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สรุปผลการจ้างแรงงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2561  กรมชลประทาน 

ข้อมูล  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ( จากระบบติดตาม online) 

กรมชลประทานมีการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่

ทั่วทุกภาคของประเทศ ตามนโยบายของภาครัฐ ลักษณะงานในการจ้างแรงงานเป็นงานด้านก่อสร้างและ

บ ารุงรักษา เช่น งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก งานซ่อมแซมปรับปรุงโครงการ ก าจัดวัชพืช    

เป็นต้น ปี 2561 ปัจจุบันมีแผนการจ้างแรงงานจากวงเงินก่อสร้างในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 2,170.17 ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่ายค่าจ้างแรงงาน 28.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของงบประมาณการจ้างแรงงาน หรือคิด

เป็น 91,874 คน-วัน โดยจ้างแรงงาน จ านวน 2,214 คน จ าแนก ดังนี้ 

• การจ้างแรงงานในระดับลุ่มน้ า  มีการจ้างแรงงานครอบคลุม 25 ลุ่มน้ าหลัก โดยลุ่มน้ าที่มี

จ้างแรงงานมากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ลุ่มน้ ามูล จ านวน 506 คน ลุ่มน้ าโขง จ านวน 395 คน และ ลุ่มน้ าชี 
จ านวน 292 คน ตามล าดับ 

• การจ้างแรงงานในระดับส านัก/กอง  มีการจ้างแรงงานทั้งหมด 21 ส านัก/กอง โดยส านัก/

กองที่มีจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่ ส านักงานชลประทานที่ 6 จ านวน 525 คน ส านักชลประทานที่ 5 
จ านวน 405 คน และ ส านักชลประทานที่ 10 จ านวน 248 คน ตามล าดับ 

• การจ้างแรงงานในระดับจังหวัด มีการจ้างแรงงานครอบคลุม 76 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการ

จ้างแรงงานมากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 462 คน จังหวัดสกลนคร จ านวน 305 คน 
และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 228 คน ตามล าดับ 

 

********************************************************************** 

 



รายชือ่ลุม่น ้า
 วงเงนิก่อสรา้งในป ี

2561 ตามแผน 
(ล้านบาท)

 ประมาณการ
จ้างแรงงาน 
(ล้านบาท)

 ผลการเบกิจ่าย (ล้าน
บาท)

 รอ้ยละ/ประมาณการ
จ้างแรงงาน (%)

 การจ้างแรงงาน 
(คน-วัน)

 จ้านวนแรงงาน 
(คน)

รวมทั งสิ น 21,701.70            2,170.17         28.06                   1.29                     91,874               2,214             

1. ลุม่น ้าเจ้าพระยา 2,012.68             201.27           2.95                     1.47                     9,666                229                

2. ลุม่น ้าแม่กลอง 1,423.52             142.35           0.19                     0.14                     637                   36                 

3. ลุม่น ้าอ่ืนๆ 18,265                1,826.55         24.92                   1.36                     81,571               1,949             

  3.1 ลุ่มน ้ำกก 113.30                 11.33              0.05                      0.43                      161                    4                    

  3.2 ลุ่มน ้ำโขง 2,255.64               225.56            3.43                      1.52                      11,222                395                 

  3.3 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลตะวนัออก 228.23                 22.82              0.15                      0.65                      484                    14                  

  3.4 ลุ่มน ้ำชำยฝ่ังทะเลประจวบคีรีขันธ์ 873.91                 87.39              -                       -                       -                     -                 

  3.5 ลุ่มน ้ำชี 1,521.72               152.17            1.76                      1.16                      5,771                  292                 

  3.6 ลุ่มน ้ำตำปี 387.85                 38.79              -                       -                       -                     -                 

  3.7 ลุ่มน ้ำโตนเลสำบ 22.08                   2.21               -                       -                       -                     -                 

  3.8 ลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 885.27                 88.53              0.86                      0.97                      2,806                  12                  

  3.9 ลุ่มน ้ำท่ำจีน 754.86                 75.49              0.01                      0.02                      45                      2                    

  3.10 ลุ่มน ้ำน่ำน 870.42                 87.04              0.76                      0.87                      2,475                  105                 

  3.11 ลุ่มน ้ำบำงปะกง 510.05                 51.01              0.43                      0.85                      1,418                  53                  

  3.12 ลุ่มน ้ำปรำจีนบุรี 782.14                 78.21              0.28                      0.36                      918                    13                  

  3.13 ลุ่มน ้ำปัตตำนี 659.59                 65.96              2.95                      4.48                      9,666                  31                  

  3.14 ลุ่มน ้ำป่ำสัก 347.87                 34.79              0.17                      0.48                      548                    44                  

  3.15 ลุ่มน ้ำปิง 1,607.51               160.75            0.71                      0.44                      2,340                  136                 

  3.16 ลุ่มน ้ำเพชรบุรี 422.15                 42.22              -                       -                       -                     -                 

  3.17 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังทะเลตะวนัตก 774.96                 77.50              0.95                      1.23                      3,118                  10                  

  3.18 ลุ่มน ้ำภำคใต้ฝ่ังทะเลตะวนัออก 1,360.30               136.03            7.53                      5.54                      24,657                267                 

  3.19 ลุ่มน ้ำมูล 2,347.88               234.79            4.70                      2.00                      15,404                506                 

  3.20 ลุ่มน ้ำยม 619.70                 61.97              0.07                      0.11                      226                    20                  

  3.21 ลุ่มน ้ำวงั 522.10                 52.21              0.09                      0.18                      311                    45                  

  3.22 ลุ่มน ้ำสะแกกรัง 140.91                 14.09              -                       -                       -                     -                 

  3.23 ลุ่มน ้ำสำละวนิ 257.07                 25.71              -                       -                       -                     -                 
หมำยเหตุ : อตัรำค่ำแรงงำนขั นต้่ำใหม่ ณ วันที่ 1 ม.ค. 60

1. อตัรำค่ำแรงขั นต้่ำ 300 บำท/วัน ได้แก ่สิงห์บุรี ชุมพร นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ ระนอง สิงห์บุรี

2. อตัรค่ำแรงขั นต้่ำ 305 บำท/วัน ได้แก ่กำญจนบุรี กำฬสินธุ์ กำ้แพงเพชร จันทบุรี ชัยนำท ชัยภูมิ เชียงรำย ตรำด ตำก นครนำยก นครพนม นครสวรรค์ น่ำน บึงกำฬ บุรีรัมย ์ประจวบคีรีขันธ์ พะเยำ พทัลุง พจิิตร 

พษิณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหำสำรคำม มุกดำหำร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอด็ รำชบุรี ลพบุรี ล้ำปำง ล้ำพนู เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงครำม สระแกว้ สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคำย 

หนองบัวล้ำภู อำ่งทอง อำ้นำจเจริญ อดุรธำนี อตุรดิตถ์ อทุัยธำนี อบุลรำชธำนี

3. อตัรำค่ำแรงขั่นต้่ำ 308 บำท/วัน ได้แก ่กระบี่ ขอนแกน่ ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี เชียงใหม่ นครรำชสีมำ ปรำจีนบุรี พระนครศรีอยธุยำ พงังำ ระยอง สงขลำ สระบุรี สุรำษฎ์ธำนี

4. อตัรำค่ำแรงขั่นต้่ำ 310 บำท/วัน ได้แก ่กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ภูเกต็ สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร

5. Man-day (คน-วัน) = ค่ำเฉล่ียจำกอตัรำค่ำแรงขั นต้่ำใหม่ ณ วันที่ 1 ม.ค. 60 ทั งหมด 77 จังหวัด คือ 305.44

6. ประมำณกำรจ้ำงแรงงำน = คิดจำกวงเงินค่ำกอ่สร้ำง X 10%

แผนการจ้างแรงงานตามมาตรการให้การช่วยเหลือเกษตรกร

งบรายจ่ายประจ้าป-ีงบลงทุน พรบ.2561 จ้าแนกตามลุม่น ้า
ข้อมูล ณ วนัที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560



รายชื่อลุ่มน ้า

 วงเงินก่อสร้างในปี 

2561 ตามแผน 

(ล้านบาท)

 ประมาณการ

จ้างแรงงาน 

(ล้านบาท)

 ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท)

 ร้อยละ/

ประมาณการจ้าง

แรงงาน (%)

 การจ้างแรงงาน 

(คน-วัน)

 จ้านวนแรงงาน 

(คน)

รวมทั งสิ น 21,701.70           2,170.17       28.06                1.29               91,874             2,214               

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 1 1,021.40              102.14           0.76                   0.75                2,502                140                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 2 834.29                83.43            0.09                   0.11                311                   45                    

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 3 694.14                69.41            0.76                   1.09                2,475                105                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 4 907.14                90.71            0.07                   0.08                226                   20                    

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 5 1,005.60              100.56           3.46                   3.44                11,324               405                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 6 1,066.21              106.62           3.59                   3.37                11,762               525                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 7 1,355.75              135.57           0.67                   0.49                2,195                61                    

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 8 1,030.77              103.08           2.17                   2.11                7,115                202                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 9 1,084.75              108.48           0.28                   0.26                918                   13                    

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 10 946.34                94.63            2.94                   3.10                9,616                248                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 11 301.01                30.10            0.18                   0.61                598                   25                    

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 12 688.11                68.81            -                    -                 -                   -                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 13 1,032.38              103.24           0.21                   0.20                682                   38                    

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 14 789.36                78.94            0.15                   0.19                484                   14                    

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 15 839.86                83.99            5.43                   6.47                17,782               243                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 16 897.72                89.77            -                    -                 -                   -                   

ส้ำนักงำนชลประทำนที่ 17 359.54                35.95            0.00                   0.01                15                    2                      

ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดกลำง 5,409.99              541.00           7.29                   1.35                23,869               128                   

ส้ำนักงำนจัดรูปที่ดินกลำง 24.07                  2.41              -                    -                 -                   -                   

ส้ำนักบริหำรจัดกำรน ้ำและอุทกวิทยำ 23.66                  2.37              -                    -                 -                   -                   

ส้ำนักพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่ 1,389.61              138.96           -                    -                 -                   -                   
หมำยเหตุ : อัตรำค่ำแรงงำนขั นต้่ำใหม่ ณ วนัที่ 1 ม.ค. 60

1. อัตรำค่ำแรงขั นต้่ำ 300 บำท/วนั ได้แก่ สิงหบ์รีุ ชุมพร นครศรีธรรมรำช นรำธวิำส ปตัตำน ียะลำ ระนอง สิงหบ์รีุ

2. อัตรค่ำแรงขั นต้่ำ 305 บำท/วนั ได้แก่ กำญจนบรีุ กำฬสินธุ์ ก้ำแพงเพชร จันทบรีุ ชัยนำท ชัยภมูิ เชียงรำย ตรำด ตำก นครนำยก นครพนม นครสวรรค์ นำ่น บงึกำฬ บรีุรัมย์ ประจวบคีรีขันธ ์พะเยำ พัทลุง พิจิตร 

พิษณุโลก เพชรบรีุ เพชรบรูณ์ แพร่ มหำสำรคำม มุกดำหำร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด รำชบรีุ ลพบรีุ ล้ำปำง ล้ำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงครำม สระแก้ว สุโขทยั สุพรรณบรีุ สุรินทร์ หนองคำย 

หนองบวัล้ำภ ูอ่ำงทอง อ้ำนำจเจริญ อุดรธำน ีอุตรดิตถ์ อุทยัธำน ีอุบลรำชธำนี

3. อัตรำค่ำแรงขัน่ต้่ำ 308 บำท/วนั ได้แก่ กระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ ชลบรีุ เชียงใหม่ นครรำชสีมำ ปรำจีนบรีุ พระนครศรีอยุธยำ พังงำ ระยอง สงขลำ สระบรีุ สุรำษฎธ์ำนี

4. อัตรำค่ำแรงขัน่ต้่ำ 310 บำท/วนั ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบรีุ ปทมุธำน ีภเูก็ต สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร

5. Man-day (คน-วนั) = ค่ำเฉล่ียจำกอัตรำค่ำแรงขั นต้่ำใหม่ ณ วนัที่ 1 ม.ค. 60 ทั งหมด 77 จังหวดั คือ 305.44

6. ประมำณกำรจ้ำงแรงงำน = คิดจำกวงเงินค่ำก่อสร้ำง X 10%

แผนการจ้างแรงงานตามมาตรการให้การช่วยเหลือเกษตรกร

งบรายจ่ายประจ้าปี-งบลงทุน พรบ.2561 จ้าแนกตามส้านักชลประทาน

ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560



รายชื่อลุ่มน ้า

 วงเงินก่อสร้างใน

ปี 2561 ตามแผน

 (ล้านบาท)

 ประมาณการ

จ้างแรงงาน 

(ล้านบาท)

 ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท)

 ร้อยละ/ประมาณ

การจ้างแรงงาน 

(%)

 การจ้างแรงงาน 

(คน-วัน)
 จ้านวนแรงงาน (คน)

รวมทั งสิ น 21,701.70        2,170.17       28.06                  1.29                91,874             2,214                 

กระบี่ 165.14              16.51            -                      -                  -                   -                     

กรุงเทพมหำนคร 0.52                 0.05             -                      -                  -                   -                     

กำญจนบุรี 892.19              89.22            0.01                     0.02                 45                    2                        

กำฬสินธุ์ 217.49              21.75            0.11                     0.49                 351                  63                      

ก้ำแพงเพชร 170.66              17.07            -                      -                  -                   -                     

ขอนแก่น 314.09              31.41            -                      -                  -                   -                     

จันทบุรี 387.40              38.74            -                      -                  -                   -                     

ฉะเชิงเทรำ 390.42              39.04            0.18                     0.47                 598                  25                      

ชลบุรี 286.61              28.66            -                      -                  -                   -                     

ชัยนำท 353.31              35.33            0.40                     1.14                 1,321                55                      

ชัยภูมิ 453.98              45.40            -                      -                  -                   -                     

ชุมพร 228.80              22.88            -                      -                  -                   -                     

เชียงรำย 272.90              27.29            -                      -                  -                   -                     

เชียงใหม่ 1,091.13           109.11          0.63                     0.58                 2,063                106                     

ตรัง 566.67              56.67            3.05                     5.38                 9,978                32                      

ตรำด 179.13              17.91            -                      -                  -                   -                     

ตำก 222.57              22.26            -                      -                  -                   -                     

นครนำยก 282.34              28.23            -                      -                  -                   -                     

นครปฐม 170.36              17.04            0.02                     0.13                 72                    6                        

นครพนม 545.69              54.57            -                      -                  -                   -                     

นครรำชสีมำ 621.00              62.10            1.58                     2.54                 5,160                112                     

นครศรีธรรมรำช 721.00              72.10            0.10                     0.14                 324                  15                      

นครสวรรค์ 239.81              23.98            -                      -                  -                   -                     

นนทบุรี 39.06               3.91             -                      -                  -                   -                     

นรำธิวำส 90.47               9.05             0.00                     0.05                 15                    2                        

น่ำน 224.24              22.42            -                      -                  -                   -                     

บึงกำฬ 63.20               6.32             -                      -                  -                   -                     

บุรีรัมย์ 185.85              18.59            0.57                     3.09                 1,879                82                      

ปทุมธำนี 230.47              23.05            0.43                     1.88                 1,418                53                      

ประจวบคีรีขันธ์ 288.41              28.84            0.15                     0.51                 484                  14                      

ปรำจีนบุรี 117.18              11.72            -                      -                  -                   -                     

ปัตตำนี 224.83              22.48            -                      -                  -                   -                     

พระนครศรีอยุธยำ 461.64              46.16            0.48                     1.04                 1,570                25                      

พะเยำ 82.90               8.29             -                      -                  -                   -                     

แผนการจ้างแรงงานตามมาตรการให้การช่วยเหลือเกษตรกร

งบรายจ่ายประจ้าปี-งบลงทุน พรบ.2561 จ้าแนกตามจังหวัด

ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560



รายชื่อลุ่มน ้า

 วงเงินก่อสร้างใน

ปี 2561 ตามแผน

 (ล้านบาท)

 ประมาณการ

จ้างแรงงาน 

(ล้านบาท)

 ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท)

 ร้อยละ/ประมาณ

การจ้างแรงงาน 

(%)

 การจ้างแรงงาน 

(คน-วัน)
 จ้านวนแรงงาน (คน)

พังงำ 47.37               4.74             -                      -                  -                   -                     

พัทลุง 369.01              36.90            0.29                     0.77                 935                  3                        

พิจิตร 160.58              16.06            0.76                     4.71                 2,475                105                     

พิษณุโลก 347.15              34.72            -                      -                  -                   -                     

เพชรบุรี 420.85              42.09            -                      -                  -                   -                     

เพชรบูรณ์ 333.71              33.37            -                      -                  -                   -                     

แพร่ 206.00              20.60            -                      -                  -                   -                     

ภูเก็ต 4.69                 0.47             -                      -                  -                   -                     

มหำสำรคำม 111.54              11.15            3.49                     31.25               11,411              462                     

มุกดำหำร 283.19              28.32            -                      -                  -                   -                     

แม่ฮ่องสอน 177.22              17.72            -                      -                  -                   -                     

ยโสธร 221.17              22.12            0.26                     1.18                 853                  30                      

ยะลำ 130.05              13.00            0.38                     2.93                 1,247                4                        

ร้อยเอ็ด 93.10               9.31             -                      -                  -                   -                     

ระนอง 141.94              14.19            -                      -                  -                   -                     

ระยอง 454.86              45.49            -                      -                  -                   -                     

รำชบุรี 266.39              26.64            0.17                     0.65                 564                  30                      

ลพบุรี 194.97              19.50            0.45                     2.30                 1,467                60                      

ล้ำปำง 416.55              41.66            0.09                     0.23                 311                  45                      

ล้ำพูน 164.93              16.49            0.13                     0.81                 438                  34                      

เลย 349.66              34.97            0.40                     1.14                 1,300                65                      

ศรีสะเกษ 298.84              29.88            0.02                     0.08                 76                    8                        

สกลนคร 317.68              31.77            2.20                     6.91                 7,189                305                     

สงขลำ 963.50              96.35            3.05                     3.16                 9,978                32                      

สตูล 120.42              12.04            0.10                     0.79                 312                  4                        

สมุทรปรำกำร 39.84               3.98             -                      -                  -                   -                     

สมุทรสงครำม 18.61               1.86             -                      -                  -                   -                     

สมุทรสำคร 268.76              26.88            -                      -                  -                   -                     

สระแก้ว 35.70               3.57             0.28                     7.86                 918                  13                      

สระบุรี 313.14              31.31            -                      -                  -                   -                     

สิงห์บุรี 232.50              23.25            1.55                     6.68                 5,086                104                     

สุโขทัย 368.37              36.84            0.07                     0.19                 226                  20                      

สุพรรณบุรี 488.10              48.81            -                      -                  -                   -                     

สุรำษฎร์ธำนี 235.22              23.52            5.33                     22.67               17,458              228                     

สุรินทร์ 405.53              40.55            -                      -                  -                   -                     

หนองคำย 246.18              24.62            -                      -                  -                   -                     

หนองบัวล้ำภู 61.78               6.18             -                      -                  -                   -                     

อ่ำงทอง 92.40               9.24             0.05                     0.57                 173                  4                        



รายชื่อลุ่มน ้า

 วงเงินก่อสร้างใน

ปี 2561 ตามแผน

 (ล้านบาท)

 ประมาณการ

จ้างแรงงาน 

(ล้านบาท)

 ผลการเบิกจ่าย 

(ล้านบาท)

 ร้อยละ/ประมาณ

การจ้างแรงงาน 

(%)

 การจ้างแรงงาน 

(คน-วัน)
 จ้านวนแรงงาน (คน)

อ้ำนำจเจริญ 204.99              20.50            -                      -                  -                   -                     

อุดรธำนี 240.25              24.02            0.87                     3.60                 2,835                35                      

อุตรดิตถ์ 322.48              32.25            -                      -                  -                   -                     

อุทัยธำนี 139.89              13.99            -                      -                  -                   -                     

อุบลรำชธำนี 611.16              61.12            0.41                     0.67                 1,342                31                      
หมำยเหตุ : อัตรำค่ำแรงงำนขั นต้่ำใหม่ ณ วนัที่ 1 ม.ค. 60

1. อัตรำค่ำแรงขั นต้่ำ 300 บำท/วนั ได้แก่ สิงหบ์รีุ ชุมพร นครศรีธรรมรำช นรำธวิำส ปตัตำน ียะลำ ระนอง สิงหบ์รีุ

2. อัตรค่ำแรงขั นต้่ำ 305 บำท/วนั ได้แก่ กำญจนบรีุ กำฬสินธุ์ ก้ำแพงเพชร จันทบรีุ ชัยนำท ชัยภมูิ เชียงรำย ตรำด ตำก นครนำยก นครพนม นครสวรรค์ นำ่น บงึกำฬ บรีุรัมย์ ประจวบคีรีขันธ ์พะเยำ พัทลุง พิจิตร 

พิษณุโลก เพชรบรีุ เพชรบรูณ์ แพร่ มหำสำรคำม มุกดำหำร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด รำชบรีุ ลพบรีุ ล้ำปำง ล้ำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงครำม สระแก้ว สุโขทยั สุพรรณบรีุ สุรินทร์ หนองคำย 

หนองบวัล้ำภ ูอ่ำงทอง อ้ำนำจเจริญ อุดรธำน ีอุตรดิตถ์ อุทยัธำน ีอุบลรำชธำนี

3. อัตรำค่ำแรงขัน่ต้่ำ 308 บำท/วนั ได้แก่ กระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรำ ชลบรีุ เชียงใหม่ นครรำชสีมำ ปรำจีนบรีุ พระนครศรีอยุธยำ พังงำ ระยอง สงขลำ สระบรีุ สุรำษฎธ์ำนี

4. อัตรำค่ำแรงขัน่ต้่ำ 310 บำท/วนั ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบรีุ ปทมุธำน ีภเูก็ต สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร

5. Man-day (คน-วนั) = ค่ำเฉล่ียจำกอัตรำค่ำแรงขั นต้่ำใหม่ ณ วนัที่ 1 ม.ค. 60 ทั งหมด 77 จังหวดั คือ 305.44

6. ประมำณกำรจ้ำงแรงงำน = คิดจำกวงเงินค่ำก่อสร้ำง X 10%


