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ตารางอัตราราคา
งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหินเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดประกอบการคานวณ
ในส่วนของการคานวณค่างานต้นทุนต่อหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ งานฐานรากและงานระเบิดหินในงานก่อสร้าง
ชลประทาน โดยได้มีการสารวจ รวบรวมข้อมูล คานวณรวม และจัดทาไว้เป็นตารางสาเร็จรูป เรียกว่า
ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ซึ่งแต่ละตารางจะผันแปรไปตามระดับราคา
นามันเชือเพลิงโซล่า (ดีเชล) ตังแต่ราคา 15.00 – 50.99 บาทต่อลิตร ดังนัน ในวันที่คานวณราคากลาง
งานก่อสร้างนัน ราคานามันเชือเพลิงโซล่า (ดีเชล) ที่อาเภอเมืองของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตังอยู่เท่าไร
ก็ให้ใช้ตารางฯ ที่สอดคล้องกับระดับราคานามันเชือเพลิงโซล่า (ดีเชล) นัน
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ตารางอัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิ น ส าหรั บ
งานก่อสร้างชลประทานดังกล่าว มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามระดับราคานามันและสภาวการณ์
ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ได้มีข้อกาหนดให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ร่วมกับ
กรมชลประทาน และหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ตารางอั ต ราราคางานปรั บ ปรุ ง ฐานรากและงานระเบิ ด หิ น ส าหรั บ งานก่ อ สร้ า งชลประทาน
ให้ ส อดคล้ องตามระดับ ราคาน ามัน และสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ ยนแปลงไป และแจ้งเวีย น
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ทั้งนี้ ตารางอัต ราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน ที่ประกาศใช้พร้อมกับ
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทานที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้ มีรายละเอียด
ปรากฏในหน้าถัดไป
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 15.00 - 15.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

รายการ
งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)
งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole
2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)
2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)
งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)
3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร
3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร
3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร
3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร
3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)
3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร
3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร
3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร
3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร
งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)
งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)
5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง
5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง
งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา
6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา
งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)
7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)
7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)
7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)
7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)
วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)
งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)
งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

711.70

บาท / เมตร
บาท / เมตร

664.47
581.29

บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร

2,697.00
3,043.69
3,646.05
4,234.45

บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร

1,887.55
2,233.32
2,545.10
2,897.65
856.75

บาท / ครัง
บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา
ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ครัง
บาท / ครัง

1,332.49
1,619.28

บาท / ถุง
บาท / กก.
บาท / ตัน
บาท / ลิตร
บาท / เมตร

492.28
9.84
4,476.85
4.88
ตามราคาตลาดปัจจุบนั
ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

140.71

บาท / ลบ.ม.

97.97
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 15.00 - 15.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่

11.

12.

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร
- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด
- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์
งาน SLUSH GROUTING

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

64.04

บาท / ลบ.ม.

164.88

บาท / ลบ.ม.

133.08

บาท / ลบ.ม.

131.46

บาท / ลบ.ม.
บาท / ลบ.ม.
บาท / ลบ.ม.
บาท / ลบ.ม.

1,094.87
680.00
1,700.67
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 16.00 - 16.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

รายการ
งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)
งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole
2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)
2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)
งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)
3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร
3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร
3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร
3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร
3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)
3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร
3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร
3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร
3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร
งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)
งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)
5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง
5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง
งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา
6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา
งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)
7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)
7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)
7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)
7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

715.15

บาท / เมตร
บาท / เมตร

671.37
587.42

บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร

2,712.33
3,060.94
3,665.77
4,257.45

บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร
บาท / เมตร

1,899.05
2,247.12
2,560.43
2,914.90
860.20

บาท / ครัง
บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา
ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ครัง
บาท / ครัง

1,341.69
1,630.78

บาท / ถุง
บาท / กก.
บาท / ตัน

500.80
10.01
4,553.52

บาท / ลิตร

4.96
ตามราคาตลาดปัจจุบนั

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

141.73

บาท / ลบ.ม.

98.65

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 16.00 - 16.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

64.41

บาท / ลบ.ม.

166.11

บาท / ลบ.ม.

134.12

บาท / ลบ.ม.

132.65

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,106.63

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,729.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 17.00 - 17.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

718.60

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

678.27

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

593.55

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,727.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,078.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,685.48

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,280.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

1,910.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,260.92

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,575.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

2,932.15

บาท / เมตร

863.65

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,350.89

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,642.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

509.32

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

10.18

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

4,630.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.05

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบนั
บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

142.76

บาท / ลบ.ม.

99.33

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 17.00 - 17.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

64.78

บาท / ลบ.ม.

167.34

บาท / ลบ.ม.

135.17

บาท / ลบ.ม.

133.84

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,118.38

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,758.17

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 18.00 - 18.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

722.05

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

685.17

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

599.69

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,743.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,095.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,705.19

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,303.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

1,922.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,274.72

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,591.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

2,949.40

บาท / เมตร

867.10

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,360.09

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,653.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

517.85

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

10.35

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

4,706.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.14

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบนั
บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

143.77

บาท / ลบ.ม.

99.99

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 18.00 - 18.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

65.14

บาท / ลบ.ม.

168.56

บาท / ลบ.ม.

136.21

บาท / ลบ.ม.

135.03

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,130.14

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,786.92

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

725.50

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

692.07

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

605.82

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,758.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,112.69

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,724.91

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,326.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

1,933.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,288.52

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,606.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

2,966.65

บาท / เมตร

870.55

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,369.29

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,665.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

526.36

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

10.52

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

4,783.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.23

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบนั
บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

144.79

บาท / ลบ.ม.

100.67

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร)

ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

65.51

บาท / ลบ.ม.

169.79

บาท / ลบ.ม.

137.25

บาท / ลบ.ม.

136.22

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,141.89

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,815.67

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

728.95

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

698.97

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

611.95

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,773.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,129.94

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,744.62

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,349.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

1,945.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,302.32

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,621.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

2,983.90

บาท / เมตร

874.00

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,378.49

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,676.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

534.88

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

10.69

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

4,860.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.32

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบนั
บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

145.82

บาท / ลบ.ม.

101.35

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

65.88

บาท / ลบ.ม.

171.02

บาท / ลบ.ม.

138.30

บาท / ลบ.ม.

137.41

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,153.65

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,844.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

732.40

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

705.87

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

618.09

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,789.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,147.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,764.34

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,372.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

1,956.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,316.12

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,637.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,001.15

บาท / เมตร

877.45

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,387.69

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,688.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

543.40

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

10.86

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

4,936.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.41

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบนั
บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

146.83

บาท / ลบ.ม.

102.02

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร

หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60

www.yotathai.com

- 162 -

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 21.00 - 21.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

66.25

บาท / ลบ.ม.

172.24

บาท / ลบ.ม.

139.33

บาท / ลบ.ม.

138.60

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,165.41

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,873.17

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

735.85

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

712.77

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

624.22

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,804.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,164.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,784.05

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,395.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

1,968.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,329.92

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,652.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,018.40

บาท / เมตร

880.90

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,396.89

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,699.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

551.92

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

11.03

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,013.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.50

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

147.85

บาท / ลบ.ม.

102.70

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

66.62

บาท / ลบ.ม.

173.47

บาท / ลบ.ม.

140.38

บาท / ลบ.ม.

139.79

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,177.16

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,901.92

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

739.30

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

719.67

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

630.35

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,819.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,181.69

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,803.77

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,418.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

1,979.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,343.72

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,667.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,035.65

บาท / เมตร

884.35

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,406.09

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,711.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

560.43

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

11.20

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,090.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.58

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

148.88

บาท / ลบ.ม.

103.37

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

66.99

บาท / ลบ.ม.

174.70

บาท / ลบ.ม.

141.43

บาท / ลบ.ม.

140.98

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,188.91

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,930.67

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

742.75

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

726.57

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

636.49

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,835.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,198.94

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,823.48

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,441.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

1,991.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,357.52

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,683.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,052.90

บาท / เมตร

887.80

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,415.29

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,722.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

568.95

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

11.37

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,166.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.67

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

149.89

บาท / ลบ.ม.

104.04

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

67.35

บาท / ลบ.ม.

175.92

บาท / ลบ.ม.

142.46

บาท / ลบ.ม.

142.17

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,200.67

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,959.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

746.20

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

733.47

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

642.62

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,850.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,216.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,843.19

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,464.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,002.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,371.32

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,698.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,070.15

บาท / เมตร

891.25

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,424.49

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,734.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

577.47

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

11.54

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,243.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.77

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

150.91

บาท / ลบ.ม.

104.72

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

67.72

บาท / ลบ.ม.

177.15

บาท / ลบ.ม.

143.51

บาท / ลบ.ม.

143.36

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,212.43

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

1,988.17

งาน SLUSH GROUTING

หลักเกณฑ์ราคากลาง ปี 55 ปรับปรุง 15 มี.ค. 60

www.yotathai.com

- 171 -

อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

749.65

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

740.37

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

648.75

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,865.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,233.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,862.91

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,487.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,014.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,385.12

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,713.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,087.40

บาท / เมตร

894.70

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,433.69

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,745.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

586.00

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

11.72

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,320.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.85

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

151.94

บาท / ลบ.ม.

105.40

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

68.09

บาท / ลบ.ม.

178.38

บาท / ลบ.ม.

144.56

บาท / ลบ.ม.

144.55

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,224.18

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,016.92

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

753.10

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

747.27

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

654.89

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,881.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,250.69

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,882.62

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,510.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,025.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,398.92

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,729.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,104.65

บาท / เมตร

898.15

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,442.89

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,757.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

594.51

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

11.89

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,396.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

5.94

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

152.95

บาท / ลบ.ม.

106.07

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

68.46

บาท / ลบ.ม.

179.60

บาท / ลบ.ม.

145.59

บาท / ลบ.ม.

145.74

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,235.94

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,045.67

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

756.55

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

754.17

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

661.02

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,896.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,267.94

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,902.34

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,533.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,037.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,412.72

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,744.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,121.90

บาท / เมตร

901.60

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,452.09

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,768.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

603.03

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

12.06

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,473.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.03

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

153.97

บาท / ลบ.ม.

106.74

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

68.82

บาท / ลบ.ม.

180.83

บาท / ลบ.ม.

146.64

บาท / ลบ.ม.

146.93

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,247.69

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,074.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

760.00

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

761.07

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

667.15

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,911.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,285.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,922.05

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,556.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,048.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,426.52

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,759.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,139.15

บาท / เมตร

905.05

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,461.29

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,780.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

611.55

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

12.23

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,550.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.12

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

154.99

บาท / ลบ.ม.

107.42

บาท / ลบ.ม.

69.19

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร

บาท / ลบ.ม.

182.06

บาท / ลบ.ม.

147.68

บาท / ลบ.ม.

148.12

ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,259.45

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,103.17

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

763.45

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

767.97

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

673.29

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,927.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,302.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,941.77

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,579.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,060.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,440.32

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,775.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,156.40

บาท / เมตร

908.50

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,470.49

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,791.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

620.07

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

12.40

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,626.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.20

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

156.01

บาท / ลบ.ม.

108.09

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

69.56

บาท / ลบ.ม.

183.28

บาท / ลบ.ม.

148.72

บาท / ลบ.ม.

149.31

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,271.21

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,131.92

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

766.90

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

774.87

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

679.42

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,942.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,319.69

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,961.48

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,602.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,071.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,454.12

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,790.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,173.65

บาท / เมตร

911.95

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,479.69

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,803.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

628.58

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

12.57

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,703.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.29

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

157.03

บาท / ลบ.ม.

108.77

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

69.93

บาท / ลบ.ม.

184.51

บาท / ลบ.ม.

149.76

บาท / ลบ.ม.

150.50

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,282.96

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,160.67

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

770.35

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

781.77

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

685.55

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,957.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,336.94

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,981.19

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,625.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,083.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,467.92

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,805.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,190.90

บาท / เมตร

915.40

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,488.89

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,814.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

637.10

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

12.74

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,780.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.39

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

158.05

บาท / ลบ.ม.

109.45

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

70.30

บาท / ลบ.ม.

185.74

บาท / ลบ.ม.

150.81

บาท / ลบ.ม.

151.69

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,294.71

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,189.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

773.80

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

788.67

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

691.69

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,973.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,354.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,000.91

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,648.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,094.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,481.72

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,821.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,208.15

บาท / เมตร

918.85

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,498.09

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,826.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

645.62

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

12.91

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,856.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.47

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

159.06

บาท / ลบ.ม.

110.11

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

70.66

บาท / ลบ.ม.

186.96

บาท / ลบ.ม.

151.85

บาท / ลบ.ม.

152.88

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,306.47

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,218.17

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

777.25

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

795.57

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

697.82

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,988.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,371.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,020.62

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,671.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,106.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,495.52

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,836.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,225.40

บาท / เมตร

922.30

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,507.29

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,837.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

654.14

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

13.08

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

5,933.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.56

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

160.09

บาท / ลบ.ม.

110.79

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

71.03

บาท / ลบ.ม.

188.19

บาท / ลบ.ม.

152.89

บาท / ลบ.ม.

154.07

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,318.23

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,246.92

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

780.70

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

802.47

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

703.95

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,003.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,388.69

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,040.34

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,694.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,117.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,509.32

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,851.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,242.65

บาท / เมตร

925.75

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,516.49

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,849.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

662.65

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

13.25

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,010.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.65

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

161.11

บาท / ลบ.ม.

111.47

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

71.40

บาท / ลบ.ม.

189.42

บาท / ลบ.ม.

153.94

บาท / ลบ.ม.

155.26

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,329.98

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,275.67

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

784.15

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

809.37

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

710.09

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,019.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,405.94

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,060.05

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,717.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,129.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,523.12

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,867.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,259.90

บาท / เมตร

929.20

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,525.69

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,860.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

671.18

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

13.42

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,086.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.74

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

162.12

บาท / ลบ.ม.

112.14

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 36.00 - 36.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

71.77

บาท / ลบ.ม.

190.64

บาท / ลบ.ม.

154.97

บาท / ลบ.ม.

156.45

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,341.74

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,304.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

787.60

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

816.27

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

716.22

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,034.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,423.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,079.77

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,740.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,140.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,536.92

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,882.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,277.15

บาท / เมตร

932.65

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,534.89

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,872.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

679.70

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

13.59

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,163.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.82

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

163.15

บาท / ลบ.ม.

112.82

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

72.14

บาท / ลบ.ม.

191.87

บาท / ลบ.ม.

156.02

บาท / ลบ.ม.

157.64

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,353.49

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,333.17

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

791.05

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

823.17

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

722.35

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,049.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,440.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,099.48

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,763.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,152.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,550.72

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,897.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,294.40

บาท / เมตร

936.10

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,544.09

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,883.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

688.22

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

13.76

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,240.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

6.92

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

164.17

บาท / ลบ.ม.

113.49

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 38.00 - 38.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

72.51

บาท / ลบ.ม.

193.10

บาท / ลบ.ม.

157.07

บาท / ลบ.ม.

158.83

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,365.25

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,361.92

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

794.50

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

830.07

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

728.49

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,065.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,457.69

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,119.19

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,786.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,163.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,564.52

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,913.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,311.65

บาท / เมตร

939.55

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,553.29

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,895.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

696.73

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

13.93

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,316.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.01

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

165.18

บาท / ลบ.ม.

114.16

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

72.87

บาท / ลบ.ม.

194.32

บาท / ลบ.ม.

158.10

บาท / ลบ.ม.

160.01

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,377.01

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,390.67

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

797.95

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

836.97

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

734.62

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,080.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,474.94

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,138.91

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,809.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,175.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,578.32

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,928.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,328.90

บาท / เมตร

943.00

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,562.49

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,906.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

705.25

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

14.10

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,393.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.10

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

166.21

บาท / ลบ.ม.

114.84

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

73.24

บาท / ลบ.ม.

195.55

บาท / ลบ.ม.

159.15

บาท / ลบ.ม.

161.21

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,388.76

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,419.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

801.40

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

843.87

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

740.75

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,095.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,492.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,158.62

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,832.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,186.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,592.12

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,943.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,346.15

บาท / เมตร

946.45

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,571.69

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,918.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

713.77

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

14.27

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,470.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.18

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

167.23

บาท / ลบ.ม.

115.52

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

73.61

บาท / ลบ.ม.

196.78

บาท / ลบ.ม.

160.20

บาท / ลบ.ม.

162.40

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,400.51

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,448.17

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

804.85

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

850.77

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

746.89

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,111.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,509.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,178.34

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,855.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,198.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,605.92

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,959.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,363.40

บาท / เมตร

949.90

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,580.89

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,929.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

722.28

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

14.44

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,546.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.27

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

168.24

บาท / ลบ.ม.

116.19

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

73.98

บาท / ลบ.ม.

198.00

บาท / ลบ.ม.

161.23

บาท / ลบ.ม.

163.58

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,412.27

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,476.92

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

808.30

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

857.67

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

753.02

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,126.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,526.69

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,198.05

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,878.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,209.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,619.72

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,974.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,380.65

บาท / เมตร

953.35

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,590.09

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,941.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

730.80

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

14.61

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,623.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.36

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

169.27

บาท / ลบ.ม.

116.86

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

74.34

บาท / ลบ.ม.

199.23

บาท / ลบ.ม.

162.28

บาท / ลบ.ม.

164.78

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,424.03

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,505.67

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

811.75

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

864.57

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

759.15

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,141.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,543.94

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,217.77

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,901.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,221.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,633.52

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

2,989.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,397.90

บาท / เมตร

956.80

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,599.29

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,952.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

739.32

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

14.78

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,700.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.44

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

170.29

บาท / ลบ.ม.

117.54

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

74.71

บาท / ลบ.ม.

200.46

บาท / ลบ.ม.

163.32

บาท / ลบ.ม.

165.97

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,435.78

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,534.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

815.20

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

871.47

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

765.29

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,157.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,561.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,237.48

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,924.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,232.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,647.32

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,005.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,415.15

บาท / เมตร

960.25

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,608.49

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,964.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

747.85

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

14.95

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,776.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.54

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

171.30

บาท / ลบ.ม.

118.21

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 45.00 - 45.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

75.08

บาท / ลบ.ม.

201.68

บาท / ลบ.ม.

164.36

บาท / ลบ.ม.

167.15

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,447.54

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,563.17

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

818.65

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

878.37

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

771.42

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,172.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,578.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,257.19

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,947.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,244.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,661.12

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,020.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,432.40

บาท / เมตร

963.70

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,617.69

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,975.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

756.36

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

15.12

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,853.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.63

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

172.32

บาท / ลบ.ม.

118.89

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 46.00 - 46.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

75.45

บาท / ลบ.ม.

202.91

บาท / ลบ.ม.

165.40

บาท / ลบ.ม.

168.35

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,459.29

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,591.92

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

822.10

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

885.27

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

777.55

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,187.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,595.69

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,276.91

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,970.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,255.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,674.92

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,035.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,449.65

บาท / เมตร

967.15

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,626.89

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,987.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

764.88

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

15.29

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

6,930.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.72

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

173.35

บาท / ลบ.ม.

119.57

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 47.00 - 47.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

75.82

บาท / ลบ.ม.

204.14

บาท / ลบ.ม.

166.45

บาท / ลบ.ม.

169.54

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,471.05

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,620.67

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

825.55

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

892.17

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

783.69

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,203.00

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,612.94

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,296.62

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

4,993.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,267.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,688.72

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,051.10

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,466.90

บาท / เมตร

970.60

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,636.09

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

1,998.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

773.40

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

15.46

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

7,006.85

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.80

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

174.36

บาท / ลบ.ม.

120.23

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 48.00 - 48.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

76.18

บาท / ลบ.ม.

205.36

บาท / ลบ.ม.

167.49

บาท / ลบ.ม.

170.72

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,482.81

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,649.42

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

829.00

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

899.07

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

789.82

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,218.33

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,630.19

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,316.34

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

5,016.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,278.55

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,702.52

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,066.43

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,484.15

บาท / เมตร

974.05

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,645.29

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

2,010.28

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

781.92

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

15.63

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

7,083.52

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.89

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

175.38

บาท / ลบ.ม.

120.91

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 49.00 - 49.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

76.55

บาท / ลบ.ม.

206.59

บาท / ลบ.ม.

168.53

บาท / ลบ.ม.

171.92

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,494.56

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,678.17

งาน SLUSH GROUTING
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ

1.

งานฝังท่อกรุเพือ่ การเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)

2.

งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

3.

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / เมตร

832.45

2.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

บาท / เมตร

905.97

2.2 เจาะหินแข็ง (Firm - fairy firm rock)

บาท / เมตร

795.95

3.1.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

3,233.66

3.1.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

3,647.44

3.1.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

4,336.05

3.1.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

5,039.45

3.2.1 ความลึก 00.00 - 15.00 เมตร

บาท / เมตร

2,290.05

3.2.2 ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร

บาท / เมตร

2,716.32

3.2.3 ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร

บาท / เมตร

3,081.76

3.2.4 ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร

บาท / เมตร

3,501.40

บาท / เมตร

977.50

งานเจาะ Curtain Grout Hole
3.1 เจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

3.2 เจาะหินแข็ง (Firm, fairly firm, medium, soft rock)

4.

งานเจาะปูนซ้า (Redrilling Grout Hole)

5.

งานทดสอบการรั่วซึมของน้าแบบลูยอง (Lugeon Test)

6.

7.

5.1 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมดิ่ง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวิทยา

5.2 ส้าหรับการทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

บาท / ครัง

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

งานทดลองอัดฉีดน้าก่อนการอัดฉีดของผสม
6.1 การทดลองในหลุมเจาะมุมดิ่งและมุมเอียงไม่เกิน 15 องศา

บาท / ครัง

1,654.49

6.2 การทดลองในหลุมเจาะมุมเอียงเกินกว่า 15 องศา

บาท / ครัง

2,021.78

7.1 งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

บาท / ถุง

790.43

7.2 งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

บาท / กก.

15.80

7.3 งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt of fine sand Grouting)

บาท / ตัน

7,160.19

7.4 งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

บาท / ลิตร

7.99

งานด้าเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

8.

วัสดุส้าหรับการอัดฉีด (Grouting Material)

9.

งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

10.

งานระเบิดหิน
10.1 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

ตามราคาตลาดปัจจุบัน

บาท / เมตร

ตามราคางานของ ส่วนธรณีวทิ ยา

บาท / ลบ.ม.

176.41

บาท / ลบ.ม.

121.59

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.2 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง
พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
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อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน
งานก่อสร้างชลประทาน
(ราคาน้ามันโซล่าที่ อ.เมือง 50.00 - 50.99 บาท/ลิตร)
ล้าดับที่

รายการ
10.3 ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไป หรือ เป็นคลอง

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

บาท / ลบ.ม.

76.92

บาท / ลบ.ม.

207.82

บาท / ลบ.ม.

169.58

บาท / ลบ.ม.

173.11

พืนคลองกว้าง 3.00 เมตรขึนไป
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
10.4 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
10.5 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
10.6 ระเบิดหินเป็นคลอง พืนคลองกว้างน้อยกว่า 3.00 เมตร
ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร
11.

งานอัดฉีดของผสมแรงดันสูง (Cement Jet Grouting)

บาท / ลบ.ม.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

12.

- แยกเป็นค่าด้าเนินการอัดฉีด

บาท / ลบ.ม.

1,506.31

- แยกเป็นค่าปูนซีเมนต์

บาท / ลบ.ม.

680.00

บาท / ลบ.ม.

2,706.92

งาน SLUSH GROUTING

