติงรงกัน
                      5.กขรแยกป็นระเภทขึองงขนกวอสรุขงไมวสอดคลุองกับัตสมติงรทาอกำขห้ทนดไวุ
                      6. นำขรขยกขรทาอไมวอยว มในขึวขยมขคำขนวณควข K 
                      7. ไมวไดุห้ทักควขอขคขรทาอทำขกขรช่ัอวครขว โรงเกโบัตพืัสดหบุัตขนพืักคนงขน วขงผังกวอสรุขง เจขะสำขรวจดงน ควขเคล่ออนยุขย
อหป็นกรณร ฯลฯ ซ้องไมวรวมอยมวใน Factor F แลุว ออกจขกควขงขนในงวดแรกกวอนนำขมขคำขนวณควข K
                      8. พืงจขรณขควขงขนทาอสวงมอบัต โดยห้ทักภขษามมลควขเพืงอม (VAT) กวอนนำขมขคำขนวณควข K ซ้องทำขให้ทุควขงขนทาอไดุติงำอขกววขขึุอ
เทโจจรงง
                      9. ใชุ่ดัช่นารขคขในกขรคำขนวณ

               9.1 ใชุ่ดัช่นารขคขในเด่อนติงรวจรับัตแทนดัช่นารขคขเด่อนสวงมอบัตงขน
               9.2 ใชุ่ดัช่นารขคขเด่อนทาอเซโนสัญญขแทนกขรใชุ่ดัช่นาในเด่อนเปิ็นดซองป็นระกวดรขคข
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                          9.3  ใชุ่ดัช่นารขคขขึองเด่อนทาอยังมงไดุทำขกขรป็นรับัตป็นรหงแกุไขึให้ทุถมกติงุอง
                10. ขึอรับัตเงงนช่ดเช่ยเกงน 90 วัน ซ้องติงขมห้ทลักกขรนับัตวันจะติงุองนับัตวันถัดจขกวันทาอผุ มรับัตจุขงสวงมอบัตงขน 
งวดสหดทุขย จนถ้งวันทาอสววนรขช่กขรป็นระทับัตติงรขรับัตติงขมระเบัตายบัตฯ
      11. กขรคำขนวณควข K โดยไมวไดุห้ทัก 4 % ออก
                12. กขรห้ทักควขงขนรขยกขรทาอไมวอยว มในขึวขยไมวไดุพืงจขรณขจขกป็นระมขณรขคขกวอสรุขง (BOQ) 
ทาอผุ มรับัตจุขง เสนอรขคข

      13. ไมวไดุเป็นรายบัตเทายบัตควข K กรณาสวงงขนเกงนระยะเวลขทาอกำขห้ทนดไวุในสัญญข
                14. ในกขรห้ทักควขงขนรขยกขรครหภัณฑ์รไมวไดุป็นรับัตควข Factor F ขึองแติงวละรขยกขรให้ทุถมกติงุองกวอน
กขรคำขนวณควขงขน
                15. กขรลงทะเบัตายนรับัตห้ทนังส่อขึอรับัตเงงนช่ดเช่ยขึองผุ มรับัตจุขงลวขชุ่ขกววขทาอควรจะเป็นคน ทำขให้ทุผุ มรับัตจุขง 
ไมวไดุรับัตสงทธงในกขรพืงจขรณขเงงนช่ดเช่ย
                16. เอกสขรสวงไมวครบัตถุวนติงขม ว 85 

           6. คำาถามและคำาตอบ ขออหารือแนวทีางปฏิบัต  ิในการชดเชยค่างานก่อสรอาง ตามสัญญา

แบบปรับราคาไดอ (ค่า K) 

ถาม 
                      สำขนักงขนป็นลัดกระทรวงสขธขรณสหขึโดยจังห้ทวัดนวขน  ทำขสัญญขววขจุขงกวอสรุขงอขคขรอหบััตติงงเห้ทติงห    โรงพืยขบัตขล
สมเดโจพืระยหพืรขช่ปั็นว ติงขมสัญญขเลขึทาอ 41/2539 ลงวันทาอ 30  สงงห้ทขคม  2539 สงนนสหดสัญญขวันทาอ13 กันยขยน 2540 ผุ มรับัตจุขงสวงม
อบัตงขนงวดสหดทุขยวันทาอ  8  กันยขยน  2540  จังห้ทวัดนวขนไดุรับัตห้ทนังส่อขึอเงงนเพืงอม            ควขงขนติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ 
จำขนวน 232,502.40 บัตขท  (สองแสนสขมห้ทม่อนสองพืันห้ทุขรุอยสองบัตขทสาอสงบัตสติงขงคร) วันทาอ25 มงถหนขยน 2541 สำขนักงขนป็นลัด
กระทรวงสขธขรณสหขึ  โดยจังห้ทวัดนวขนถ่อป็นฏิบงบััตติงงติงขมเง่ออนไขึและห้ทลักเกณฑ์รติงขมมติงงคณะรัฐมนติงราเม่ออวันทาอ  22  สงงห้ทขคม  2532  
เน่อองจขกผุ มรับัตจุขงขึอรับัตเงงนช่ดเช่ย  เกงนกำขห้ทนดเวลข  290 วัน             (นับัตถ้งวันทาอ  25  มงถหนขยน 2541)  ติงวอมขผุ มรับัตจุขงไดุมา
ห้ทนังส่อลงวันทาอ 3 สงงห้ทขคม 2541 และวันทาอ 13 สงงห้ทขคม 2541 ขึอให้ทุจังห้ทวัดนวขนทบัตทวนคำขรุองขึอเงงนควขงขนเพืงอม สำขนักงขนป็นลัด
กระทรวง สขธขรณสหขึ โดยจังห้ทวัดนวขนขึอให้ทุพืงจขรณขกรณาดังกลวขว

ตอบ
        ผุ มรับัตจุขงไมวมาสงทธงขึอเงงนเพืงอมควขงขนติงขมสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุเน่อองจขกผุ มรับัตจุขงไดุมาห้ทนังส่อ เรายก

รุองลววงเลยเป็นคนระยะเวลข 290 วันซ้องเกงนกำขห้ทนด 90 วัน นับัตติงันงแติงววันทาอผุ มรับัตจุขงสวงมอบัตงขนงวดสหดทุขย จ้งไมวเป็นคนไป็นติงขมเง่ออนไขึและ
ห้ทลักเกณฑ์รขึองกขรนำขสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุมขใชุ่ติงขมมติงงคณะรัฐมนติงร  าเม่ออ วันทาอ 22 สงงห้ทขคม 2532 แจุงติงขมห้ทนังส่อสำขนัก
เลขึขธงกขรคณะรัฐมนติงร ทาอ นร 0203/ว 109 ลงวันทาอ 24 สงงห้ทขคม 2532 
(หนังสือสำานักงบประมาณทีีตนร 0407/7682 ลงวันทีีต3 กุมภาพันธ์ 2542)
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ถาม
        สำขนักงขนอัยกขรสมงสหดขึอห้ทขร่อกรณาสำขนักงขนอัยกขรเขึติง 8 ไดุทำขสัญญขจุขงกวอสรุขงอขคขรสำขนักงขน อัยกขร

จังห้ทวัดนครศราธรรมรขช่ พืรุอมบุัตขนพืักและสงองกวอสรุขงป็นระกอบัต วงเงงนทันงสงนน25,520,000 บัตขท  ติงขมสัญญขเลขึทาอ1/2539 ลงวันทาอ25
กันยขยน 2539 ติงวอมขผุ มรับัตจุขงไดุขึอป็นรับัตสัญญขจุขงดังกลวขวเป็นคนสัญญขป็นรับัตรขคขควข K ติงขมนัยมติงงคณะรัฐมนติงร  าเม่ออวันทาอ 16 
กันยขยน 2540  เร่อองผลกระทบัตจขกกขรป็นรับัตป็นรหงระบัตบัต กขรแลกเป็นลาอยนเงงนติงรข (มขติงรกขร ในกขรช่ววยเห้ทล่อผุ มป็นระกอบัตอขช่า
พืกวอสรุขง)  ขึุอ 1.3  แติงวเน่อองจขกในกขร ป็นระกวดรขคขนันนมงไดุกำขห้ทนดให้ทุใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ สำขนักงขนอัยกขรสมงสหดจ้ง
ขึอให้ทุสำขนักงบัตป็นระมขณ วงนงจฉัยววข กรณาติงขมขึุอห้ทขร่อในเร่อองนานสำขนักงขนอัยกขรสมงสหดจะสขมขรถนำขเง่ออนไขึ ห้ทลักเกณฑ์ รสมติงร และวงธา
กขรคำขนวณทาอใชุ่กับัตสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุห้ทร่อไมว

ตอบ 
                      เน่อองจขกมติงงคณะรัฐมนติงราเม่ออวันทาอ22 สงงห้ทขคม 2532 เร่ออง กขรพืงจขรณขช่ววยเห้ทล่อผุ มป็นระกอบัต 
อขช่าพืงขนกวอสรุขง แจุงติงขมห้ทนังส่อสำขนักเลขึขธงกขรคณะรัฐมนติงราทาอนร 0203/ว 109 ลงวันทาอ24 สงงห้ทขคม 2532 กำขห้ทนดเง่ออนไขึ 
ห้ทลักเกณฑ์รทาอใชุ่กับัตสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุให้ทุผุ มววขจุขงติงุองแจุงและป็นระกขศให้ทุผุ มรับัตจุขงทรขบัต เช่วน ในป็นระกขศป็นระกวดรขคขฯ  และ
ตุิงองระบัตหในสัญญขจุขงดุวยววขงขนจุขงเห้ทมขนันนๆ  จะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุและไดุมามติงง        คณะรัฐมนติงราเม่ออวันทาอ 7 เมษขยน 
2541 แจุงติงขมห้ทนังส่อสำขนักเลขึขธงกขร คณะรัฐมนติงราดววนทาอสหด ทาอนร 0205/ว 70     ลงวันทาอ10 เมษขยน 2541 ให้ทุยกเลงกมติงงคณะ
รัฐมนติงราเม่ออวันทาอ  16 กันยขยน 2540   โดยให้ทุถ่อป็นฏิบงบััตติงงติงขมมขติงรกขร        ช่ววยเห้ทล่อผุ มป็นระกอบัตอขช่าพืงขนกวอสรุขง และผุ มป็นระกอบัต
อขช่าพืงขนกวอสรุขงและผมุป็นระกอบัตอขช่าพือ่อน ติงขมควขมเห้ทโนขึอง คณะรัฐมนติงรา เม่ออวันทาอ 7 เมษขยน 2541  ซ้องในเร่อองเกาอยวกับัตกขร
ใชุ่ควข K ไดุกำขห้ทนดไวุในขึุอ 8 ววขเง่ออนไขึ  ห้ทลักเกณฑ์รสมติงรและวงธากขรคำขนวณทาอใชุ่กับัตสัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขได ุให้ทุเป็นคนไป็นติงขมมติงงคณะ
รัฐมนติงราเม่ออวันทาอ 22 สงงห้ทขคม 2532      ดังทาอกลวขวขึุขงติงุน ดงันันนกขรทาอสำขนักงขนอัยกขรสมงสหดไมวไดุระบัตหไว ุในป็นระกขศป็นระกวดรข
คขววขจะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคขไดุ กรณานานจ้งไมวอยมวในขึวขยทาอจะใชุ่สัญญขแบัตบัตป็นรับัตรขคข ไดุติงขมนัยมติงงคณะรัฐมนติงราดังกลวขว 
(หนังสือสำานักงบประมาณ ด่วนทีีตสุด ทีีตนร 0407/8670 ลงวันทีีต 20 พฤษภาคม 2541) 
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รายละเอียดข้ันตอนการตรวจัสอบและอนุมัต  ิค่า K   
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