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This research study aims to present and determine the drawing of  roads and 

drainage system and develop a spreadsheet for construction cost estimate and an 

instruction manual for the sub-district administrative organizations in Muang district 

Both the drawings and the spreadsheet were developed so that the local administrative 

organizations have the same construction drawings and cost estimate approach. The 

drawings were developed based from those of the Department of Rural Roads, 

Thailand. The spreadsheet was developed using the Microsoft Excel. Both the 

drawings and the spreadsheet were calibrated and verified by an expert from the 

Office of Public Works and Urban Planning, Nakhon Ratchasima and were interested 

by the local administrative organizations. They save time and technical personnel and 

can be used as a master piece for further development of other types of construction. 
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บทที่  1 
บทน า 

                                                           
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

การประมาณราคางานก่อสร้าง หมายถึง การประมาณหรือการวิเคราะห์หาปริมาณวัสดุ 
ค่าแรงและค่าด าเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของ
แต่ละโครงการ การประมาณราคาถือเป็นงานส าคัญของหน่วยงานช่าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกแห่ง เนื่องจากเป็นงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อน าเสนอให้ผู้บริหาร
ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และเป็นการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างใช้เป็นแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจในการเสนอราคา ในกระบวนการสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของทาง
ราชการ 

ในปัจจุบันทุกหน่วยงานด้านช่างจะต้องใช้หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับทุกหน่วยงานและทุกประเภทงาน แม้ว่าทุก
หน่วยงานจะอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะรัฐมนตรี แต่ก็มักพบอยู่บ่อยคร้ังที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันมีการก าหนดราคางานก่อสร้างประเภทเดียวกันแตกต่างกัน เนื่องจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีแบบมาตรฐานก่อสร้างเป็นของตัวเอง องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งจะก าหนดรูปแบบการก่อสร้างโดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้างมาตรฐานของ
หน่วยงานที่ต่างกัน เช่น กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง และกรมทาง
หลวงชนบท เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้เอง รายละเอียดการประมาณราคาค่าสร้างของงานก่อสร้างใน
ลักษณะเดียวกันจึงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และไม่สามารถน ามาใช้ร่วมกันระหว่างองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเสนอตัวอย่างแบบก่อสร้างส าหรับงานหลักที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ งานทางและระบบระบายน้ า ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศและงบประมาณ ตัวอย่างแบบ
ก่อสร้างที่จะน าเสนอนี้จะอ้างอิงจากแบบก่อสร้างมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บงาน
วิศวกรรมโยธา อันได้แก่ กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง และกรมทาง
หลวงชนบท    ตัวอย่างแบบก่อสร้างที่จะเสนอนี้จะผ่านการให้ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน
การเผยแพร่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะจัดท าโปรแกรมช่วยค านวณราคาค่าก่อสร้างพร้อมคู่มือการใช้งาน
ของตัวอย่างแบบก่อสร้างนี้ ตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมช่วยค านวณจะช่วยลดภาระงานและ
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ขั้นตอนการออกแบบและการประมาณราคาค่าก่อสร้างของหน่วยงานช่าง และท าให้เกิดรูปแบบ
การก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

 
1.2  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสนอตัวอย่างแบบก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าส าหรับองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

2. เพื่อจัดท าโปรแกรมช่วยค านวณการประมาณราคาตามตัวอย่างแบบก่อสร้าง 

3. เพื่อจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยค านวณการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางและ

ระบบระบายน้ า 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ตัวอย่างแบบก่อสร้างจัดท าขึ้นใช้งานเฉพาะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต

อ าเภอเมืองนครราชสีมาเท่านั้น 
2. โปรแกรมช่วยค านวณราคาค่าก่อสร้างใช้ได้กับเฉพาะแบบก่อสร้างที่เสนอในงานวิจัย

นี้เท่านั้น 
3. ตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมช่วยค านวณการประมาณราคางานก่อสร้างทาง

และระบบระบายน้ า ใช้ได้เฉพาะกับรายการดังต่อไปนี้ 
3.1)  ถนนลูกรัง 
3.2)  ถนนหินคลุก 
3.3)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 – 8.00 เมตร 
3.4)  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ø 0.30 – 1.00 เมตร 
3.5)  รางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.20 – 0.50 เมตร 

4. ตัวอย่างแบบก่อสร้างนี้  เป็นแนวทางในการเลือกไปใช้งานประกอบกับโปรแกรม
ประมาณราคาของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เท่านั้น  การน าไปใช้งานให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ใช้งาน 
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1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1. ท าให้องค์การบริการส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้มีโอกาส

เลือกใช้แบบก่อสร้าง และการประมาณราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2. มีแบบก่อสร้างที่อ้างอิงจากแบบก่อสร้างมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมโยธา และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
3. ได้โปรแกรมช่วยค านวณการประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ า 

พร้อมคู่มือการใช้งาน ซึ่งได้รับความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านวิศวกรรมโยธา 
4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านช่าง โดยช่วยลดระยะเวลาในการท างาน  

ลดภาระของงานที่ต้องรับผิดชอบ และยังช่วยลดการใช้บุคลากรด้านช่างอีกด้วย 
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บทที่  2  
ปริทัศน์วรรณกรรม 

 
ในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย เร่ืองโปรแกรมประมาณราคา

งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
คร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบใน
การศึกษาวิจัย โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นของการศึกษาวิจัย ไว้ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง 
2. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 
3. แบบมาตรฐานที่ใช้กับโปรแกรมประมาณราคา 
4. มาตรฐานงานก่อสร้างทาง 

 
2.1 หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง 

การก าหนดราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการปัจจุบัน  ค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544  ซึ่ งมีผลบังคับใช้
กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2545 (วันที่ 1 ตุลาคม 2544)    แต่
เนื่องจากสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการก่อสร้างได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  เป็นผลท าให้ราคา
ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าแรงงาน ค่าน้ ามัน ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้างอ่ืนๆได้
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก  รวมทั้งการประมาณการราคาค่าก่อสร้างในงานก่อสร้างของทางราชการยังมี
ความแตกต่างกันอยู่ในหลายประเด็น  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการให้เหมาะสม  และสอดคล้องตามสภาวการณ์และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว   คณะกรรมการควบคุมราคากลางในขณะนั้น  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  โดยมอบหมาย
ให้รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายคุโณดม  ธรรมาภรณ์พิลาศ)  เป็นประธาน
อนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาก าหนดกรอบ  แนวทาง  และวิธีการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างให้เหมาะสม  สอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงปัจจุบัน  มีความเป็น
มาตรฐาน  และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย 

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้ างได้
พิจารณาและมีมติให้ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างใน
รายละเอียดในทุกส่วนทั้งระบบ  โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของภาครัฐ  เอกชน  
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และผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุงด้วย  จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างโดยมอบหมายให้ รศ.ธนิต  ธง
ทอง  เป็นประธานคณะท างาน  เพื่อพิจารณาและด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างในรายละเอียด 

ต่อมา  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548  และเมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2548  
เห็นชอบให้ยุบรวมคณะกรรมการควบคุมราคากลางและคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง เป็น 
คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็น
ประธานกรรมการ  และคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างในการประชุมคร้ังที่ 
1/2549  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549  ได้มีมติให้โอนบรรดาภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ทั้งที่ได้
ด าเนินการมาแล้วและที่จะด าเนินการต่อไป  รวมทั้งองค์ประกอบ  ภารกิจ  และอ านาจหน้าที่ของ
คณะงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  เป็นภารกิจ  และอ านาจหน้าที่ของ
คณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง (คณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง)  คณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างจึงด าเนินภารกิจในฐานะเป็นคณะท างานในคณะอนุกรรมการก ากับ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ตามมติคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงาน
ก่อสร้าง 

เนื่องจากหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างมีเนื้อหา   รายละเอียดและ
องค์ประกอบของหลักเกณฑ์เป็นจ านวนมากและซับซ้อน  รวมทั้งจะต้องมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้ง
ในส่วนภาครัฐและเอกชนมาประกอบการพิจารณาและปรับปรุงฯ  คณะท างานฯ  จึงได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานหลัก (กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  และกรม
ชลประทาน)  ไปพิจารณารวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  และด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างในรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยฯ  และผู้แทนสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  ร่วมพิจารณาในทุกประเภท
งานก่อสร้าง  และให้กรมบัญชีกลาง (ส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ) เป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานการด าเนินงาน  อ านวยความสะดวก  รวบรวมข้อมูล  และร่วมปฏิบัติงานกับทุก
หน่วยงานและทุกประเภทงานก่อสร้าง  ซึ่งต่อมาหน่วยงานหลักได้แต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานขึ้นเพื่อด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างในรายละเอียด
ในแต่ละประเภทงานก่อสร้างด้วย 
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ในการจัดท าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม  มี
ความยุ่งยากและมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการหลายประการ  เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการ
ส ารวจ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงฯ  และก าหนดหลักเกณฑ์ฯ  เพิ่มเติม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการ
จัดท า Operating Cost ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องตามข้อมูลและราคาค่าเคร่ืองจักรปัจจุบัน ด้วยความ
พยายามและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่าย  ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  
และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างและบ ารุงทาง  ซึ่งมีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานหลัก  และกรมบัญชีกลางเป็น
หน่วยงานกลางรับผิดชอบและประสานด าเนินงาน 
 
ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างทาง 

งานก่อสร้างทาง  หมายถึง  การก่อสร้าง  การขยาย  การบูรณะ  หรือการบ ารุงรักษาทาง
หรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจร  สาธารณะทางบก  ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้ หรือ
เหนือพื้นดิน  หรือใต้ หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน  นอกจากทางรถไฟ และให้หมายความ
รวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่อกลม รางระบายน้ า ร่องน้ า ก าแพงกันดิน เขื่อน ร่ัว หลักส ารวจ  
หลักเขต  หลักระยะ ป้ายจราจร เคร่ืองหมาย เคร่ืองสัญญาณไฟฟ้า เคร่ืองแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่
พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัด
ไว้ในเขตทางหลวง และเพื่อประโยชน์แก่งานทาง หรือผู้ใช้ทางหลวงนั้น 
 
การประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง 

 ในการประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง   จะต้องมีแบบก่อสร้างซึ่งแสดงรายละเอียด
ต่างๆของโครงสร้างและข้อก าหนดต่างๆ  ทั้งด้านคุณภาพ  วัสดุ และวิธีการก่อสร้างอย่างครบถ้วน  
ในกรณีที่แบบก่อสร้างแสดงรายละเอียดไม่เพียงพอต่อการประเมินราคา  ผู้ประเมินราคาควร
ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงในสนาม  สถานที่ก่อสร้าง  รวมทั้งสภาพพื้นที่ก่อสร้างทั้งทางด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ  เพื่อใช้ประกอบการประเมินราคา  และอาจจ าเป็นต้องหารือวิศวกร
ผู้ออกแบบเพิ่มเติมด้วย 

 ทั้งนี้  ในการประเมินราคา (ค านวณ) ต้นทุนในงานก่อสร้างทาง ผู้ประเมินราคาจะต้องมี
ข้อมูลและรายละเอียดในเร่ืองต่างๆ  ดังนี้ 

1. แบบก่อสร้างและรายละเอียดประกอบ 
2. รายละเอียดควบคุมการก่อสร้างทาง 
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3. ข้อมูล คุณสมบัติ แหล่ง ราคา และระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงพื้นที่ก่อสร้าง 
4. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา 
5. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของพื้นที่ก่อสร้าง 
6. ค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการค านวณค่าใช้จ่าย 
7. หลักเกณฑ์การถอดแบบค านวณปริมาณวัสดุ 
8. เงื่อนไขต่างๆ  ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือด าเนินการ 
9. ข้อมูลและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างทาง  

ในงานก่อสร้างทางโดยทั่วไป  จะประกอบด้วยค่าใช้จ่าย รวม 2 ส่วน  ได้แก่  ค่างานต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
(Indirect Cost) โดยในส่วนของค่างานต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทางตรงได้ก าหนดให้ค านวณโดยใช้
วิธีการถอดแบบค านวณราคากลาง  ดังมีรายละเอียดและวิธีการค านวณตามที่กล่าวมาแล้วในส่วน
ของการประเมินราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง 

ส าหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมนั้น  ได้
จ าแนกออกเป็น 4 รายการใหญ่  ได้แก่  ค่าอ านวยการ  ดอกเบี้ย  ก าไร  และภาษี  และเพื่อความ
สะดวกต่อการน าไปใช้งานในทางปฏิบัติ  ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้าง ทั้ง 4 
รายการดังกล่าว  ไว้ในรูปของตาราง  เรียกว่า  ตาราง Factor F  ซึ่งในงานก่อสร้างทาง  และงาน
ระบายน้ าจะใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ดังตัวอย่างตาราง Factor F งานก่อสร้างทางแสดง
ในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1  ตัวอย่างตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 
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2.2 กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 
ในการประมาณราคางานก่อสร้างงานของทางราชการ  ต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  

กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- มติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 
- แนวทาง วิธีปฏิบัติ  และรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
- ค าสั่งกระทรวง ทบวง กรม  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 
- มาตรฐานงานก่อสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างและ

ประมาณราคา 
- หลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงาน

ก่อสร้างก าหนด 
 
มติคณะรัฐมนตรีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประมาณราคาในปัจจุบัน 

- มติคณะรัฐมนตรี 6 กุมภาพันธ์ 2550 
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2550 ลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การ

ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กระทรวงการคลัง (คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลาง
งานก่อสร้าง)  เสนอทั้ง  3  ข้อ   ดังนี้ 

1.   ให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐถือปฏิบัติหลังจากวันที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ  30 วันท าการ 

2.   ณ วันที่หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้มีผล
บังคับใช้ 
2.1  โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณ

ราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544  
(เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง)  และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง  ก็ให้ด าเนินการต่อไป 

2.2  โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้ค านวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544  ไว้
เกิน  6  เดือน   และยังไม่เร่ิมด าเนินการจัดจ้างก่อสร้าง  ให้ค านวณราคา



10 
 

กลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุง
ใหม่นี ้

2.3  โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้ค านวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2544  ไว้
ไม่เกิน  6  เดือน  และยังไม่เร่ิมด าเนินการจัดจ้างก่อสร้างให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเจ้าของ
โครงการ/งานก่อสร้างนั้น   ที่จะพิจารณาให้ค านวณราคากลางใหม่โดยใช้
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่นี้หรือไม่ 

3.   ให้ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างนี้ประกอบ การพิจารณาจัดสรรหรือตั้งงบประมาณส าหรับ
โครงการ/งานก่อสร้างของทางราชการ 
 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ  และรายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
- หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ จ าแนกงานก่อสร้างของทางราชการ    

เป็น  3  ประเภท  ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างทาง  สะพานและท่อเหลี่ยม  
และงานก่อสร้างชลประทาน 

ส าหรับงานก่อสร้างอื่น ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของงานก่อสร้าง 3  ประเภทดังกล่าวโดยตรง 
ให้พิจารณาในรายละเอียดว่ามีโครงสร้างลักษณะงานและ/หรือขอบเขตของงานบางส่วนหรือ
ทั้งหมดใกล้เคียงกับงานก่อสร้างประเภทใดให้ใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ประเภทนั้น  หรือหลายประเภทรวมกัน 

ในกรณีที่เป็นงานหรือโครงการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยงานหรือโครงการก่อสร้างหลาย
โครงการมีความซับซ้อนใช้งบประมาณมากมีลักษณะการก่อสร้างเป็นการเฉพาะและใช้เทคโนโลยี
พิเศษ   ซึ่งแตกต่างจากงานก่อสร้าง 3 ประเภทดังกล่าว ให้ก าหนดวิธีการและค านวณราคากลางเป็น
การเฉพาะ โดยหากโครงสร้างและลักษณะงานในส่วนใด สามารถน าหลักเกณฑ์การค านวณราคา
กลางของงานก่อสร้าง  3  ประเภทดังกล่าวมาใช้ได้  ก็ให้พิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 
พร้อมทั้งจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดและวิธีการค านวณราคากลางดังกล่ าวเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบไว้ด้วย แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงงานหรือโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนุมติหรือมีระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ใช้วิธีการค านวณราคากลางเป็นการเฉพาะราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้
ราคาปัจจุบันในขณะที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น  โดยการก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล)  ให้ใช้ราคาตามที่ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก าหนดในส่วน
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ภูมิภาค ให้ใช้ราคาตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าหนด หากเป็นวัสดุก่อสร้างที่ส านักดัชนี
เศรษฐกิจการค้าหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้ก าหนดราคาไว้ให้ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลาง
สืบราคาเอง  พร้อมทั้งจัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการก าหนดราคาดังกล่าว
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางอาจ
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามรายการที่ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้าหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ
ก าหนดจากแหล่งอื่นได้ แต่ราคาที่ใช้นั้นต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วแต่กรณีก าหนด พร้อมทั้งให้จัดท าบันทึกแสดงเหตุผลและความ
จ าเป็นรวมทั้งรายละเอียดของการสืบราคาหรือการก าหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าวไว้เป็น
หลักฐานด้วย 

ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจตั้งคณะกรรมการ หรือด าเนินการ
อ่ืนใด  เพื่อส ารวจรวบรวมข้อมูล และก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างในส่วนที่ส านักดัชนี
เศรษฐกิจการค้าหรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้ก าหนดราคาไว้  เพื่อประโยชน์ในการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับราคาและแหล่งวัสดุในแต่ละท้องที่ 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ค านวณราคากลางได้พิจารณาเห็นว่างานก่อสร้างที่ค านวณราคากลาง
นั้น ใช้วัสดุก่อสร้างบางรายการเป็นจ านวนมากหากซื้อโดยตรงจากแหล่งผลิตจะได้รับส่วนลด และ
เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วยังเป็นราคาที่ต่ ากว่าราคาจากแหล่งอ่ืนดังกล่าวข้างต้น  ผู้มีหน้าที่ค านวณราคา
กลางอาจพิจารณาค านวณโดยใช้ราคาจากแหล่งผลิตส าหรับวัสดุก่อสร้างรายการนั้นก็ได้ 

การก าหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้นี้ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างซึ่งได้ก าหนดเพิ่มเติมไว้ในรายละเอียดของ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างแต่ละประเภทและตามที่
คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างหรือคณะอนุกรรมการหรือหน่วย งานที่
คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างมอบหมายก าหนด 
 
ค าสั่งกระทรวง ทบวง กรม  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 
ค าสั่งคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง ท่ี 1/2549 
เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 อนุมัติให้ยุบรวมคณะกรรมการ
ควบคุมราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546  และคณะกรรมการตรวจสอบ
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ราคากลาง ตามค าสั่งคณะรัฐมนตรี ที่ 320/2547 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547  เป็น “คณะกรรมการ
ก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง” โดยให้คณะกรรมการฯ  มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการค านวณและตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง  การก าหนดและ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ  และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างให้มี
ความเหมาะสม เป็นไปตามหลักทางวิชาการ  และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
รวมทั้งการก ากับดูแล วินิจฉัยปัญหา และอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และอ านาจหน้าที่อื่นๆ  รวม 8 ประการ  นั้น 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง และภารกิจ
ด้านการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมี
ความคล่องตัว  จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการก ากับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โดย
มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1.  องค์ประกอบ 
1.1 อธิบดีกรมบัญชีกลาง   ประธานอนุกรรมการ 
1.2 รองอธิบดีกรมบัญชีกลางที่ก ากับดูแลการปฏิบัติ  

ราชการของส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 
      รองประธานอนุกรรมการ 

1.3 รองศาสตราจารย์ธนิต  ธงทอง  อนุกรรมการ 
1.4 นายวิสิฐ  อัจฉยานนท์กิจ   อนุกรรมการ 
1.5 ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  อนุกรรมการ 
1.6 ผู้แทนส านักงบประมาณ   อนุกรรมการ 
1.7 ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  อนุกรรมการ 
1.8 ผู้แทนกรมทางหลวง    อนุกรรมการ 
1.9 ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท   อนุกรรมการ 
1.10 ผู้แทนกรมชลประทาน   อนุกรรมการ 
1.11 ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์   อนุกรรมการ 
1.12 ผู้ทรงคุณวุฒิคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   อนุกรรมการ 
1.13 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   อนุกรรมการ 
1.14 ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ อนุกรรมการ 
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1.15 ผู้แทนสภาวิศวกร อนุกรรมการ 
1.16 ผู้แทนสภาสถาปนิก อนุกรรมการ 
1.17 ผู้แทนสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
1.18 ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง อนุกรรมการและเลขานุการ 
1.19 ผู้แทนส านักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.20 ผู้แทนกรมทางหลวง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
1.21 ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.  อ านาจหน้าที่ 
2.1. ศึกษาพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและวิธีการในการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ  

และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างที่เป็น
มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

2.2. ศึกษาพิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ  และรายละเอียดประกอบ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องตาม
สภาวการณ์ เทคโนโลยี และข้อมูลเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการ
ก าหนดและปรับปรุงแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องใกล้เคียงกับราคาค่าก่อสร้างจริง 

2.3. จัดท าคู่มือ เอกสารเผยแพร่ และด าเนินการอ่ืนใดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้มี
ความรู้ เข้าใจ และสามารถน าหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และในแนวทางเดียวกัน 

2.4. ก ากับดูแล วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือ และอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ  วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

2.5. ให้มีอ านาจเข้าตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง  ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐจัดท าไว้ 
รวมทั้งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และผู้ที่
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เกี่ยวข้องเสนอความเห็น ชี้แจงข้อเท็จจริ ง หรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด าเนินการในเร่ืองต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

2.6. เสนอความเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ  
รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  รวมทั้ง
การรายงานผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการฯ  ต่อคณะกรรมการก ากับ
นโยบายราคากลางงานก่อสร้าง 

2.7. แต่งตั้งคณะท างานและ/หรือบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
และจ าเป็น 

2.8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง
มอบหมาย 

ส าหรับโครงสร้างคณะกรรมการในการด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง เปน็ไปดังรูปที่ 2.1 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.1  โครงสร้างคณะกรรมการในการด าเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
           ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
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มาตรฐานงานก่อสร้าง ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประมาณราคา 
- มาตรฐานงานก่อสร้างทางในปัจจุบันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นไป

ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เร่ือง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550  ซึ่งจะ
กล่าวในหัวข้อมาตรฐานงานก่อสร้างทาง 

 
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบอื่น ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างก่อสร้างและประมาณราคา 

- การแต่งตั้ง องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
การแต่งตั้ง 
ให้มีคณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการค านวณราคากลาง

งานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ให้หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

องค์ประกอบ   
ประกอบด้วย  ประธาน ซึ่งเป็นข้าราชการต้ังแต่ระดับ  3   หรือเทียบเท่า ขึ้นไป 1 คน และมี

กรรมการอย่างน้อย  2  คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ  3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย 

กรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น  ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

องค์ประชุมของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ด าเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ 

อ านาจหน้าท่ี 
ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีอ านาจหน้าที่ค านวณราคากลางงานก่อสร้างคร้ังนั้น

ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้  แล้วน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา  ก่อนวันประกาศสอบราคา
หรือประกาศประกวดราคา  หรือก่อนด าเนินการจัดท าร่าง TOR  ส าหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณไว้ แตกต่างกับราคาของผู้
เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15  ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการค านวณให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางแจ้ง
รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว 
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การแจ้งรายละเอียดการค านวณราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลางต่อ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันต่อผู้มีอ านาจในการที่จะพิจารณารับหรือไม่
รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

ส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงาน
นั้นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งต้ังและการประชุมคณะกรรมการ  
 
หลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการก ากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างก าหนด 

- แนวทางปฏิบัติกรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภาษีมูลค่าเพิ่มและ
รายละเอียดประกอบการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

กรณีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตารางค่าขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง  ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา  อัตราราคางานดิน  อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและ
งานระเบิดหิน และ/หรือบัญชีอัตราค่าแรงงาน /ด าเนินการฯ ซึ่งใช้ในการค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ หากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือปฏิบัติตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา  อัตราราคางานดิน  
อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหินและ/หรือบัญชีอัตราค่าแรงงาน/ด าเนินการฯ  เดิม 

หากส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา    อัตรา
ราคางานดิน   อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน  และ/หรือบัญชีอัตราค่าแรงงาน /
ด าเนินการฯ  ที่ประกาศใหม่   และคณะกรรมการก าหนดราคากลางสามารถค านวณราคากลางใหม่
ได้ทัน  ก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา หรือก่อนด าเนินการจัดท าร่าง TOR 
ส าหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ค านวณราคากลางใหม่  และให้ถือราคากลางที่ค านวณใหม่นั้น เป็นราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง
คร้ังนั้น 

หากไม่สามารถค านวณราคากลางใหม่ได้ทันก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกาศ
ประกวดราคา  หรือก่อนด าเนินการจัดท าร่าง TOR ส าหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แล้วแต่กรณี และยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง  ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางค านวณ
ราคากลางโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ค่าด าเนินการ
และค่าเสื่อมราคา  อัตราราคางานดิน  อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน และ/หรือ
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บัญชีอัตราค่าแรงงาน/ด าเนินการฯ ที่ประกาศใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาหรือเพื่อ
ด าเนินการอ่ืนใด  ส าหรับการจ้างก่อสร้างในคร้ังนั้น 

- ข้อก าหนดในการประกาศและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 
ในการจ้างก่อสร้างทุกคร้ังให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศราคากลางที่

คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้ในประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาหรือตาม
ระเบียบที่ก าหนดส าหรับการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย 

ส าหรับรายละเอียดของการค านวณราคากลางตาม BOQ.(Bill of Quantities) ให้หน่วยงาน
ที่จะมีการจ้างก่อสร้างต้องจัดเตรียมไว้ หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือขอถ่ายส าเนาเอกสารดังกล่าว
จะต้องด าเนินการตามค าขอนั้นทันที และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  พ.ศ. 2540 ด้วย  
 
2.3  แบบมาตรฐานท่ีใช้กับโปรแกรมประมาณราคา 
 เน่ืองด้วยโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ า ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา จะต้องมีแบบที่ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประมาณราคา 
เพื่อให้ได้ความถูกต้องจากการประมาณวัสดุที่ใช้ และ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  ผู้วิจัยจึงได้
สืบค้นแบบมาตรฐาน ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการอ้างอิง และน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศ และรูปแบบการใช้งาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา มีดังนี้ 

1. แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 ส านักบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539 ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 2.2 

2. แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ าและทางเดินเท้า ท.2 ส านัก
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539  ตัวอย่าง
แสดงดังรูปที่ 2.3 

3. แบบงานถนนและสะพาน ส านักวิศวกรรมทางหลวงชนบท  กรมโยธาธิการ กระทรวง 
มหาดไทย พ.ศ. 2543  ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 2.4  

4. แบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547  ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 2.5 

5. แบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
2552  ตัวอย่างแสดงดังรูปที่ 2.6 
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รูปที่ 2.2  ตัวอย่างแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 
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รูปที่ 2.3  ตัวอย่างแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ าและทางเดินเท้า ท.2 
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รูปที่ 2.4  ตัวอย่างแบบงานถนนและสะพาน ส านักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ 
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รูปที่ 2.5  ตัวอย่างแบบมาตรฐานทางหลวง ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท 
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รูปที่ 2.6 ตัวอย่างแบบมาตรฐานทางหลวงส าหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท 
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2.4 มาตรฐานงานก่อสร้างทาง 
ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการก่อสร้างงานทางให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเดียวกัน ตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เร่ือง มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังนี้ 

1. หมวดงานโครงสร้าง 
2. หมวดงานทาง 
3. หมวดงานบ ารุงรักษาทาง 
4. หมวดงานท่อระบายน้ า และทางเดินเท้า 
5. หมวดงานทดสอบโครงสร้างและปฐพีวิศวกรรม 
6. หมวดงานทดสอบงานทาง 
ส าหรับโปรแกรมประมาณราคาที่ได้จัดท าในคร้ังนี้ จะใช้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นเป็น

หลักเกณฑ์ และแนวทางในการค านวณ ซึ่งมีมาตรฐานหลักที่ส าคัญและเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
2.4.1 มถ.302-2550  มาตรฐานงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม(Reshaping and Levelling) 
ขอบข่าย 
- การตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม หมายถึง การเกลี่ยปรับระดับของพื้นถนนและไหล่

ทางเดิมให้ได้ระดับรวมทั้งเอาวัชพืช และสิ่งสกปรกออกให้หมด 
วัสดุ 
- วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติ ตาม มถ.204 : 

มาตรฐานวัสดุคัดเลือก ซึ่งได้ผ่านการทดสอบ และรับรองให้ใช้ได้แล้ว 
วิธีการก่อสร้าง 
- ให้ใช้รถเกรด หรือเคร่ืองมืออ่ืน ปรับ เกลี่ย แต่งผิวหน้าของคันทางเดิม ตลอด

ความกว้างของคันทาง รวมทั้งไหล่ทางทั้งสองข้างด้วย 
- ให้เก็บวัชพืช และสิ่งสกปรกบนคันทางเดิมออกให้หมด 
- บริเวณใดที่สูงให้ปาดออกให้ได้ระดับและบริเวณใดเป็นหลุม บ่อ หรือแอ่ง ให้ท า

การขุดแต่งแล้วใช้วัสดุคัดเลือกลงบนคันทางเกลี่ยเป็นชั้นๆให้สม่ าเสมอตลอด
พื้นที่ พรมน้ าแล้วท าการบดอัดแน่น โดยให้มีความแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ตาม มถ.(ท) 504: มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

การตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวของคันทางเดิมต้องเรียบสม่ าเสมอได้

ระดับสะอาด 
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2.4.2 มถ.303-2550  มาตรฐานงานถมคันทาง (Embankment) 
 ขอบข่าย 

- งานถมคันทาง หมายถึง การก่อสร้างถมคันทาง การถมขยายคันทาง รวมทั้งการ
กลบแต่งหลุมบ่อต่างๆด้วยวัสดุคันทางที่มีคุณภาพและถูกต้องตามข้อก าหนดจาก
แหล่งที่ได้รับการเห็นชอบแล้วมาถมเป็นคันทาง โดยเฉลี่ยแต่งและบดอัดให้ได้
แนว ระดับ และรูปร่าง ตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง 

 วัสดุ 
- กรณีแบบก่อสร้างไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้วัสดุถมคันทางประเภทดินทั่วไป

ตาม มถ.201 : มาตรฐานวัสดุถมคันทาง 
- กรณีบริเวณก่อสร้างคันทางมีลักษณะเป็นหนองน้ าคูน้ า ที่มีเลนและซากวัสดุ

ตกตะกอนอยู่ให้ให้ใช้วัสดุถมคันทางประเภทวัสดุมวลรวมหรือวัสดุถมคันทาง
ประเภทรายตาม มถ.201 : มาตรฐานวัสดุถมคันทาง 

- กรณีบริเวณก่อสร้างคันทางมีลักษณะเป็นดินอ่อน มีค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ที่มีเลนและซากวัสดุตกตะกอนอยู่หรือแบบก่อสร้างระบุให้ใช้ทรายเป็น
วัสดุถมคันทางให้ใช้วัสดุถมคันทางประเภททราย ตาม มถ.201 : มาตรฐานวัสดุถม
คันทาง 

 วิธีการก่อสร้าง 
- การถมคันทางด้วยวัสดุถมคันทางประเภทดินทั่วไป 

1. ก่อนถมดินคันทาง ถ้ามีหลุม แอ่ง หรือโพรงที่เกิดขึ้นจากการถางป่า ขุดตอ ต้อง
ใช้วัสดุที่เหมาะสมกลบแล้วบดอัดให้แน่นสม่ าเสมอเสียก่อน 

2. การถมคันทางจะต้องถมให้ได้แนว ระดับ และรูปร่างตามที่แสดงไว้ในแบบ
ก่อสร้าง 

3. ดินเดิมหรือลาดคันทางของถนนเดิม ซึ่งอยู่ต่ ากว่าระดับคันทางที่จะท าการ
ก่อสร้างใหม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามแบบก่อสร้าง หลังจากก าจัดสิ่งไม่พึง
ประสงค์ต่างๆออกหมดแล้ว หรือหลังจากการถางป่า และขุดตอแล้ว จะต้องท า
การบดอัดชั้น 15 เซนติเมตรสุดท้าย วัดจากระดับดินเดิมหรือผิวถนนเดิมลงไป 
โดยให้มีความแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการ
ทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

4. ก่อนการถมวัสดุชั้นแรกให้ราดน้ าชั้นดินเดิม หรือชั้นคันทางเดิมที่ได้เตรียมไว้
แล้วให้เปียกชื้นอย่างสม่ าเสมอ ใช้เคร่ืองจักรที่เหมาะสมขนดินไปยังชั้นที่
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เตรียมไว้ โดยใช้ปริมาณน้ าที่ Optimum Moisture Content  3% วัสดุที่จะใช้
ท าการถมและบดอัดในแต่ละชั้นต้องน ามาเกลี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อน แล้ว
พรมน้ าตามจ านวนที่ต้องการใช้รถเกรด (Motor Grader) ปาดเกลี่ยให้วัสดุมี
ความชื้นสม่ าเสมอก่อนท าการบดอัดแน่น 

5. การถมคันทางให้เป็นชั้นๆ เมื่อท าการบดอัดแน่นตามมาตรฐานแล้วมีความหนา
ไม่เกิน 20 เซนติเมตร โดยให้มีความแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มถ. 
(ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

6. ในกรณีที่จะขยายคันทางเดิม ให้ตัดลาดคันทางเดิมเป็นแบบขั้นบันได 
(Benching) จากปลายเชิงลาดถึงขอบไหล่ทาง มีความกว้างพอที่เคร่ืองมือบดอัด
ที่เหมาะสมลงไปท างานได้ วัสดุที่ตัดนี้ให้เกลี่ยแผ่วัสดุอย่างสม่ าเสมอใน
แนวราบ โดยให้ด าเนินการก่อสร้างเป็นชั้นๆเมื่อท าการบดอัดแน่นตาม
มาตรฐานแล้ว มีความหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร โดยให้มีความแน่นแห้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่น
ของวัสดุงานทางในสนาม 

7. วัสดุที่ใช้ท าคันทางที่อยู่ติดกับท่อ หรือคอสะพาน หรือบริเวณอ่ืนใดก็ตามที่ไม่
สามารถบดอัดด้วยเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ได้ทั่วถึง ให้ใช้เคร่ืองมือบดอัดขนาด
เล็กท าการบดอัดได้  ทั้งนี้ เคร่ืองมือและวิธีการบดอัดจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนและให้ด าเนินการก่อสร้างเป็นชั้นๆ เมื่อท าการ
บดอัดแน่นตามมาตรฐานแล้ว มีความหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร ได้ความแน่น
แห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความ
แน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

8. ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ทางเดิมที่ยังไม่มีผิวถาวรและ
ต้องการจะถมคันทางให้สูงขึ้นอีกไม่เกิน 30 เซนติเมตร แล้วท าการบดอัดรวม
ไปกับชั้นใหม่ ที่ถมของวัสดุถมคันทางนั้นความหนาของชั้นที่คราดไถรวมกับ
วัสดุใหม่จะต้องมีความหนาของแต่ละชั้นไม่เกิน 20 เซนติเมตร เมื่อท าการบด
อัดแน่นตามมาตรฐานแล้ว 

9. ในกรณีที่งานชั้นดินเดิมเป็นบริเวณ ไหล่เขา หรือทางลาดหรืองานดินตัด ก่อน
ท าการถมดินชั้นแรกในบริเวณดังกล่าว ให้ท าการคราดไถชั้นดินเดิมลึกไม่น้อย
กว่า 20 เซนติเมตร เพื่อการยึดเกาะที่ดีระหว่างชั้นดินเดิมและวัสดุถมคันทาง 
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10. เมื่อถมวัสดุจนเสร็จถึงชั้นสุดท้ายแล้ว ให้เกลี่ยวัสดุจนได้แนว ระดับความลาด  
ขนาดและรูปตัดตามที่แสดงในแบบก่อสร้าง บดทับจนได้ความแน่นตาม
ข้อก าหนด ไม่มีหลุมบ่อ หรือวัสดุที่หลุด หลวม ไม่แน่นอยู่บนผิว แล้วก่อสร้าง
ชั้นทางชั้นถัดไปปิดทับทันที 

- การถมคันทางด้วยวัสดุวัสดุถมคันทางประเภทวัสดุมวลรวมหรือวัสดุถมคันทาง
ประเภททราย 
1. ให้ท าการถางป่า ขุดตอ และก าจัดวัสดุอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์ออกจากบริเวณที่

จะก่อสร้างคันทาง 
2. ในบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างคันทางที่เป็นคูน้ า ซึ่งมีเลนหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่

ต้องการหรือตะกอนทับถมจะต้องท าการก าจัดวัสดุดังกล่าวออกจากบริเวณที่
จะเป็นฐานรองรับคันทาง (Working Platform)  โดยสูบน้ าออก และใช้
เคร่ืองจักรตักหรือปาดเลนออกให้มากที่สุด แล้วใช้วัสดุตามข้อ 2.2 ถมไล่เลน 

3. การถมไล่เลนให้เร่ิมถมจากแนวกึ่งกลางทางหรือจากเชิงลาดคันทางเดิมออกไป
ทางด้านข้างจนถึงพื้นที่บริเวณที่ต้องการไม่มีเลนเหลือตกค้าง อันอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่คันทางได้ 

4. การถมวัสดุเพื่อท าเป็นฐานรองรับคันทางชั้นแรก โดยให้ถมวัสดุอยู่เหนือระดับ
น้ าไม่เกิน 20 เซนติเมตร แล้วท าการบดอัดให้ได้ความแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 ตาม มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงาน
ทางในสนาม 

5. ในกรณีที่จะขยายคันทางเดิม เมื่อด าเนินงานตามข้อ 3.2.2 เรียบร้อยแล้วให้ท า
การก่อสร้างคันทางโดยตัดลาดคันทางเดิมออกไปเป็นแบบขั้นบันไดจากปลาย
เชิงลาดถึงขอบไหล่ทางมีความกว้างพอที่เคร่ืองมือบดอัดที่เหมาะสมลงไป
ท างานได้ แล้วถมวัสดุเป็นขั้นๆเมื่อท าการบดอัดแน่นตามมาตรฐานแล้ว มี
ความหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร ได้ความแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม 
มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

6. เมื่อถมวัสดุจนเสร็จถึงชั้นสุดท้ายแล้ว ให้เกลี่ยวัสดุจนได้แนว ระดับความลาด
ขนาดและรูปตัดตามที่แสดงในแบบก่อสร้าง บดทับจนได้ความแน่นตาม
ข้อก าหนด ไม่มีหลุมบ่อ หรือวัสดุที่หลุดหลวม ไม่แน่นอยู่บนผิว แล้วก่อสร้าง
ชั้นทางชั้นถัดไปปิดทับทันที 
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7. ให้ท าการป้องกันลาดคันทาง (Slope Protection) เพื่อป้องกันน้ าเซาะด้วยวัสดุ 
และวิธีการที่เหมาะสมหรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

- การถมคันทางด้วยวัสดุถมคันทางประเภททราย 
1. ให้ท าการถางป่า ขุดตอ และก าจัดวัสดุอ่ืนๆที่ไม่พึงประสงค์ออกจากบริเวณที่

จะก่อสร้างคันทาง 
2. ในบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างคันทางที่เป็นคูน้ า ซึ่งมีเลนหรือวัสดุอ่ืนที่ไม่

ต้องการหรือตะกอนทับถมอยู่จะต้องท าการก าจัดวัสดุดังกล่าวออกจากบริเวณ
ที่จะเป็นฐานรองรับคันทาง (Working Platform) โดยสูบน้ าออก และใช้
เคร่ืองจักรตักหรือปาดเลนออกให้มากที่สุด แล้วใช้วัสดุตามข้อ 2.3 ถมไล่เลน 

3. การถมทรายไล่เลนให้เร่ิมถมจากแนวกึ่งกลางทางหรือจากเชิงคันทางเดิม
ออกไปทางด้านข้างจนพ้นบริเวณที่ต้องการโดยไม่มีเลนเหลือตกค้าง อันอาจท า
ให้เกิดความเสียหายแก่คันทางได้ 

4. การถมทรายเพื่อท าเป็นฐานรองรับคันทางชั้นแรก โดยให้ถมวัสดุอยู่เหนือ
ระดับน้ าไม่เกิน 20 เซนติเมตร แล้วท าการบดอัดให้ได้ความหนาแน่นแห้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่น
ของวัสดุงานทางในสนาม 

5. ในกรณีที่ดินเดิมเป็นดินอ่อนที่มีอัตราการทรุดตัวสูง การด าเนินงานตามข้อ 
3.3.4 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องทิ้งฐานรองรับคันทางไว้อย่างน้อย 45 
วัน ก่อนที่จะท าการบดอัดให้ได้ความแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มถ. 
(ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่า ความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

6. เมื่อได้ก่อสร้างถมคันทางจนเสร็จชั้นสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ต้องทิ้งไว้ในช่วง
ระยะเวลาถมทิ้งไว้ (Waiting Period) ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ให้เกลี่ย
ทรายจนได้แนวระดับความลาด ขนาด และรูปตัดตามที่ก าหนดไว้ในแบบ
ก่อสร้าง บดอัดจนได้ความแน่นตามข้อก าหนด ให้ก่อสร้างชั้นทางชั้นถัดไปปิด
ทับทันที ในกรณีที่ต้องทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาถมทิ้งไว้ ตามที่ก าหนดไว้ใน
แบบก่อสร้าง เมื่อครบระยะเวลาถมทิ้งไว้ ให้ตรวจสอบระดับผิวชั้นทรายถมคัน
ทางและท าการปรับระดับ เสริมด้วยทรายที่มีคุณภาพถูกต้องก่อสร้างขึ้นมาเป็น
ชั้นๆตามวิธีการข้างต้นจนเสร็จชั้นสุดท้าย เกลี่ยแต่งจนได้แนบระดับความลาด 
ขนาด และรูปตัด ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง บดอัดจนได้ความแน่นตาม
ข้อก าหนดและต้องก่อสร้างชั้นทางชั้นถัดไปปิดทับทันที 
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7. ในกรณีที่จะขยายคันทางเดิม เมื่อด าเนินงานตามข้อ 3.3.4 หรือ 3.3.5 เรียบร้อย
แล้วให้ท าการก่อสร้างคันทางส่วนที่ขยายโดยท าการตัดเชิงลาดคันทางเดิม
ออกไปเป็นขั้นบันได แล้วถมทรายเป็นชั้นๆ เมื่อท าการบดอัดแน่นตาม
ข้อก าหนดแล้ว มีความหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร และได้ความแน่นแห้งไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่น
ของวัสดุงานทางในสนาม 

8. ให้ท าการป้องกันลาดคันทาง เพื่อป้องกันน้ า เซาะตามที่ก าหนดโดยเร็วที่สุด 
โดยปิดทับลาดคันทางด้วยดินเหนียวหนา 20 เซนติเมตร และปลูกหญ้าโดย
ชนิดปูแผ่นเต็มพื้นที่ลาดคันทาง หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

9. เคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้างคันทางต้องเป็นเคร่ืองจักรที่มีขนาดเบา เช่น รถ
แทรคเตอร์ (Bull Dozer Tractor) ขนาด D-4 และห้ามบดอัด โดยใช้การ
สั่นสะเทือนเป็นอันขาด 

10. ในระหว่างก่อสร้างไม่ควรกองวัสดุ หรือจอดเคร่ืองจักร หรือจอดรถบรรทุก
ใดๆบนคันทางส่วนที่ขยายใหม่  

 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance) 
- งานถมคันทางที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีรูปร่างตามแบบก่อสร้าง และ

ต้องมีค่าระดับช่วง 3.00 เมตร ตามแนวขนาน และตั้งฉากกับศูนย์กลางทาง ต่างกัน
ไม่เกิน 1 เซนติเมตร การตรวจสอบค่าระดับให้ท าทุกระยะ 25 เมตร 

- ค่าระดับก่อสร้างของงานถมคันทาง ต้องไม่ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างไม่
เกิน 1.5 เซนติเมตร และต้องไม่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

2.4.3 มถ. 304-2550  มาตรฐานงานดินตัดคันทาง (Roadway Excavation) 
 ขอบข่าย 

- ดินตัดคันทาง หมายถึง การขุดตัดวัสดุที่อยู่ในเขตทาง ซึ่งได้แก่การน าวัสดุที่ขุด
แล้วไปใช้ในงานก่อสร้างคันทาง ตกแต่งเป็นคันทาง และน าวัสดุที่ไม่ต้องการซึ่ง
ขุดตัดแล้วไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม งานตัดคันทางแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
1. งานตัดชนิดที่ไม่ระประเภทของวัสดุ ซึ่งหมายถึง การขุดตัดวัสดุชนิดใดๆ ก็ได้ 

เพื่อการก่อสร้างคันทางตบแต่งันทาง น าวัสดุที่ไม่ต้องการไปทิ้ง หรือเพื่อการ
วางอาคารระบายน้ า 

2. งานตัดชนิดที่ระบุประเภทของวัสดุ ซึ่งหมายถึง การขุดตัดคันทางที่ระบุ
ประเภทของวัสดุที่จะต้องขุดตัดโดยระบุตามชนิดและเคร่ืองจักรที่ใช้ 
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 วัสดุ 
 วัสดุที่จะต้องขุดตามงานตัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- วัสดุที่ไม่ได้ระบุประเภท หมายถึง วัสดุใดๆก็ได้ที่ต้องขุดตัด 
- วัสดุที่ระบุประเภท หมายถึง วัสดุที่จะขุดตัดต่อไปนี้ 

1. ดินและวัสดุคันทางอ่ืนทั้งหมด ยกเว้น หินผุ และหินแข็ง 
2. หินผุและวัสดุคันทางอ่ืนทั้งหมด ยกเว้น ดิน และหินแข็ง 
3. หินแข็งและวัสดุคันทางอ่ืนทั้งหมด ยกเว้น ดินและหินผุ การขุดตัดวัสดุที่ระบุ

ประเภทให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานว่าควรจะใช้เคร่ืองจักรชนิดใด
ที่เหมาะสม 

- วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการขุดตัด ให้หมายถึงวัสดุดังต่อไปนี้ 
1. ดินที่มีปริมาณอินทรีย์สารสูง หินที่เกิดจากการทับถมเน่าเปื่อยของซากพืชต่างๆ 

ซึ่งมีรากไม้หญ้าและพวกวัชพืชต่างๆ 
2. ดินอ่อน ดินไม่มีเสถียรภาพของตัวเอง มีความชื้นสูงเมื่อเปียก และแห้งมาก

เกินไปเมื่อไม่มีความชื้น ซึ่งทั้งนี้จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานว่าเป็น
วัสดุที่เหมาะสมหรือไม่ 

 วิธีการก่อสร้าง 
- การขุดตัดวัสดุที่อยู่ในเขตทาง ถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวัสดุ

ที่เหมาะสมควรจะน าไปใช้งานดินคันทาง ก็ให้น าไปทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆ
ตามมาตรฐานของวัสดุคันทางเพื่อน าไปใช้งานต่อไปได้ 

- ส าหรับวัสดุที่ขุดตัดออกมาแล้ว ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าเป็นวัสดุที่ไม่
เหมาะสมที่จะน าไปใช้งานก็ให้ออกไปทิ้งในที่เห็นสมควร แล้วน าวัสดุที่เหมาะสม
มาใส่แทน 

- วัสดุที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการขุดตัด ห้ามท าการขุดตัดโดยเด็ดขาด 
 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance) 

- ระดับของงานดินตัดคันทางที่ปรับแต่งให้ได้รูปลักษณะตามแบบแล้ว เมื่อใช้ไม้
บรรทัดวัดสอบระยะ 3.00 เมตร ตามแนวขนานกับแนวศูนย์กลางของถนน ระดับ
หลังตัดคันทางในระยะ 3.00 เมตร ให้ต่างกันได้ไม่เกิน 1.0 เซนติเมตร และยอมให้
คลาดเคลื่อนจากระดับที่ก าหนดไว้ในแบบได้ ± 1.5 เซนติเมตร 
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2.4.4  มถ. 306-2550  มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง (Base) 
 ขอบข่าย 

- งานชั้นพื้นทาง หมายถึง การก่อสร้างชั้นพื้นทางโดยการถมและบดอัดวัดสดุพื้น
ทางให้ได้รูปร่างและระดับตามแบบก่อสร้าง 

 วัสดุ 
- วัสดุที่จะน ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบตรงตาม มถ. 203 : มาตรฐาน

วัสดุพื้นทางหินคลุก 
 วิธีการก่อสร้าง 

- ต้องตรวจสอบระดับและความเรียบร้อยต่างๆของชั้นรองพื้นทางหรือคันทางให้
ถูกต้องก่อน 

- ถ้าแบบก าหนดความหนาชั้นพื้นทางมากกว่า 15 เซนติเมตร ให้แบ่งท าเป็น 2 ชั้น 
หนาชั้นละเท่าๆกันโดยประมาณ 

- น าวัสดุพื้นทางลงบนชั้นรองพื้นทางแล้วพ่นน้ าผสมคลุกเคล้าโดยให้มีความชื้น
สม่ าเสมอและใกล้เคียงกับ Optimum Moisture Content + 2% โดยประมาณ จึง
เกลี่ยแล้วบดอัดทันทีด้วยรถบดล้อยางหรือเคร่ืองจักรกลบดอัดที่เหมาะสม ให้มี
ความหนาแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการ
ทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

- ในระหว่างการบดอัดให้มีการเกลี่ยแต่งช่วยเพื่อให้ผิวหน้าเรียบ ปราศจากหลุมบ่อ
และวัสดุหลวมและเพื่อให้ผิวหน้าเรียบสม่ าเสมอ ให้บดอัดตบแต่งชั้นสุดท้ายด้วย
รถบดล้อเหล็ก 

- บริเวณใดหรือช่วงใด พบว่าวัสดุพื้นทางเกิดการแยกตัว (Segregation) จากการ
เกลี่ยบดอัดจะต้องขุดคุ้ยออก (Scarify) และผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใหม่ หากมี
ความชื้นลดลงให้พ่นน้ าเพิ่มเติม หากวัสดุพื้นทางที่ขุดคุ้ยท าการผสมคลุกเคล้าใหม่
นั้นตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อก าหนดจะต้องขนวัสดุนั้นออก และน า
วัสดุที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องมาใส่แทน 

- ในระหว่างก่อสร้าง หากมีน้ าขังหรือเกิดมีฝนตกหรือมีน้ าในพื้นทางมากกว่า
ปริมาณที่ก าหนดเพื่อการบดอัดจนเป็นเหตุให้ชั้นรองพื้นทางเสียหาย ต้องร้ือพื้น
ทางออกและท าการตบแต่งบดอัดชั้นรองพื้นทางใหม่ให้ถูกต้อง 

- เมื่อท าการก่อสร้างพื้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีหน้าเรียบสม่ าเสมอ มีระดับ
ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 
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 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance) 
- เมื่อวัดสอบด้วยไม้บรรทัดข้างตรงยาง 3.00 เมตร กับผิวหน้าของพื้นทางในทิศทาง

ขนานกับแนวศูนย์กลาง ระดับต่างกันต้องไม่เกิน 1.25 เซนติเมตร หากเกินกว่าที่
ก าหนดนี้ต้องปรับระดับโดยวิธีเสริมพื้นทางที่ต่ าและปาดพื้นทางที่สูงออก บดอัด
ให้แน่นแล้วเกลี่ยแต่งจนได้ระดับที่ก าหนด 

2.4.5  มถ. 305-2550  มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง (Subbase) 
 ขอบข่าย 

- งานชั้นรองพื้นทาง หมายถึง การก่อสร้างชั้นรองพื้นทางโดยถมและบดอัดวัสดุ
รองพื้นทางให้ได้รูปร่าง และระดับตามแบบก่อสร้าง 

 วัสดุ 
- วัสดุที่จะน ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้ ตาม มถ. 

202 : มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง  
 วิธีการก่อสร้าง 

- ในกรณีที่คันทางเป็นถนนเดิมที่มีผิวจราจรเป็นผิวรองพื้นทางหรือคันทาง 
1. ถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเป็นผิวรองพื้นทางหรือคันทางที่ไม่ได้แนวและระดับ

ต้องถมแต่งให้ได้แนว และระดับตามรูปแบบที่ก าหนด 
2. ถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเป็นชั้นรองพื้นหรือคันทาง ถ้าบริเวณใดมีดินชั้นล่าง

อ่อน (Soft Spot) ต้องขุดออกแล้วน าวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานวัสดุ
คัดเลือก มาถมบดอัดเป็นชั้นๆ ให้มีความหนาแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ตาม มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางใน
สนาม 

3. การเสริมบริเวณใดที่ท าให้ชั้นรองพื้นทางที่เสริมใหม่มีความหนาน้อยกว่า 10 
เซนติเมตร ต้องขุดคุ้ยวัสดุชั้นรองพื้นทางเดิมช่วงนั้นออกไม่น้อยกว่า 5 
เซนติเมตร แล้วผสมคลุกเคล้ากับวัสดุชั้นรองพื้นทางใหม่ให้เข้าเป็นเนื้อ
เดียวกัน แล้วจึงจะท าการบดให้แน่นและได้ระดับตามแบบ 

- วัสดุที่หลุดร่อนไม่คงทนหรือที่มีคุณภาพเลวบนถนนเดิม ซึ่งมีผิวจราจรเป็นชั้น
รองพื้นทางหรือบนคันทางใหม่ ต้องกวาดออกให้หมด 

- หลุมบ่อต่างๆ บนถนนเดิมซึ่งมีผิวจราจรเป็นชั้นรองพื้นทางหรือบนคันทางใหม่ 
จะต้องกลบและบดอัดแน่นด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก 
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- เมื่อได้ตบแต่งถนนเดิมที่มีผิวจราจรเป็นชั้นรองพื้นทางหรือคันทางใหม่เรียบร้อย
แล้ว ให้น าวัสดุรองพื้นทางที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดคลุกเคล้าผสมน้ า โดยใช้
ปริมาณน้ าที่ Optimum Moisture Content + 3% เกลี่ยบดอัดเป็นชั้นๆ โดยที่แต่ละ
ชั้นหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร และให้มีความแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม 
มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

- บริเวณใดหรือช่วงใด ที่วัสดุรองพื้นทางเกลี่ยบดอัด มีมวลหยาบและมวลละเอียด
แยกตัวจากกัน (Segregation) ให้แก้ไขโดยขุดคุ้ยออก (Scarify) แล้วท าการผสมให้
เข้าเป็นเน้ือเดียวกันหรือร้ือออกใส่วัสดุรองพื้นทางที่มีส่วนผสมสม่ าเสมอมาแทน 

- ในกรณีที่ใช้วัสดุมากกกว่า 1 ชนิด มาผสมเป็นวัสดุรองพื้นทางบนที่ก่อสร้าง วัสดุ
แต่ละชนิดน้ันจะต้องได้รับการคลุกเคล้าให้มีลักษณะสม่ าเสมอ และต้องได้รับการ
ตรวจสอบตรงตามมาตรฐานวัสดุรองพื้นทางเสียก่อน จึงจะท าการเกลี่ยบดอัดได้ 

- เมื่อท าการก่อสร้างชั้นรองพื้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีผิวหน้าเรียบแน่น
สม่ าเสมอ มีระดับถูกต้องตามแบบก่อสร้าง 

 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance) 
- ระดับหลังชั้นรองพื้นทางที่บดอัดแน่นแล้วทุกจุด ยอมให้สูงหรือต่ ากว่าระดับตาม

แบบก่อสร้างได้ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร หากช่วงใดตอนใดที่มีระดับผิดไปจากนี้ ให้
ตัดส่วนที่เกินออก หรือขุดคุ้ยออกหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แล้วท าการบด
อัดใหม่ให้แน่นและได้ระดับสม่ าเสมอตามแบบ 

2.4.6 มถ. 307-2550  มาตรฐานงานไหล่ทาง (Shoulder) 
 ขอบข่าย 

- งานไหล่ทาง หมายถึง การก่อสร้างไหล่ทางหลังจากการก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง
เสร็จแล้ว โดยท าการถมเสริมและบดอัดวัสดุไหล่ทางตามแนวบริเวณที่จะท าไหล่
ทางบนขอบชั้นรองพื้นทางขึ้นมาจนได้ระดับตามแบบก่อสร้าง  Optimum 
Moisture Content + 3% เกลี่ย 

 วัสดุ 
- วัสดุที่จะน ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบตรงตาม มถ. 205 : มาตรฐาน

วัสดุไหล่ทาง 
 วิธีการก่อสร้าง 

- วัสดุที่น ามาใช้จะต้องผสมน้ าและคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วจากกองวัสดุโดยให้มี
ความชื้นสม่ าเสมอใกล้เคียงกับความชื้นที่ Optimum Moisture Content + 3% 
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โดยประมาณ และน ามาเกลี่ยแต่งบดอัดทันที ถ้าน าวัสดุที่จะใช้มาท าการผสม
คลุกเคล้ากับน้ าบนชั้นรองพื้นทางส่วนที่จะท าไหล่ทางต้องกระท าด้วยความ
ระมัดระวังโดยมิให้โครงสร้างทางส่วนอ่ืนเสียหาย หากเกิดเสียหายขึ้นจะต้องท า
การแก้ไขส่วนน้ันๆให้ถูกต้องเรียบร้อย 

- ให้น าวัสดุไหล่ทางที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดมาเกลี่ยบดอัดเป็นชั้นๆ หนาชั้นละ
ไม่เกิน 15 เซนติเมตร และแต่ละชั้นให้มีความแน่นแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ตาม 
มถ. (ท) 504 : มาตรฐานการทดสอบหาค่าความแน่นของวัสดุงานทางในสนาม 

- เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ต้องมีผิวหน้าเรียบและความแน่นสม่ าเสมอตลอดแนว โดย
เฉพาะที่รอยต่อระหว่างพื้นทางกับไหล่ทาง 

- ในกรณีฤดูฝนไม่ควรก่อสร้างไหล่ทางก่อนท าพื้นทาง เพราะจะท าให้ชั้นรองพื้น
ทางเสียหาย อันเน่ืองมาจากน้ าขังบนชั้นรองพื้นทาง 

2.4.7  มถ. 314-2550  มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต 
 ขอบข่าย 

- งานผิวจราจรแบบคอนกรีต หมายถึง การก่อสร้างผิวจราจร โดยใช้คอนกรีตที่
ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมกับน้ า วัสดุชนิดเม็ดหยาบ และ
วัสดุชนิดเม็ดละเอียดตามอัตราส่วนที่ได้ก าหนดไว้บนชั้นพื้นทาง หรือชั้นคันทาง
ที่ได้เตรียมเอาไว้ โดยมีเหล็กที่จะเสริมคอนกรีตอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องตามแบบ
ก่อสร้าง  

 วัสดุ 
- วัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.

15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
- วัสดุชนิดเม็ดหยาบ ให้เป็นไปตาม มถ. 210 : มาตรฐานวัสดุมวลรวม (Aggregates) 

ส าหรับผิวจราจรคอนกรีต 
- วัสดุชนิดเม็ดละเอียด ให้เป็นไปตาม มถ. 210 : มาตรฐานวัสดุมวลรวม 

(Aggregates) ส าหรับผิวจราจรคอนกรีต 
- วัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตาม มถ. 211 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริม

คอนกรีต 
- คอนกรีตที่ผสมขึ้นเองหรือคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ที่จะ

น ามาใช้นั้น ต้องมีปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่ใช้ผสมคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
350 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเมื่ออายุครบ 28 วัน ต้องมีค่าความต้านแรงอัด
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ของแท่งคอนกรีตมาตรฐานลูกบาศก์ 15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า 
325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 

 วิธีการก่อสร้าง 
- การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 

1. ให้ท าการบดอัดชั้นพื้นทางหรือชั้นคันทาง และปาดแต่งระดับตามแนวเส้นทาง
ให้ได้ตามที่ก าหนดไว้แบบแปลนแล้ว จะต้องท าการปากแต่งผิวของชั้นพื้นทาง 
หรือชั้นคันทางให้ได้ส่วนโค้งหรือความลาดตามแบบรูปตัดถนนที่ก าหนด โดย
การปาดออกให้กว้างกว่ าผิวถนนที่จะเทคอนกรีตข้างละประมาณ 30 
เซนติเมตร การบดอัดให้แน่นด้วยรถบดล้อเหล็กแล้วจึงติดตั้งแบบเหล็ก
ด้านข้าง ดินที่ปาดออกให้กองไว้ตามไหล่ถนน เพื่อเป็นการตรวจสอบให้
ละเอียดแน่นอนอีกครั้ง ให้ท าการตรวจสอบระดับโดยใช้กล้องทุกระยะ 2 เมตร 
ในแนวขวางและแนวยาวตามถนนทั้งสองทาง ส่วนไหนที่เป็นแอ่งต่ ากว่าระดับ 
จ าเป็นต้องเติมดินเพิ่มจะต้องท าการบดอัดด้วยรถบดล้อเหล็กที่มีน้ าหนักไม่
น้อยกว่า 230 กิโลกรัมต่อตาราง-เซนติเมตร ในบางท้องที่ที่ใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุ
รองพื้นทางอาจจะใช้ทรายทับหน้าบดอัดแน่นแล้วแต่งระดับให้ได้ตามที่กล่าว
มา ก่อนจะเทคอนกรีตให้ฉีดน้ ารดให้ชุ่มตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 8 -10 ชั่วโมง 
เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ าจากคอนกรีตขณะเท อาจก าหนดให้ใช้กระดาษ
แอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกบางๆปูทับชั้นรองพื้นเพื่อตัดปัญหายุ่งยากในการ
รดน้ าให้ชุ่มในชั้นรองพื้นทางก็ได้ กระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกที่ปู
จะต้องปูเต็มพื้น หากจ าเป็นต้องต่อกระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกให้ต่อ
โดยการปูทับเหลื่อมไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และเพื่อป้องกันกระดาษหนา
หรือไม้อัดกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร วางทับขวางถนนน าหน้าคอนกรีตที่
ก าลังเท เมื่อคอนกรีตเทไปถึงให้เลื่อนกระดาษหนาหรือไม้อัดน าหน้าไปเร่ือยๆ 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

2. แบบหล่อและการติดต้ังแบบ 
2.1 แบบหล่อผิวจราจร จะต้องท าด้วยวัสดุที่ได้รับการตรวจสอบรับรองแบบ

รูปร่างและความหนา มีความสูงเมื่อตั้งแบบเท่ากับความหนาพื้นผิวจราจร
ความแข็งแรง เมื่อถูกน้ าหนักกดในระหว่างหล่อคอนกรีตจะไม่มีการทคุด
ตัวหรือดัดตัว ต้องมีฐานกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ขอบบนไม่เล็ก
กว่า 5 เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่าท่อนละ 3 เมตร ยกเว้นใน
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กรณีที่ประกอบแบบในแนวถนนโค้ง ซึ่งมีรัศมีความโค้งน้อยกว่า 60 
เมตร ให้ใช้แบบหล่อที่มีความยาวท่อนละไม่เกิน 2 เมตร หรืออาจจะใช้
แบบโค้งก็ได้ แบบทุกแผ่นจะต้องมีรูตอกหมุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 
เซนติเมตร แบบหล่อขนาดยาว 3 เมตร จะต้องมีรูตอกหมุดอย่างน้อย 3 รู 
และขนาดสั้นกว่า 3 เมตร จะต้องมีรูตอกหมุดอย่างน้อย 2 รู แบบหล่อทุก
แผ่นจะต้องมีสลักเกาะกันระหว่างปลายชนซึ่งแข็งแรงและแน่นหนา 

2.2 แบบส าหรับกั้นขวางแผ่นผิวจราจรในการเทคอนกรีต จะต้องแข็งแรง 
แน่นหนา ยึดติดกับแบบข้างด้วยน๊อตสกรู 

2.3 ทั้งแบบข้างและแบบขวาง จะต้องเจาะรูส าหรับเสียบเหล็กเดือย (Dowel 
หรือ Tie Bar) ซึ่งมีระยะห่างและต าแหน่งสูงต่ าเท้ากับในแบบแปล 

2.4 เมื่อทดสอบความตรงของแบบหล่อด้วยไม้บรรทัด หรือเส้นด้ านใน
ด้านข้างหรือขอบบนของแบบต่อระยะความยาว 3.00 เมตร แล้วจะมี
ความคลาดเคลื่อนออกนอกแนวตรงได้ไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร แบบที่มีผิว
บูดเบี้ยวหรือบิดโค้ง หรือแตกร้าว ห้ามน ามาใช้เด็ดขาด 

2.5 แบบหล่อจะต้องต่อชนกันอย่างเรียบร้อยแน่นหนาและยึดตรึงด้วยหมุด
เหล็กทุกๆรู หมุดบนแบบทุกๆสลักต่อชนต้องยึดอัดกันให้แน่นและมีผิว
ข้างแบบหรือสันแบบเรียบเสมอกัน การตั้งแบบจะต้องได้แนวและระดับ
ตามที่ก าหนด ฐานของแบบจะต้องวางติดบนผิวชั้น รองพื้นทางที่ปาดแต่ง
เรียบร้อยแล้ว ห้ามหนุนแบบเพื่อแต่งให้ได้ระดับเพราะจะเกิดการทุด
ในขณะเท การวางแบบจะต้องวางให้ได้แนบและระดับ มีระยะทางห่าง
จากจุดที่จะท าการเทยาวไม่น้อยกว่า 120 เมตร ข้างหนึ่งและ 80 เมตรอีก
ด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดการเหลื่อมกัน ท าให้การวางแบบต่อไปมีแนบระดับ
ยึดคือระดับผิวถนนจะเรียบสม่ าเสมอตามระดับที่ต้องการแบบจะต้อง
สะอาดและชโลมน้ ามันก่อนที่จะน ามาใช้ทุกคร้ัง ก่อนที่จะท าการเท
คอนกรีตจะต้องมีการตรวจสอบระดับสันแบบเป็นคร้ังสุดท้าย โดยใช้
บรรทัดเส้นตรงทาบ ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึง
จะถอดแบบหล่อได้ 

2.6 ในกรณีที่เป็นทางโค้งทีมีรัศมีน้อยๆ หรือบางส่วนที่ไม่ต้องการให้เป็น
เส้นตรง แบบหล่อจะต้องให้มีลักษณะโค้งรัศมีตามต้องการ มีความสูง
เท่ากับความหนาของผิวจราจร และจะต้องมีการยึดตรึงอย่างแข็งแรง 
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 การก่อสร้าง 
- การหล่อผิวจราจรคอนกรีต 

1. ก่อนที่จะท าการเทคอนกรีตจะต้องรายงานผู้ควบคุมงานให้ทราบ เพื่อท าการ
ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในการเทคอนกรีตทุกคร้ังจะต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงานตลอดตั้งแต่เร่ิมต้นจนแล้วเสร็จ และผู้รับ
จ้างจะต้องจัดหาเคร่ืองไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความสว่างเพียงพอเพื่อใช้ในกรณีที่
จ าเป็นต้องแต่งผิวหน้าคอนกรีตในเวลากลางคืน 

2. คอนกรีตที่จะเทจะต้องเทติดต่อกันโดยสม่ าเสมอให้เต็มแต่ละช่วง และมีความ
หนาที่จะแต่งผิวได้ทันทีทุกคร้ัง ห้ามหยุดเทคอนกรีตในแต่ละช่วงเป็นอันขาด 
หากมีเหตุขัดข้องใดๆดันท าให้การเทคอนกรีตในแต่ละช่วงที่เทหยุดชะงักนาน
กว่า 30 นาที จะต้องร้ือคอนกรีตที่เทแล้วในช่วงนั้นออกทิ้งเสียทั้งหมด หรือรีบ
ท ารอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง (Construction Joint) ที่จุดนั้นทันที แต่ถ้า
เหตุขัดข้องน้ันหยุดชะงักนานไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ตรงแนบคอนกรีต
ที่เทแล้วกับที่จะเทใหม่ให้ใช้พลั่วคลุกคอนกรีตเก่าและใหม่ผสมกัน 

3. เคร่ืองแต่งผิวคอนกรีตจะต้องมีเคร่ืองปาดระดับตามแนวขวาง 2 อัน เคร่ืองเกลี่ย
คอนกรีตจะต้องเป็นชนิดที่เกลี่ยคอนกรีตที่เทไปตามแนวขวางให้เต็มผิวพื้นที่
จะท าให้ผิวจราจรในการเกลี่ยและเขย่าคอนกรีต จะต้องเอาใจใส่การเกลี่ยหรือ
เขย่าคอนกรีตตามข้างแบบ และรอยต่อของผิวจราจรเป็นพิเศษ การเขย่า
คอนกรีตจะต้องไม่จี้นานเกินไปจนกระทั่งเกิดการแยกตัวของหินทราย ในการ
ปาดระดับคอนกรีตอาจจะใช้คนงานที่มีความช านาญพิเศษอย่างน้อย 3 คน ช่วย
ปาดแต่งระดับผิวหน้าของคอนกรีตล่วงหน้าไปก่อนเคร่ืองแต่งผิวคอนกรีตก็ได้ 
ห้ามใช้คราดเกลี่ยคอนกรีตเป็นอันขาด เคร่ืองปาดระดับจะต้องมีการปรับแต่ง
เคร่ืองให้ปาดคอนกรีตให้ได้ความโค้ง หรือเอียงลาดตามรูปตัดของถนน 

4. ในการเทคอนกรีตช่องจราจรถัดจากช่องที่เทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล้อของรถ
เคร่ืองแต่งผิวคอนกรีตข้างหนึ่งจะต้องวิ่งบนผิวคอนกรีตของช่องจราจรที่ท า
เสร็จไปแล้ว ล้อรถนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นล้อยางผิวเรียบไม่มีดอกยาง ไม่มีปีก
ยื่นออกมายึดขอบถนน ผิวในของล้อจะต้องอยู่ชิดกับขอบถนน ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เทคอนกรีตเกินมาทับผิวจราจรที่เทไปแล้ว ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ร่อนออกได้ง่าย ความกว้างของหน้ายางล้อรถไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร การเท
คอนกรีตช่องจราจรช่องที่สองนี้ ต้องรอให้ช่องจราจรช่องแรกที่เทไปแล้วมีอายุ
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ไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะวางล้อเคร่ืองแต่งผิวคอนกรีตได้ ส่วนล้ออีกข้างหนึ่งให้
วางบนแบบหล่อซึ่งล้อจะต้องมีปีกยึดรางทั้งสองด้าน 

5. ในระหว่างการเทคอนกรีตให้ผู้ควบคุมงานสุ่มตัวอย่างคอนกรีต จ านวน 1 คร้ัง 
หรือ 1 ตัวอย่าง ต่อคอนกรีตที่เท 50 ลูกบาศก์เมตร หรือทุกๆคร้ังที่มีการเท
คอนกรีต (ในกรณีที่เทน้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร) น าตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บแต่
ละคร้ัง หรือแต่ละตัวอย่างมาหล่อเป็นแท่งคอนกรีตมาตรฐานลูกบาศก์ 
15x15x15 ลูกบาศก์เซนติเมตร จ านวน 3 ก้อน (1 ชุด) เพื่อเก็บไว้ทดสอบหาค่า
ความต้นแรงอัด ตาม มถ. (ท) 105.1 : มาตรฐานการทดสอบความต้านแรงอัด
ของแท่งคอนกรีต 

ผลการทดสอบเมื่อแท่งคอนกรีตมีอายุครบ 28 วัน ของแต่ละชุด จะต้องให้ค่าความต้น
แรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ทั้งนี้
อนุญาตให้มีแท่งคอนกรีตที่ให้ค่าความต้านแรงอัดต่ ากว่า 325 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ได้ไม่เกิน 1 ก้อน แต่ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ของค่าที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผลทดสอบแท่งคอนกรีตให้ค่าความต้านทานแรงอัดต่ ากว่าค่าที่ก าหนด ผู้รับจ้างมี
สิทธิ์ที่จะขอให้ท าการตรวจสอบค่าความต้านแรงอัดของคอนกรีตในช่วงงานนั้นๆ เพิ่มเติมโดยการ
เจาะเก็บตัวอย่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และมีอัตราส่วนระหว่างความ
สูงและเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 :1 มาทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตาม มถ. (ท) 105.1 : 
มาตรฐานการทดสอบความต้นแรงอัดของแท่งคอนกรีต การเจาะเก็บตัวอย่างทดสอบจะต้อง
ด าเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันที่ เทคอนกรีตช่วงนั้นๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งสิ้น ส าหรับต าแหน่งที่เจาะและจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ ผู้ควบคุม
งานจะเป็นผู้ก าหนด 

- การวางเหล็กเสริม 
1. การวางเหล็กเสริมจะต้องวางให้ถูกต้องตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน 
2. เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดถูกต้อง สะอาด ปราศจากน้ ามันหรือไขมันเปรอะ

เปื้อนจนเป็นเหตุให้แรงยึดกับคอนกรีตสูญเสีย ไม่เป็นสนิมขุม การผูกเหล็ก
ตะแกรงควรผูกเป็นแผงๆ แล้วน ามาวางในต าแหน่งด้วยความระมัดระวัง 

3. เหล็กเสริมตามแนวยาวและแนวขวางเส้นริมสุดของตะแกรงจะต้องห่างจาก
ขอบของแผ่นกคอนกรีตไม่เกิน 7 เซนติเมตร และปลายเหล็กตามแนวยาวและ
แนวขวาง จะต้องห่างจากขอบไม่เกิน 5 เซนติเมตร การต่อเหล็กวิธีวางทาบ
เหลื่อมกัน ส าหรับเหล็กเส้นกลมให้วางทาบโดยให้เหลื่อมกันมีระยะยาวไม่
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น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้น ส่วนเหล็กข้ออ้อยให้
วางทาบกันมีระยะไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อย
นั้น จากนั้นต้องท าการผูกติดกันให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็ก 

4. ในการวางแผงตะแกรงเหล็กเสริม จะกระท าได้โดยเทคอนกรีตลงบนชั้นรอง
พื้นทางปรับระดับให้มีความสูงเท่ากับความสูงของต าแหน่งเหล็กเสริมในแบบ 
จากนั้นน าแผงตะแกรงเหล็กเสริมวางลงไปแล้วเทคอนกรีตทับอีกคร้ัง ปรับแต่ง
ผิวจราจรจนเสร็จเรียบร้อย ในการเทคอนกรีตทับหน้าจะต้องกระท าก่อนที่
คอนกรีตข้างล่างเกิดการแข็งตัว หากส่วนหนึ่งส่วนใดของคอนกรีตชั้นล่างที่เท
ไว้ก่อนวางแผงตะแกรงเหล็กเสริมมีระยะเวลานานกว่า 30 นาที โดยยังมิได้มี
การเททับคอนกรีตชั้นบนแล้ว จะต้องร้ือและขนคอนกรีตในแบบหล่อช่วงนั้น
ออกทิ้งให้หมดแล้วน าคอนกรีตที่ผสมใหม่มาเท และให้ปฏิบัติตามล าดับ
วิธีการที่กล่าวข้างต้น 

5. ในกรณีที่วางตะแกรงเหล็กเสริมก่อนที่จะเทคอนกรีตจะต้องผูกยึดและยกเหล็ก
เสริมให้อยู่ในต าแหน่งตามแบบแปลนให้แน่น จนเป็นที่แน่ใจว่าจะไม่เกิดการ
ทรุดตัวในขณะที่เทคอนกรีต 

6. เหล็ก Dowels และ Tie Bars จะต้องมีขนาดและอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในแบบแปลนทุกประการ 

7. เหล็ก Dowels และ Tie Bars ต้องวางยึดให้แน่นโดยไม่มีการเคลื่อนตัว ขณะเท
และเขย่าคอนกรีต 

8. เหล็ก Dowels ก่อนที่จะน าไปวางจะต้องทาด้วยแอสฟัสต์ชนิด MC หรือ RC 
ให้ทั่วตามแบบและเหล็ก Dowels ที่รอยต่อขยายตัว (Expansion Joint) ปลายขา
ด้านอิสระจะต้องมีหมวกเหล็กครอบ ให้มีช่องว่าระหว่างปลายเหล็กกับหมวก
เหล็ก ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 

9. เหล็ก Tie Bars ต้องไม่มีน้ ามันติดอยู่บนผิวเหล็ก และต้องมีระยะห่างและระดับ
ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในแบบ ก่อนการเทคอนกรีตต้องก าจัดฝุ่นออกจากผิว
เหล็กให้หมดด้วย 

10. เมื่อผูกเหล็กต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนด าเนินการเทคอนกรีตผู้รับจ้างต้อง
แจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของการผูกเหล็กและอ่ืนๆก่อน 

 
- รอยต่อ 
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รายละเอียดของรอยต่อทั้งตามขวาง (Transverse Joints) และรอยต่อตามยาว (Longitudinal 
Joints) จะต้องเป็นไปตามแบบแปลน รอยต่อตามขวางจะต้องตั้งฉากกบแนวศูนย์กลางถนนและมี
ร่องยางตลอดความกว้าง รอยต่อตามยาวจะต้องขนานกับแนวศูนย์กลางถนน และความลึกของ
รอยต่อทั้งหมดต้องตั้งฉากกับผิวจราจร ผิวจราจรตรงรอยต่อต้องไม่นูนขึ้นหรือเป็นแอ่งลง ในกรณี
ที่แบบไม่ได้ก าหนดหรือแสดงรอยต่อไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเทคอนกรีตผิวจราจรแต่ละแผงได้
กว้างไม่เกิน 4.00 เมตร และยาวไม่เกิน 10.00 เมตร และรอยต่อต้องมีรายละเอียดเป็นไปตาม
ข้อก าหนดต่อไปนี้ 

1. รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joints) ต้องท ารอยต่อเพื่อการขยายตัวตาม
ระยะที่ระบุ ความกว้างของรอยต่อต้องไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และตัดขาด
ตลอดความหนาของพื้นคอนกรีต ระหว่างรอยต่อจะต้องมีเหล็กเดือย (Dowel 
Bar) ซึ่งมีขนาดและระยะตามที่ระบุในแบบ เหล็กเดือยจะต้องมีปลายข้างหนึ่ง
ฝังยึดแน่นกับพื้นคอนกรีต และจะต้องจัดให้มีปลายอีกข้างหนึ่งสามารถ
ขยายตัวตามแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร 

 ก่อนเทคอนกรีตทุกคร้ังจะต้องใส่แผ่นวัสดุขยายตัวที่ร่องของรอยต่อเพื่อการขยายตัวและ
แผ่นวัสดุขยายตัวที่น ามาใช้ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTMD-1751 โดยมีความกว้างเท่ากับความ
หนาของพื้นคอนกรีตแล้วเจาะรูตามต าแหน่งของเหล็กเดือย เมื่อคอนกรีตมีอายุครบให้ขุดหรือตัด
ส่วนบนของแผ่นวัสดุขยายตัวนี้ออก ให้มีความลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตร แล้วอุดด้วยสารขยายตัว
ป้องกันน้ าซึม 

2. รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joints) มีวิธีท าหลายวิธีคือ 
ก. วิธีใช้เลื่อยตัด 

ต าแหน่งที่จะตัดรอยต่อบนพื้นผิวจราจรจะต้องอยู่บนเหล็กเคลือบและต้องท าเคร่ืองหมาย
โดยต่อเส้นบนคอนกรีต ในขณะที่คอนกรีตหมาดอาจจะใช้เหล็กแหลมขีดก็ได้ แต่ไม่ให้ลึกลงไปใน
ผิวคอนกรีตเกิน 0.2 เซนติเมตร เลื่อยที่ใช้ตัดท ารอยต่อจะต้องเป็นชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย การตัด
จะต้องตัดให้ตรง ใบเลื่อยที่ตัดต้องคมและสามารถตัดเม็ดหินที่ใช้ในการผสมคอนกรีตได้ ถ้าใบ
เลื่อยเป็นชนิดหล่อเลี้ยงด้วยน้ าจะต้องฉีดน้ าตลอดเวลาในขณะที่ตัด เมื่อตัดเสร็จแล้วให้เป่าเศษปูน 
และน้ าออกให้สะอาดโดยใช้เคร่ืองเป่าลม ถ้าเป็นใบเลื่อยชนิดที่ไม่ต้องใช้น้ าหล่อเลี้ยง เมื่อตัดเสร็จ
ต้องท าความสะอาดด้วยเคร่ืองเป่าลม รอยตัดจะต้อมีขอบคมและหินไม่หลุดออกมา ขนาดความ
กว้างและความลึกของร่อยรอยตัดให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบ 

โดยทั่วไปควรจะท าการตัดผิวคอนกรีตได้ภายหลังจากเทคอนกรีตประมาณ 8 ชั่วโมง แล
ตัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเกิดการแตกร้าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพื้นคอนกรีต 
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ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวตามขอบรอยตัดให้ท าการปิดรอยตัดแล้วตัดใหม่ ในบริเวณใกล้เคียงโดย
ต้องอยู่เหนือเหล็กเดือยด้านที่เคลื่อนตัวได้ (Free End) และต้องอยู่ภายในเวลาดังกล่าวข้างต้น 

ถ้าในกรณีตัดลึกไม่ได้ตามต้องการ หรือมีเศษปูนอุดอยู่ไม่สามารถใช้ลมเป่าออกได้ 
อนุญาตให้ตัดซ้ าอีกครั้งในรอยเดิมได้ ก่อนที่จะท าการเทผิวช่องจราจรข้างเคียงจะต้องอุดรอบต่อให้
เรียบร้อย 

ข. วิธีอย่างอื่น 
เช่น ใช้ไม้หรือวัสดุอ่ืน ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน จึงจะ

ด าเนินการได้ ต้องท าการอุดรอยต่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่องจราจรข้ างเคียงหรือ
ก่อนที่เปิดให้รถ 

3. รอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง (Construction Joints)  
ในกรณีที่ต้องหยุดเทคอนกรีตเกินกว่า 30 นาที จะต้องท ารอยต่อตรงที่คอนกรีตหยุดเท

ทันที การท ารอยต่อเนื่องจากการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด ในการแต่งผิว
จะต้องให้ระดับของคอนกรีตตามแนวรอยต่อสูงเท่ากับระดับผิวพื้นในบริเวณใกล้เคียงรอยต่อ 
จะต้องอยู่ห่างจากรอยต่อตามขวางที่ใกล้ที่สุดอยู่ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ถ้าน้อยกว่า 3.00 เมตร ไม่
ต้องท ารอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง แต่ให้ท าการตัดหรือร้ือคอนกรีตที่เทเกินทิ้งออกให้หมด และ
ถือรอยต่อน้ันเป็นรอยต่อที่จะท าการก่อสร้างต่อไป 

4. รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joints)  
การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด วิธีการก่อสร้างให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ

การก่อสร้างรอยต่อเพื่อการหดตัว ส่วนการตัดรอยต่อให้ใช้เลื่อยกระท าเช่นเดียวกัน การตัดรอยต่อ
จะตัดเมื่อใดก็ได้หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แต่จะต้องตัดก่อนที่จะเปิดการจราจร 

ในการวางเหล็กเดือย (Tie Bar) ระหว่างกลางของรอยต่อจะต้องมีขนาดระยะห่างและความ
สูงเป็นไปตามแบบแปลน และมีแคร่คอยรับเหล็กและยึดบังคับให้อยู่ในต าแหน่งทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เหล็กล้มในขณะที่เทคอนกรีต 

- การแต่งผิวคอนกรีต 
1. หลังจากเทคอนกรีตลงบนชั้นรองพื้นทาง และจะต้องเกลี่ยคอนกรีตด้วยเคร่ือง

เกลี่ยคอนกรีต เคร่ืองเกลี่ยคอนกรีตต้องปฏิบัติงานได้ 2 อย่างในขณะเดียวกัน
คือท าให้คอนกรีตยุบตัวแน่น และแต่งหน้าคอนกรีตให้เรียบด้วยเหล็กปาด
คอนกรีตตัวหน้า (Front Screen) ต้องตั้งสูงกว่าตัวหลังเล็กน้อย (ประมาณ 0.5 
เซนติเมตร) เพื่อให้เหล็กปาดตัวหลังกดให้คอนกรีตยุบตัวจากนั้นก็ท าการเขย่า
คอนกรีตด้วยเคร่ืองจักร เพื่อให้เนื้อคอนกรีตแน่นและไม่เกิดรูโพรง เคร่ืองจักร
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แต่งผิวต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น หากผิวของ
คอนกรีตต้องลาดเพื่อระบายน้ า เหล็กปาดคอนกรีตทั้งตัวหน้าและตัวหลังต้อง
ปรับให้เข้ากับลักษณะงานได้ เป็นต้น และต้องคอยตรวจควบคุมอย่าให้
คอนกรีตที่อยู่หน้าเหล็กปาดมากไป เพราะอาจจะท าให้คอนกรีตไหลผ่านเหล็ก
ปาดท าให้ผิวหน้าคอนกรีตไม่สม่ าเสมอ การตั้งเหล็กปาดหากไม่ถูกต้อง
บางคร้ังเหล็กปาดจะครูด ท าให้ผิวหน้าคอนกรีตเป็นบ่อได้ 

2. การแต่งผิวด้วยแรงคนคือใช้เคร่ืองแต่งผิวที่ใช้แรงคนงาน 2 คนจับที่ปลายคน
ละข้างของคานไม้หรือคานเหล็กส าหรับปาดคอนกรีต ซึ่งติดตั้ง เคร่ือง
สั่นสะเทือนมีความเร็วประมาณ 15,000 รอบต่อนาที เพื่อเขย่าปาดคอนกรีตให้
ยุบตัวแน่นและคนงาน 2 คน ที่ถือด้ามอยู่จะดันคานไม้หรือคานเหล็กที่ปาด
คอนกรีตเคลื่อนตัวไปข้างหน้าช้าๆ โดยพยายามคุมให้มีคอนกรีตอยู่หน้าคาน
ไม้หรือคานเหล็กปาดหนาไม่มากกว่า 2 นิ้ว ตลอดความกว้างของผิวคอนกรีตที่
เท น้ าหนักของคานไม้หรือคานเหล็กปาดตอรกรีตต้องไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม 
ต่อความยาวของคานหน่ึงเมตร และต้องท าให้มั่นคงแข็งแรงสามารถรับแรงกด
จากคนงานทั้ง 2 คน ได้ด้วยการดันปาดเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดันไปพร้อมๆ
กัน และให้หมั่นยกคานกระแทกคอนกรีตไปด้วยก็จะเพิ่มให้คอนกรีตยุบตัว
และแน่นมากขึ้น 

3. การปรับแต่งระดับผิวคอนกรีตหลังจากแต่งผิวคอนกรีตด้วยเคร่ืองจักรหรือแรง
คนแล้ว คอนกรีตบางส่วนอาจลอดผ่านคานไม้หรือคานเหล็กปาดคอนกรีตมา
ได้ ซึ่งจะท าให้เกิดคลื่นบนผิวหน้าคอนกรีตต้องท าการปรับแต่งระดับผิว
คอนกรีตอีกร้ังโดยการใช้เกรียงเหล็ก (Scraping Straight Edge) ที่ยาวประมาณ 
3.00 เมตร ใบเกรียงต้องแข็งคมพอที่จะตัดคอนกรีตส่วนที่สูงกว่าออกได้ การ
ท างานให้คนยืนอยู่ขอบข้างแนวถนนแล้วใช้เกรียงเหล็กปาดหรือดันตัด
คอนกรีตส่วนที่เกินออกในแนวที่ขนานกับศูนย์กลางถนน และขยับเกรียงไป
ข้างหน้าครั้งละคร่ึงความยาวของเกรียง 

4. การแต่งผิวคอนกรีตชั้นสุดท้ายเป็นการแต่งผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ เพื่อให้มี
แรงเสียดทานระหว่างพื้นคอนกรีตกับยางล้อรถ ให้ท าภายหลังจากแต่งผิวและ
ปรับแต่งระดับผิวคอนกรีตเรียบร้อยแล้วตามที่ก าหนดไว้ในแบบ 

- การบ่มคอนกรีต 
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เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเร่ิมแข็งตัวต้องป้องกันมิให้ผิวหน้า
คอนกรีตถูกแสงแดดและกระแสลมร้อน โดยท าหลังคาคลุมหรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมซึ่งไม่ท า
ให้ผิวหน้าคอนกรีตเสียหายได้ และเมื่อพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จะต้อง
ด าเนินการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อต่อไปนี้ 

1. ใช้กระสอบป่าน 2 ชั้น วางทับเหลื่อมกันไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แล้วราดน้ า
ให้กระสอบป่านชุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน 

2. ใช้น้ าสะอาดบ่ม โดยก่อขอบให้มีน้ าขังอยู่เหนือผิวหน้าคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5 
เซนติเมตร ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

3. ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวหน้าคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้ว
ใช้น้ าสะอาดรดทรายให้ชุ่มน้ าอยู่ตลอดเวลาต่อเน่ืองกันไม่น้อยกว่า 7 วัน 

4. ใช้น้ ายาบ่มคอนกรีต (Curing Compound) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน 
ASTM C 309-74 หรือ AASHTO 148-78 Liquid Membrane Forming 
Compounds for Curing Concrete Type 2 White Pigment) พ่นโดยใช้เคร่ืองพ่น
บนผิวคอนกรีตในขณะที่น้ าบนผิวคอนกรีตที่เทระเหยออกหมด เคร่ืองพ่นนี้มี
ลักษณะเป็นคานวางบนแบบหล่อข้างถนนทั้งสอง มีหัวพ่นตามแนวคานตลอด
เต็มหน้ากว้างของถนน มีอัตราการพ่นเคลือบผิวหน้าคอนกรีตสม่ าเสมอและ
สามารถควบคุมอัตราของสารเคมีที่พ่นได้ สารเคมีจะเก็บไว้ในถังบนเคร่ืองพ่น
ซึ่งจะต้องมีเคร่ืองกวนอยู่ตลอดเวลา ที่หัวพ่นจะต้องมีที่บังลมด้วย การพ่นให้
พ่นทับผิวคอนกรีต 2 ชั้น โดยมีอัตราการพ่นแต่ละชั้น ตามค าแนะน าของผู้ผลิต
ถ้าไม่ระบุไว้ให้ใช้ประมาณ 4.8 ตารางเมตรต่อลิตร หรือ 200 ตารางฟุตต่อยู
เอสแกลลอน การพ่นด้วยเคร่ืองขนาดเล็กอนุญาตให้ใช้เฉพาะตามขอบถนน
และ ตรงทางแยกเท่านั้น ถ้าส่วนไหนพ่นบางกว่าปกติให้พ่นทับอีกชั้นภายใน
เวลา 30 นาที ภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากการพ่นเสร็จแล้วถ้าเกิดมีฝนตกหนัก
หรือภายในเวลา 10 วัน หากผิวหน้าของน้ ายาบ่มคอนกรีตถูกท าลายลงเนื่อง 
จากสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องท าการฉีดพ่นน้ ายาบ่มคอนกรีตทับซ้ าใหม่
ในบริเวณที่ถูกท าลายไปนั้น 

5. การบ่มด้านข้างแผ่นคอนกรีตให้เร่ิมทันทีที่ถอดแบบหล่อคอนกรีตออกผู้รับจ้าง 
จะต้องท าการบ่มคอนกรีตบริเวณข้างแผ่นที่ถอดแบบออกไปแล้ว และต้องท า
ไหล่ถนนชั่วคราวขึ้นเพื่อป้องกันวัสดุหรือทราย ซึ่งรองอยู่ใต้พื้นคอนกรีตหลุด
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ออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีตอยู่ห้ามคนหรือยวดยานใช้ถนนเว้นแต่จ าเป็น เช่น 
จะต้องตัดรอยต่อหรือทดสอบความคลาดเคลื่อนของระดับผิวถนน 

- การทดสอบความคลาดเคลื่อนระดับผิวจราจร  
ทดสอบโดใช้บรรทัดยาว 3 เมตร ตรงปลายทั้งสองข้างติดกล่องเหล็กสูง 0.3 เซนติเมตร ให้

ท าการทดสอบระหว่างที่บ่มคอนกรีตอยู่ให้ใช้ไม้บรรทัดที่มีกล่องหนุนทั้งสองปลายนี้วางทราบ
ตามยาวของผิวคอนกรีตที่เทเมื่อผิวตรงไหนสูงโดนไม้บรรทัดก็ให้ใช้เคร่ืองขัดคอนกรีตขัดให้ต่ าลง 
การขัดจะต้องระมัดระวังไม่ให้เม็ดหินหลุดออกมา ในส่วนที่สูงจนไม่สามารถขัดได้ให้ทุบพื้น
คอนกรีตในช่วงนั้นออกหมดทั้งแผ่นแล้วท าการหล่อใหม่ 

- การป้องกันความเสียหายของพื้นจราจรแบบคอนกรีต 
1. ต้องจัดหาแผงกั้นการจราจร ป้ายเคร่ืองหมายการจราจร เพื่อป้องกันไม่ให้

ยวดยานวิ่งขึ้นมาบนถนนคอนกรีตที่สร้างใหม่ ในขณะเวลาที่บ่มอยู่จะต้องจัด
ทางชั่วคราวหรือพื้นถนนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนให้ยวดยาน
สามารถวิ่งผ่านไปมาได้ ในส่วนที่เป็นทางแยกเวลาจะหล่อพื้น จะต้องจัดท า
สะพานชั่วคราวข้ามสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร เพื่อให้ยวดยาน
วิ่งข้ามได้ เมื่อเอาสะพานออกจะต้องปกคลุมผิวคอนกรีตด้วยดินหนา 15 
เซนติเมตร เพื่อกันความกัดกร่อนผิวเนื่องจากยวดยานผ่าน 

2. ที่หน่วยงานก่อสร้างต้องจัดเตรียมกระสอบป่านคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร ไว้เพื่อใช้ในโอกาสที่ฝนตกขณะเทคอนกรีตจะได้คลุมผิวที่เทไป
แล้ว 

3. ห้ามยวดยานวิ่งบนผิวจราจรที่สร้างเสร็จ จนกว่าการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต
แสดงว่าคอนกรีตสามารถรับแรงได้ โดยมีค่า Modulus of Rupture ไม่น้อยกว่า 
35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

- การอุดรอยต่อ 
1. รอยต่อทุกชนิดต้องอุดภายหลังจากระยะเวลาการบ่มคอนกรีตสุดสิ้นลงแล้ว

และก่อนที่จะยอมให้ยวดยานวิ่งผ่าน 
2. ก่อนท าการอุดรอยต่อต้องตกแต่งรอยต่อให้เรียบร้อยถูกต้องตามแบบ ท าความ

สะอาดช่องว่างของรอยต่อจนสะอาดปราศจากฝุ่นเศษปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต
ปล่อยไว้จนแห้ง ปราศจากความชื้นและน้ าแล้วแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ก่อนจึงจะด าเนนิการอุดได ้
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3. วัสดุที่ใช้อุดรอยต่อให้ใช้วัสดุอุดรอยต่อที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM.D-190 
หรือ ASTM.D-185 หรือวัสดุยางแอสฟัลต์ หรือวัสดุส าเร็จอ่ืนใดที่สามารถ
ป้องกันน้ าซึมลงไปในรอยต่อได้ 

4. วัสดุที่อุดรอยต่อต้องไม่มากจนไหลเยิ้มขึ้นมาบนพื้นถนน หรือน้อยเกินไปจน
ไม่สามารถป้องกันน้ าซึมได้ 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
- คอนกรีตที่ใช้ท าผิวจราจรจะผสมที่สถานที่ก่อสร้าง หรือใช้คอนกรีตผสมเสร็จ 

(Ready Mixed Concrete) ก็ได้ วัสดุต่างๆที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้วิธีชั่งน้ าหนักแล้ว
น ามาผสมตามอัตราส่วนที่ก าหนด และต้องจัดหาผู้ที่มีความช านาญในการตั้ งแบบเท
คอนกรีตและแต่งผิวให้เพียงพอ 

- ให้ผสมคอนกรีตด้วยเคร่ืองซึ่งหมุนไม่เกิน 30 รอบต่อนาที และให้ใช้เวลาผสม
หลังจากใส่วัสดุทุกอย่างลงในเคร่ืองแล้วไม่น้อยกว่า 1 นาที เวลาเทคอนกรีตออกจาก
เคร่ืองให้เทด้วยความระมัดระวังและเทคอนกรีตออกให้หมดแล้วจึงเร่ิมผสมใหม่ได้ 

- การขนส่งคอนกรีตจากแหล่งผลิตกลาง (Central Mixing Plant) ให้ขนส่งโดยใช้
รถบรรทุกคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตแข็งตัวเกาะกัน คอนกรีตบนรถบรรทุก
ต้องหมุนตลอดเวลา โดยมีความเร็วระหว่าง 2-6 รอบต่อนาท ี

- การผสมคอนกรีตโดยใช้ Truck Mixing ให้ผสมวัสดุตามข้อก าหนดโดยผสมแห้งแล้ว
น ามาเติมน้ า ณ สถานที่ที่จะเทคอนกรีต ในระหว่างเร่ิมผสมจะต้องหมุนโม่ด้วยอัตรา
ความเร็วสม่ าเสมอไม่น้อยกว่า 50 รอบต่อนาที เพื่อคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันก่อน เมื่อ
คอนกรีตคลุกเข้ากันดีแล้วให้ลดความเร็วลงได้ด้วยความเร็วระหว่าง 4-15 รอบต่อนาที 

- ความกว้างของผิวจราจรที่ท าการเทคอนกรีตให้เทได้กว้างเพียงหนึ่งช่องจราจร และ
ไม่ควรกว้างเกิน 8 เมตร 

- ถ้ามีฝนตกระหว่างเทคอนกรีตจะต้องป้องกันไม่ให้น้ าฝนไหลลงผสมกับคอนกรีตที่
ก าลังเทและจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ฝนตกใส่ผิวหน้าคอนกรีตที่ท าการเทแล้ว และ
คอนกรีตยังไม่แข็งตัว 

- ต้องท าการทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกวันที่มีการเท
คอนกรีตอย่างน้อย 4 คร้ังต่อวัน ถ้าหากการเทคอนกรีตไม่ครบวันหรือเทไม่ติดต่อกัน
โดยตลอดให้ท าการทดสอบทุกคร้ังที่มีการเทคอนกรีต 
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- ต้องท าการเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่เทเพื่อน าไปทดสอบความแข็งแรง การเก็บตัวอย่าง
คอนกรีตต้องเก็บจากคอนกรีตที่เทลงในแบบหล่อคอนกรีตแล้ว และแจ้งต าแหน่งไว้
ให้ละเอียด 

- ต้องไม่เปิดการจราจร จนกว่าก าลังของคอนกรีตมีค่าได้ตามก าหนด และเมื่อได้ท าการ
ถมไหล่ถนนเรียบร้อยแล้วและบดอัดจนแน่นตามข้อก าหนดในแบบแปลนแล้ว 

2.4.8 มถ. 501-2550  มาตรฐานงานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ขอบข่าย 

- งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง การก่อสร้างท่อระบายน้ า ข้อต่อ 
บ่อพักคอนกรีต และส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงการบรรจบท่อเข้ากับท่ออ่ืนๆ หรือ
ท่อเดิมเข้ากับระบบการระบายน้ าใหม่ ให้ตรงกับต าแหน่งที่แสดงในแบบก่อสร้าง 

 วัสดุ 
- วัสดุท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ ถ้าแบบก่อสร้างไม่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

1. ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดกลม ต้องเป็นชนิดปากลิ้นราง ชั้นที่ 3 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.128 : ท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับงานระบายน้ า 

2. ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับรูปสี่เหลี่ยม 
2.1. ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับรูปสี่เหลี่ยม ส าหรับงานระบาย

น้ าใต้ทางเท้า คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1164 
: ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าหรับรูปสี่เหลี่ยมส าหรับงานระบายน้ าใต้
ทางเท้า 

2.2. ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับรูปสี่เหลี่ยม ส าหรับงานระบาย
น้ าใต้ผิวจราจรวัสดุถมน้อยกว่า 0.60 ม. คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1165 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จรูป
สี่เหลี่ยมส าหรับงานระบายน้ าใต้ผิวจราจรวัสดุถมน้อยกว่า 0.60 เมตร 

2.3. ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมส าเร็จรูปสี่เหลี่ยม ส าหรับงานระบายน้ าใต้ผิว
จราจรวัสดุถมระหว่าง 0.60 ม. ถึง 3.00 ม. คุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1166 : ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จรูป
สี่เหลี่ยมส าหรับงานระบายน้ าใต้ผิวจราจรวัสดุถมระหว่าง 0.60 เมตร ถึง 
3.00 เมตร 
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- ปูนทราย 
ปูนทรายส าหรับยาแนวรอยต่อ ต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ 1 ส่วน และทราย 2 ส่วนโดย

ปริมาตรแห้ง โดยปริมาณน้ าที่ใช้ในการผสมจะต้องมีปริมาณที่ท าให้ปูนทรายส าหรับยาแนวรอยต่อ 
มีความข้นเหมาะกับงาน ทั้งนี้ปูนทรายที่ผสมน้ าแล้ว และนานเกิน 45 นาที ห้ามน ามาใช้งาน 

- เหล็กเสริม 
เหล็กเสริมส าหรับรอยต่อ ต้องเป็นไปตาม มถ.103 : มาตรฐานงานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
วิธีการก่อสร้าง 
- ทั่วๆไป 

หลังจากงานถมคันทางก่อสร้างได้ความสูงตามที่ก าหนด และเลยระยะเวลาการทรุดตัวของ
คันทางไปแล้ว (ถ้ามี) ผู้รับจ้างจึงจะได้รับอนุญาตให้วางท่อได้ 

- การขุดเพื่อวางท่อ 
ความกว้างของร่องดินที่จะวางท่อต้องกว้างพอที่จะสามารถท าการวางท่อได้ และสามารถ

ท าการกระทุ้งวัสดุรองพื้นที่อยู่ใต้และรอบๆท่อได้โดยตลอด ก่อนการวางท่อ ต้องปรับพื้นร่องดิน
ให้ได้แนว และความลาดชันตามที่ก าหนด และให้มีความกว้างอย่างพอเพียงที่จะท าการก่อสร้างชั้น
รองพื้นได้ตามแบบ วัสดุที่แข็งหรือที่จะเป็นอันตรายต่อท่อจะต้องร้ือบ้ายออกจากพื้นที่ฐานรากของ
ท่อด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขุดพบดินอ่อน ดินโพรง หรือดินร่วน จะต้องขนย้ายดิน
เหล่านั้นตรงบริเวณใต้ท่อออกตามความกว้าง และความลึกที่วิศวกรของผู้ว่าจ้างแนะน า และถม
แทนที่ด้วยทรายหรือวัสดุคัดเลือกที่เหมาะสมอ่ืนๆแล้วบดอัดให้แน่นอย่างถูกต้อง เพื่อให้ท่อมีที่
รองรับอย่างพอเพียง 
 ผู้รับจ้างจะต้องตระหนักว่าอาจจะต้องท าการขุดดินในบริเวณที่เป็นดินอ่อนหรือพังทลาย
ได้ง่าย ซึ่งอาจจะต้องใช้ค้ ายันด้านข้างในขณะที่ก าลังขุดเปิดหน้าดินอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องป้องกัน
ไม่ให้มีอุปกรณ์ขนาดหนักท างานอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการขุดเปิดหน้าดินจนกว่าจะได้ท าการกลบ
แต่งเสร็จสมบูรณ ์

ระดับท้องท่อที่แสดงในแบบแปลนเป็นค่าโดยประมาณ และค่านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงใน
ระหว่างการก่อสร้าง ในกรณีที่ระดับท้องท่อจริงอยู่ต่ ากว่าค่าระดับที่แสดงในแบบแปลน จะไม่มี
การชดเชยเงินค่าจ้างให้ส าหรับงานขุดที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้น 

- ชั้นรองพื้นท่อ 
 ชั้นรองพื้นท่อระบายน้ าให้ใช้ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน ถ้าแบบก่อสร้างไม่ได้ระบุไว้
โดยทั่วไปให้ใช้รองพื้นแบบธรรมดา (Ordinary Bedding) และต้องก่อสร้างโดยการท ารองพื้นของ
ท่อในร่องดินในพื้นดินเดิม หรือคันทางดินถมให้ได้ความลึกตามที่แสดงในแบบแปลนท่อจะต้อง
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วางอยู่ในชั้นรองพื้นตามความหนาที่แสดงในแบบแปลนซึ่งได้ปรับแต่งรูปร่างด้วยแบบ เพื่อให้
สามารถรองรับส่วนล่างของท่อให้พอดี 

- การวางท่อ 
จะต้องวางท่อระบายน้ าคอนกรีตทั้งหมดพร้อมกับรอยต่อเสริมเหล็ก หรือยาแนวรองต่อให้

วางท่ออย่างระมัดระวัง โดยเร่ิมต่อท่อจากปลายท่อที่ปากบากเป็นราง สอดปลายท่อที่ปากบากเป็น
ลิ้นเข้าไปในส่วนที่ปากบากเป็นรางจนเข้าที่กันดีและเป็นแนวเส้นตรงระหว่างบ่อพักและอ่างรองรับ
น้ า ก่อนสอดท่อท่อนที่สองเข้าไปในท่อนแรก จะต้องฉาบปูนทรายบริเวณคร่ึงล่างด้านในที่ปาก
บากเป็นรางของท่อท่อนแรกให้ได้ความหนาเสมอกันกับผิวด้านใน ในเวลาเดียวกันจะต้องฉาบปูน
ทรายบริเวณคร่ึงบนด้านนอกที่ปากบากเป็นลิ้นของท่อท่อนที่ 2 ในลักษณะที่คล้ายกัน เมื่อต่อท่อ
แล้วจะต้องอุดรอยต่อที่เหลือด้วยปูนทราย และให้พอกปูนทรายเพิ่มจนเป็นสันรอบรอยต่อ ส่วน
ด้านในของรอยต่อนั้นจะต้องเช็ดให้สะอาดและตกแต่งให้เรียบร้อย ปูนทรายรอบรอยต่อด้านนอก
จะต้องป้องกันและทิ้งไว้เป็นเวลา 2 วัน หรือจนกว่าวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นชอบให้ท าการถมกลบ 

- การถมกลบ 
 จะต้องท าการถมกลบด้วยวัสดุตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน ให้ถมกลบเป็นชั้นๆหนาไม่เกิน 
15 เซนติเมตรก่อนบดอัด และจะต้องบดอัดเป็นชั้นๆ เหมือนอย่างการถมคันทางในการบดอัดวัสดุที่
อยู่ใต้ส่วนโค้งของท่อ และการถมกลบจะต้องถมให้สูงขึ้นเท่าๆกันทั้งสองด้านของท่อ การถมคัน
ทางให้ด าเนินการตาม มถ. 201 : มาตรฐานวัสดุถมคันทาง และ มถ. 303 : มาตรฐานงานถมคันทาง 

2.4.9 มถ. 502-2550  มาตรฐานงานระบายน้ าและโครงสร้างประกอบอื่นๆ 
 ขอบข่าย 

- งานระบายน้ าและโครงสร้างประกอบอ่ืนๆ หมายถึง การก่อสร้างบ่อพักทุกชนิด 
อ่างรองรับน้ า (รวมทั้งอ่างรองรับน้ าบนสะพาน) อ่างป้องกันการกัดเซาะ ราง
ระบายน้ าคอนกรีตรูปตัว “U” คูระบายน้ าคอนกรีต ก าแพงปลายท่อ ก าแพงปาก
ท่อ การปรับปรุงบ่อพักเดิม รวมทั้งงานประกอบต่างๆของบ่อพัก ประตูควบคุม
การระบายน้ า  ช่องระบายน้ าเข้ากับรางระบายน้ าคอนกรีตรูปตัว “U” ที่ใช้กับบ่อ
พักและอ่างรองรับน้ า ตลอดจนโครงสร้างเบ็ดเตล็ดต่างๆ ตามชนิด ของคอนกรีตที่
ก าหนด มีหรือไม่มีเหล็กเสริม ให้ได้แนว ระดับ ความลาดชัน และมิติที่แสดงไว้
ในแบบแปลน 

 วัสดุ 
- คอนกรีตจะต้องตามข้อก าหนดต่างๆใน มถ.101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและ

คอนกรีตเสริมเหล็ก และจะต้องเป็นคอนกรีตชนิด ค2 นอกเสียจากได้ระบุไว้เป็น 
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อย่างอื่นในแบบแปลน 
- คอนกรีตหยาบต้องเป็นคอนกรีตชนิด ค1 (Lean) 
- ทรายรองพื้นต้องเป็นทรายสะอาด ส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ต้องไม่มากกว่า 5% 
- เหล็กเสริมเมื่อก าหนดให้ใช้จะต้องตรงกับข้อก าหนดต่างๆใน มถ. 103 : มาตรฐาน

งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
- เหล็กท ากรอบและตะแกรงเหล็กส าหรับโครงสร้างระบายน้ า จะต้องเป็นไปตามที่

แสดงไว้ในแบบแปลน 
- หินและกรวดส าหรับอ่างป้องกันการกัดเซาะจะต้องสะอาด แข็งแกร่ง ปราศจาก

หินผุเนื่องจากสภาพอากาศ หรือการแยกตัวทางเคมี หินที่แตกเป็นชั้น หินที่แตก
เป็นเกล็ด และจะต้องสามารถทนต่อการขนบ้าย และปูโดยไม่แตกหรือช ารุด 

- วัสดุรอยต่อเผื่อการขยายของโครงสร้างต้องเป็นไปตามข้อก าหนด 
 วิธีการก่อสร้าง 

- ทั่วๆไป 
วิธีการก่อสร้างที่ระบุในมาตรฐานงานนี้ให้น ามาใช้กับรายการก่อสร้างนี้ นอกเสียจากได้

ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแบบแปลน 
- บ่อพัก อ่างรองรับน้ า และอ่างป้องกันการกัดเซาะ 

บ่อพัก และอ่างรองรับน้ าที่อยู่ติดกับผิวจราจรจะต้องสร้างเสร็จ และจะต้องไม่สร้างก่อน
ก าหนดการทรุดตัวของคันทาง ตามที่ระบุใน มถ. 101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริม
เหล็กก่อนงานปูผิว 

กรอบส าหรับตะแกรง ฝาของบ่อพักและอ่างรองรับน้ า และประตูควบคุมการระบายน้ า
จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน และยึดติดกับที่อย่างมั่นคงตามความลาดชันและ
แนว 

ท่อระบายน้ าเข้าและออกของบ่อพัก และอ่างรองรับน้ า จะต้องต่อและตัดให้เสมอกับผนัง
ก าแพงด้านในของโครงสร้างเหล่านั้น และจะต้องยื่นออกไปจากผนังก าแพงด้านนอกให้มีระยะยาว
พอส าหรับท าการบรรจบท่อไอ้ รอยต่อรอบท่อในก าแพงโครงสร้างจะต้องยารอบรอยต่อด้วยปูน
ทรายให้ทั่วและเรียบร้อย หรืออาจจะยาด้วยวัสดุอ่ืนตามที่ระบุเพื่อกันน้ าซึม 

อ่างป้องกันการกัดเซาะที่รับน้ าฝนซึ่งระบายมาจากพื้นสะพาน จะต้องสร้างให้ได้มิติและ
ตรงกับต าแหน่งตามที่แสดงไว้ในแบบแปลนหรือตามที่วิศวกรของผู้ว่าจ้างก าหนด 

 
 



49 
 

- คูระบายน้ าคอนกรีต คลองและรางระบายน้ าคอนกรีตรูปตัว “U” 
คูระบายน้ าคอนกรีต คลองและรางระบายน้ าคอนกรีตรูปตัว “U” จะต้องสร้างให้ได้มิติ 

และตามรายละเอียดต่างๆที่แสดงไว้ในแบบแปลน 
- การปรับปรุงบ่อพักเดิม 

 บ่อพักเดิมหรืองานประกอบต่างๆที่จ าเป็นของบ่อพัก รวมทั้งช่องระบายน้ าเข้า เหล็กซี่
ตะแกรง ฯลฯ จะต้องปรับปรุงตามรายละเอียดต่างๆที่แสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามที่วิศวกรของ
ผู้ว่าจ้างก าหนด 

- การต่อช่องระบายน้ าเข้า 
 จะต้องต่อและปรับปรุงช่องระบายน้ าชนิดมีตะแกรง เข้ากับอ่างรองรับหรือบ่อพักโดยการ
ก่อสร้างช่องระบายน้ าเข้าชนิดมีตะแกรงกันผงขึ้น ตามแนวคันขอบถนนชนิดต่อด้วยเหล็กเดือย 
และท าการบรรจบช่องระบายน้ าเข้ากับอ่างรองรับน้ าหรือบ่อพัก โดยวางช่องระบายน้ าเข้าที่ถนน
คอนกรีต ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในแบบแปลน หรือตามที่วิศวกรของผู้ว่าจ้างก าหนด 

- โครงสร้างช่วงเปลี่ยนหน้าตัด 
 โครงสร้างช่วงเปลี่ยนหน้าตัด จะต้องก่อสร้างตามชนิดและขนาดดังที่แสดงไว้ในแบบแปลน 

- โครงสร้างของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทาน 
งานก่อสร้างระบบระบายน้ า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทาน จะต้องก่อสร้างตาม

มาตรฐานของกรมชลประทานหรือตามวิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นว่าเหมาะสม 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการท าโครงงาน 

 
           การศึกษาวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าโปรแกรมช่วยค านวณการประมาณราคาตาม
ตัวอย่างแบบก่อสร้าง เพื่อให้องค์การบริการส่วนต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้ใช้
แบบก่อสร้าง และการประมาณราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยมีล าดับขั้นตอนวิธีการด าเนินการ
วิจัย  ดังนี้  
 
3.1 ก าหนดตัวอย่างแบบก่อสร้างเพื่อน ามาใช้งาน  
 เพื่อให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของงานวิจัย จึงก าหนดตัวอย่างแบบก่อสร้างที่ใช้ร่วมกับ
โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยการอ้างอิงจากแบบมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้

3.1.1 ตัวอย่างแบบถนนลูกรัง   ท าการปรับปรุงโดยอ้างอิงจาก   แบบถนนผิวจราจรลูกรัง 
เลขที่ ทถ.-2-304 ตามแบบมาตรฐานทางหลวง ส าหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม,2552) 

3.1.2 ตัวอย่างแบบถนนหินคลุก ท าการปรับปรุงโดยอ้างอิงจาก แบบถนนหินคลุก เลขที่ 
ท.1-06 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 ส านักบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2539) 

3.1.3 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. ท าการปรับปรุงโดยอ้างอิงจาก  แบบถนน ค.ส.ล. หนา 
0.15 ม. เลขที่ ท.1-01 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 
ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2539)  
แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง)  เลขที่ ทถ.-2-
201(1) และ แบบการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ ทถ.-2-
202  ตามแบบมาตรฐานทางหลวง ส าหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม,2552) 

3.1.4 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ท าการปรับปรุงโดยอ้างอิงจาก แบบท่อระบายน้ าในทาง
เท้า ขนาด 0.40 – 0.80 ม. เลขที่ ท.2-03 และ แบบท่อระบายน้ าในทางเท้า ขนาด 1.00 
– 1.50 ม. เลขที่ ท.2-04 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบาย
น้ าและทางเดินเท้า ท.2 ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย,2539) 
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3.1.5  ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ท าการปรับปรุงโดยอ้างอิงจาก แบบรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

 โดยจะร่างรายการ ตัวอย่างแบบก่อสร้าง ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1  ร่างรายการตัวอย่างแบบก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา 

ล าดับ แบบ หมายเหตุ 
1 งานถนน   

1.1 ตัวอย่างแบบถนนลูกรงั จ านวน 1 แผ่น 
1.2 ตัวอย่างแบบถนนหินคลุก จ านวน 1 แผ่น 
1.3 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างไม่เกิน 4.00 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  (เสริมลูกรังรองพ้ืนทาง)   

1.4 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างไม่เกิน 4.00 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  (ปรับผิวจราจรเดิม)   

1.5 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเกิน 4.00 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ไม่เกิน 8.00 ม. (เสริมลูกรังรองพ้ืนทาง)   

1.6 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเกิน 4.00 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ไม่เกิน 8.00 ม. (ปรับผิวจราจรเดิม)   
2 งานระบบระบายน้ า   

2.1 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน จ านวน 1 แผ่น 
2.2 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.3 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.4 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.5 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.6 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.7 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.20 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ลึก 0.40 ม. (ฝา ค.ส.ล.)   

2.8 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ลึก 0.50 ม. (ฝา ค.ส.ล.)   

2.9 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ลึก 0.60 ม. (ฝา ค.ส.ล.)   
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 
ล าดับ แบบ หมายเหตุ 
2.10 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 ม. จ านวน 1 แผ่น 

  ลึก 0.70 ม. (ฝา ค.ส.ล.)   
3 งานอื่นๆ   

3.1 ตัวอย่างแบบป้ายโครงการก่อสร้าง จ านวน 1 แผ่น 
      

 
3.2 จัดท าโปรแกรมในการประมาณราคา 
 ซอฟท์แวร์ที่ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ในการจัดท าโปรแกรมในคร้ังนี้คือ Microsoft Excel 
เนื่องจากเป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้กันโดยทั่วไปในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีพื้นฐาน
การใช้งานอยู่บ้างแล้ว  และสามารถที่จะน าไปพัฒนาต่อเนื่องได้โดยง่าย  การจัดท าโปรแกรม
ประมาณราคาในครั้งนี้สามารถแบ่งล าดับขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ 
 3.2.1  ขั้นตอนการวางแผนงานการจัดท าโปรแกรม 
 ในขั้นตอนแรกจะท าการวางแผนเพื่อแยกโครงสร้างของโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆก่อน
โดยก าหนดตามการเรียกใช้ข้อมูล  ซึ่งในการจัดท าโปรแกรมนี้ผู้วิจัยจะแบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 
ส่วน หลักๆ ได้แก่   

- ส่วนป้อนข้อมูล  เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้ท าการป้อนข้อมูลรายละเอียดที่จ าเป็นต่างๆ 
ของโครงการที่จะท าการประมาณราคา  เช่น ข้อมูลต าบล  ข้อมูลวัสดุ  และ ข้อมูล
โครงการ 

- ส่วนเก็บข้อมูล  เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เป็นฐานข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้ในการค านวณ เช่น ค่าขนส่ง ค่าด าเนินการ  และ ค่า FACTOR F เป็นต้น 

- ส่วนค านวณข้อมูล  ถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของโปรแกรมเนื่องจากจะท า
หน้าที่รับข้อมูลที่ป้อนจากส่วนป้อนข้อมูล  เพื่อน าไปอ้างอิงกับส่วนเก็บข้อมูล  
แล้วจึงท าการประมวลผล  จากนั้นจะส่งผลไปแสดงค่าในส่วนแสดงผล  ใน
ขั้นตอนนี้จะมีการใช้ฟังก์ชั่น การก าหนดมาโคร และการใช้ Visual Basic 
Application (VBA) ที่มีอยู่ใน Microsoft Excel ออกมาใช้งาน 

- ส่วนแสดงผล  เป็นส่วนที่แสดงผลในล าดับขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรม  จะท า
การแสดงผลตามที่ผู้ใช้สั่งงาน 

 3.2.2  ขั้นตอนการออกแบบและเขียนโปรแกรม 
 เร่ิมท าการเขียนโปรแกรมโดยการจัดท ารูปแบบของแต่ละส่วนดังนี้ 
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- ส่วนป้อนข้อมูล จะท าการออกแบบแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลโดยแยกเป็นข้อมูล
องค์กร  ข้อมูลวัสดุ  และข้อมูลโครงการ  เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สับสนกับข้อมูลและท าให้
ใช้งานได้ง่าย  ซึ่งในส่วนนี้จะต้องวางแผนส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อน าไปสู่
การค านวณและแสดงผลด้วย  ในการออกแบบโปรแกรมนี้ผู้วิจัยได้หาวิธีที่จะท า
ให้ผู้ใช้งานท าการป้อนข้อมูลน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  โดยการเลือกใช้ข้อมูล
เท่ากับความต้องการในการค านวณ แล้วส่งความเชื่อมโยงไปสู่การเก็บข้อมูล  การ
ค านวณข้อมูล  และแสดงผลให้ครบถ้วนที่สุด 

- ส่วนเก็บข้อมูล  ออกแบบโดยท าการแบ่งข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการค านวณโดย
แยกเป็นแผ่นงาน ได้แก่ ตารางค่าขนส่ง  ตารางค่าด าเนินการ ตารางค่างาน Factor 
F ฯลฯ  ในแต่ละแผ่นงานส่วนเก็บข้อมูลนี้  จะมีการสร้างการเชื่อมโยงกับส่วน
ป้อนข้อมูล  ส่วนค านวณข้อมูล  และส่วนแสดงผลด้วย 

- ส่วนค านวณข้อมูล  จะท าการสร้างสูตรในการค านวณข้อมูล  เรียกใช้ฟังก์ชั่นของ
โปรแกรม Microsoft Excel  รวมถึงการใช้ Macro และ Visual Basic Application 
(VBA) เพือ่ให้ได้ซึ่งผลการค านวณ  และน าไปสู่การแสดงผลในรูปแบบต่างๆ  ซึ่ง
สูตรค านวณเหล่านี้จะอยู่ภายในแผ่นงานส่วนป้อนข้อมูล แผ่นงานเก็บข้อมูล  และ
แผ่นงานแสดงผล  โดยจะตั้งค่าการป้องกันเซลล์ที่ป้อนสูตรค านวณไว้ไม่ให้ผู้ใช้
แก้ไขได้เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิดพลาด 

- ส่วนแสดงผล  ออกแบบให้เป็นส่วนที่จะแสดงผลลัพธ์ของการค านวณจากการ
ป้อนข้อมูล  จะเป็นแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประมาณราคา  รวมถึง
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง และแบบก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง  ซึ่งจะ
แสดงผลลัพธ์ทางจอภาพโดยผู้ใช้สามารถเลือกดูรายละเอียดของแบบฟอร์มได้  
เมื่อจะน าไปใช้งานก็เพียงสั่งพิมพ์ผ่านเคร่ืองพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้งาน 

 3.2.3  ขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 
 เมื่อท าการเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว  จะท าการทดสอบการใช้งานในเบื้องต้นว่ามี
จุดบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดหรือไม่  โดยจะท าการค านวณโดยโปรแกรมควบคู่กับการค านวณด้วย
วิธีปกติ  ด้วยจ านวนตัวอย่างของงานแต่ละประเภทไม่น้อยกว่าประเภทละ 5 ตัวอย่าง ขนาดของ
โครงการใหญ่ และเล็ก คละกันไป  ในกรณีที่ตรวจพบข้อผิดพลาดก็จะท าการแก้ไข และตรวจสอบ
ใหม่เป็นขั้นตอนวนเวียนไปจนมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อผิดพลาดอีก  จึงจะด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
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ทดสอบการใช้งาน เพื่อให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้งาน  เพื่อน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพ  และน าไปสู่การใช้งานจริงได้ 
 
3.3 จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม   

การจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรมเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งของโปรแกรม  เนื่องจากไม่ว่า
โปรแกรมจะท างานได้ดี  แต่หากผู้ใช้ไม่เข้าใจการใช้งานก็ไม่สามารถน าไปสู่การสัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้ 

ส าหรับคู่มือการใช้งานของโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ า 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมานี้  มีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นการบรรยายขั้นตอนเพื่อให้ผู้ใช้ติดตามและด าเนินการตามขั้นตอนนั้นได้จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

2. เนื้อหาส่วนใหญ่ของคู่มือการใช้งาน จะประกอบด้วยรูปภาพหน้าจอการท างานของ
โปรแกรม  และแสดงขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด 

3. มีการแนะน าการป้อนข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆอย่างชัดเจน  โดยแยกเป็นแต่ละประเภท
ข้อมูล 

4. มีการอธิบายถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้อง 
5. แสดงตัวอย่างการป้อนข้อมูลจากโครงการที่สมมติขึ้น 
6. มีการใช้งานส่วนช่วยเหลือ 
โดยจะจัดท าเป็นรูปเล่มแสดงเป็นภาพสีเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน และมีรูปแบบที่เป็น

ไฟล์เอกสารบันทึกลงในแผ่นซีดีรอม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการเปิดอ่านได้ 
 
3.4 ประเมินการใช้งานโปรแกรม 
 เมื่อด าเนินการจัดท าตัวอย่างแบบก่อสร้าง  โปรแกรมประมาณราคา พร้อมคู่มือการใช้งาน
รวมถึงได้รับความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว  จะท าการแจกจ่ายไปยังหน่วยงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  เพื่อน าไปทดลองการใช้งาน  พร้อมกับแนบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินการใช้งานของโปรแกรมจากผู้ใช้งาน  อันจะน ามาสู่ผลการศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้  เพื่อสามารถสรุปผลที่ได้ต่อไป 
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บทที่  4 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 

 
 วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพื่อจัดท าโปรแกรมช่วยค านวณการประมาณ
ราคาตามตัวอย่างแบบก่อสร้าง พร้อมคู่มือการใช้งาน ซึ่งมีวิธีการด าเนินการแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน
หลัก ดังนี ้

1. การจัดท าตัวอย่างแบบก่อสร้าง 
2. การจัดท าโปรแกรมประมาณราคาตามตัวอย่างแบบก่อสร้าง 
3. การจัดท าคู่มือการใช้งาน 
4. การสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. การน าไปใช้งาน 

                                                   
4.1 การจัดท าตัวอย่างแบบก่อสร้าง 
 การจัดตัวอย่างท าแบบก่อสร้างในการศึกษาวิจัยจะมีขอบเขตโดยพิจารณาถึงสภาพภูมิ
ประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลภายในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ราบ  ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นแบบชนบทกึ่งเมือง ตัวอย่างแบบก่อสร้างที่จะน าเสนอนี้
จะอ้างอิงจากแบบก่อสร้างมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา อันได้แก่ 
กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทางหลวงชนบท  
 ส าหรับขอบเขตในการใช้ตัวอย่างแบบก่อสร้าง มีดังนี ้

1. ภูมิประเทศของโครงการเป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะของรูปทางอยู่ก่อนที่จะด าเนินการ
ก่อสร้าง 

2. ลักษณะงานจะต้องไม่มีงานถางป่า-ขุดตอ งานดินตัด หรือ  งานตีเส้นจราจร เป็นต้น 
3. ตัวอย่างแบบงานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ า ที่จัดท ามีรายการดังต่อไปนี ้

3.1 ตัวอย่างแบบถนนลูกรัง   ท าการปรับปรุงโดยอ้างอิงจาก   แบบถนนผิวจราจร
ลูกรัง เลขที่ ทถ.-2-304 ตามแบบมาตรฐานทางหลวง ส าหรับ อปท. (กรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม,2552) 

3.2 ตัวอย่างแบบถนนหินคลุก ท าการอ้างอิงจาก แบบถนนหินคลุก เลขที่ ท.1-06 ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 ส านักบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2539) 
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3.3 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. ท าการอ้างอิงจาก แบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เลขที่ 
ท.1-01 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 ส านักบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2539)  แบบถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง) เลขที่ ทถ.-2-201(1) และ 
แบบการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลขที่ ทถ. -2-202  ตาม
แบบมาตรฐานทางหลวง ส าหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
,2552) 

3.4 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ท าการอ้างอิงจาก แบบท่อระบายน้ าในทางเท้า ขนาด 
0.40 – 0.80 ม. เลขที่ ท.2-03 และ แบบท่อระบายน้ าในทางเท้า ขนาด 1.00  – 1.50 
ม. เลขที่ ท.2-04 ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบท่อระบายน้ า
และทางเดินเท้า ท.2 ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย,2539) 

3.5 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ท าการอ้างอิงจาก แบบรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรูปตัวยู ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) 

4. ตัวอย่างแบบก่อสร้างนี้ เป็นแนวทางในการเลือกไปใช้งานประกอบกับโปรแกรม
ประมาณราคาของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เท่านั้น  การน าไปใช้งานให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ใช้งาน 

โดยจะก าหนดรายการ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 รายการตัวอย่างแบบก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
นครราชสีมา 

ล าดับ แบบ หมายเหตุ 
1 งานถนน   

1.1 ตัวอย่างแบบถนนลูกรงั จ านวน 1 แผ่น 
1.2 ตัวอย่างแบบถนนหินคลุก จ านวน 1 แผ่น 
1.3 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างไม่เกิน 4.00 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  (เสริมลูกรังรองพ้ืนทาง)   

1.4 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างไม่เกิน 4.00 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  (ปรับผิวจราจรเดิม)   

1.5 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเกิน 4.00 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ไม่เกิน 8.00 ม. (เสริมลูกรังรองพ้ืนทาง)   

1.6 ตัวอย่างแบบถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ขนาดกว้างเกิน 4.00 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ไม่เกิน 8.00 ม. (ปรับผิวจราจรเดิม)   
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
ล าดับ แบบ หมายเหตุ 

2 งานระบบระบายน้ า   
2.1 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน จ านวน 1 แผ่น 
2.2 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.3 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.4 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.5 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.6 ตัวอย่างแบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จ านวน 2 แผ่น 
  พร้อมบ่อพัก นอกผิวจราจร   

2.7 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.20 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ลึก 0.40 ม. (ฝา ค.ส.ล.)   

2.8 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตวัยู ขนาดกว้าง 0.30 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ลึก 0.50 ม. (ฝา ค.ส.ล.)   

2.9 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ลึก 0.60 ม. (ฝา ค.ส.ล.)   

2.10 ตัวอย่างแบบรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 ม. จ านวน 1 แผ่น 
  ลึก 0.70 ม. (ฝา ค.ส.ล.)   
3 งานอื่นๆ   

3.1 ตัวอย่างแบบป้ายโครงการก่อสร้าง จ านวน 1 แผ่น 
      
 

4.2 การจัดท าโปรแกรมประมาณราคาตามตัวอย่างแบบก่อสร้าง 
เมื่อจัดท าตัวอย่างแบบก่อสร้างแล้ว จะท าการจัดท าโปรแกรมประมาณราคาที่ใช้เฉพาะ

ส าหรับตัวอย่างแบบก่อสร้างที่จัดท าขึ้น โดยผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel เวอร์ชั่น 2010 
เป็นเคร่ืองมือในการจัดท า  มีขั้นตอนดังน้ี 

1. การออกแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูล และ เก็บข้อมูล 
2. การออกแบบแบบฟอร์มการแสดงผล 
3. การออกแบบการค านวณ 
4. การสร้างรูปแบบหน้าตา(Interface)ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
5. การทดสอบการใช้งานเบื้องต้น 
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4.2.1 การออกแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูลและเก็บข้อมูล 
ในขั้นตอนแรกจะท าการสร้างแผ่นงานส าหรับป้อนข้อมูล  เพื่อให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลที่

เกี่ยวข้องในการประมาณราคา  โดยใช้แนวความคิดที่จะท าให้ใช้งานง่าย และใช้ข้อมูลที่จะต้อง
ป้อนให้น้อยที่สุด  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- ข้อมูลต าบล  ใช้ส าหรับป้อนข้อมูลของหน่วยงานท้องถิ่นของผู้ใช้งาน  ในส่วนนี้
จะก าหนดเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เป็นข้อมูลเฉพาะของหน่วยงาน
นั้นๆ โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของข้อมูล  ได้แก่  ชื่อหน่วยงาน  ชื่อต าบล   ชื่ออ าเภอ  
ชื่อจังหวัด  ข้อมูลของผู้บริหารทางด้านการเมือง  และข้าราชการประจ า  รายชื่อ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  รายชื่อผู้ปฏิบัติงานด้านประมาณราคา  และ
รายชื่อหมู่บ้าน  ข้อมูลที่ป้อนในส่วนนี้จะไปแสดงในส่วนของการแสดงผลจาก
การสร้างการเชื่อมโยง ในส่วนน้ีจะใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงานต้ังชื่อแผ่นงานเป็น “d1” 

- ข้อมูลราคาวัสดุ ใช้ส าหรับป้อนข้อมูลระบุเดือนที่ใช้ในการประมาณราคา  ค่า
น้ ามันในระหว่างการประมาณราคา  แหล่งที่มาของวัสดุก่อสร้าง ราคาของวัสดุ
ก่อสร้าง ระยะทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง  พาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
และข้อก าหนดของค่างาน Factor F โดยรายการวัสดุก่อสร้างที่จะแสดงจะ
ก าหนดให้มีเพียงรายการที่ใช้ในการประมาณราคาของโปรแกรมในงานวิจัยนี้
เท่านั้น ในส่วนน้ีจะใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงานตั้งชื่อแผ่นงานเป็น “d2” 

- ข้อมูลรายการราคาค่างานต่อหน่วย  ใช้ส าหรับป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคิด
ราคาค่างานต่อหน่วย  ที่ไม่ได้ก าหนดในข้อมูลราคาวัสดุ  ได้แก่  อัตราการขยายตัว
ดินขุด อัตราการยุบตัวดินถม อัตราการยุบตัวลูกรัง ระยะทางขนดินทิ้ง และ
ค่าแรงงานในการท างานต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปค านวณเพื่อแสดงผลใน
ส่วนต่างๆของโปรแกรม  ในส่วนน้ีจะใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงานชื่อแผ่นงาน “c” 

- ข้อมูลโครงการ  ใช้ส าหรับป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการ โดยแบ่งเป็นงานตาม
ขอบเขตของงานวิจัยจ านวน  5 ประเภทงานคือ  งานถนนลูกรัง  งานถนนหินคลุก   
งานถนน ค.ส.ล.   งานรางระบายน้ า ค.ส.ล.   และงานท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ในส่วน
นี้จะใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงาน ชื่อแผ่นงาน “d3” 

- ตารางค่าขนส่งค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นส่วนเก็บข้อมูลค่าขนส่งค่าวัสดุก่อสร้างซึ่งจะ
ผันแปรตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิง  ตามหลักเกณฑ์ค านวณราคากลางของทาง
ราชการ ส าหรับงานวิจัยนี้จะมีเฉพาะค่าขนส่งโดยใช้รถบรรทุกสิบล้อ  และ
รถบรรทุกสิบล้อ + รถลากพ่วง ราคาน้ ามันเฉลี่ยที่อ าเภอเมืองตั้งแต่ลิตรละ 15.50 
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บาท ถึง 39.50 บาท  โดยรับข้อมูลการเชื่อมโยงจากการป้อนข้อมูลราคาน้ ามันจาก
ส่วนป้อนข้อมูลราคาวัสดุ  แล้วจะเลือกค่าตามตารางเพื่อส่งกลับไปเป็นค่าขนส่ง
ในการค านวณต่อไป  ในส่วนนี้จะไม่การแสดงผล ใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงานชื่อแผ่น
งาน “tr” 

- ตารางสรุปค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา เป็นส่วนเก็บข้อมูลค่าด าเนินการและค่า
เสื่อมราคาซึ่งจะผันแปรตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ตามหลักเกณฑ์ค านวณราคากลาง
ของทางราชการ โดยรับข้อมูลการเชื่อมโยงจากการป้อนข้อมูลราคาน้ ามันจาก
ส่วนป้อนข้อมูลราคาวัสดุ  แล้วจะเลือกค่าตามตารางเพื่อส่งกลับไปเป็นด าเนินการ
และค่าเสื่อมราคาในการค านวณต่อไป ในส่วนนี้จะไม่การแสดงผล ใช้แผ่นงาน 1 
แผ่นงานชื่อแผ่นงาน “ct” 

- ตาราง Factor F เป็นส่วนเก็บข้อมูล Factor F งานทาง โดยรับข้อมูลการเชื่อมโยง
จากการป้อนข้อมูลข้อก าหนดของค่างาน Factor F จากส่วนป้อนข้อมูลราคาวัสดุ  
และราคาค่างานรวมจาก ปร.4 เพื่อเลือกค่าจากตารางและค านวณตามหลักเกณฑ์
ค านวณราคากลางของทางราชการ เพื่อส่งค่ากลับไปใช้ในการค านวณในส่วนอ่ืนๆ
ต่อไป ในส่วนน้ีจะไม่การแสดงผล ใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงานชื่อแผ่นงาน “f” 

- รายละเอียดประมาณวัสดุ บ่อพัก ค.ส.ล. (ฝา ค.ส.ล.)  เป็นส่วนเก็บข้อมูล 

รายละเอียดประมาณวัสดุ บ่อพัก ค.ส.ล. (ฝา ค.ส.ล.) ต่อ 1 บ่อ ข้อมูลที่ได้จะ
เชื่อมโยงมาจากการป้อนข้อมูลราคาวัสดุ  และการป้อนข้อมูลราคาต่อหน่วย  แล้ว
ท าการสร้างสูตรการค านวณภายในตารางเตรียมไว้ส าหรับการเรียกไปใช้งาน  ใน
ส่วนน้ีจะไม่การแสดงผล ใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงานชื่อแผ่นงาน “mh” 

4.2.2 การออกแบบแบบฟอร์มการแสดงผล 
 ในขั้นตอนต่อไปจะเร่ิมสร้างรูปแบบที่จะใช้ในการแสดงผลทางเคร่ืองพิมพ์  เพื่อที่จะ
ก าหนดการเชื่อมโยงจากการป้อนข้อมูล  ซึ่งมีแบฟอร์มที่ใช้ในการประกอบการประมาณราคาดังนี้ 

- แบบข้อมูลประกอบการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง ใช้แสดงเดือนที่ใช้ในการ
ประมาณราคา  ค่าน้ ามันในระหว่างการประมาณราคารายการวัสดุก่อสร้าง  
แหล่งที่มาของวัสดุก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง ระยะทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง  ค่า
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง และพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง  โดยรายการวัสดุ
ก่อสร้างที่จะแสดงจะมีเพียงรายการที่ใช้ในการประมาณราคาของโปรแกรมใน
งานวิจัยนี้เท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะเชื่อมโยงมาจากการป้อนข้อมูลราคาวัสดุ และ
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ข้อมูลต าบล และใช้พื้นที่แผ่นงานเดียวกันกับส่วนป้อนข้อมูลราคาวัสดุ ชื่อแผ่น
งาน “d1” 

- แบบแสดงรายการค่างานต่อหน่วย  ใช้แสดงรายการค่างานต่อหน่วยของวัสดุ
ก่อสร้าง  รวมถึง ค่าขนส่ง ค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคา  และค่าแรงงาน ของแต่
ละงาน โดยคิดเป็นราคาค่างานต่อหน่วย ข้อมูลที่ได้จะเชื่อมโยงมาจากการป้อน
ข้อมูลต าบล  การป้อนข้อมูลราคาวัสดุ  และการป้อนข้อมูลราคาต่อหน่วย  โดยอยู่
ในแผ่นงานเดียวกันกับส่วนป้อนข้อมูลรายการค่างานต่อหน่วยชื่อแผ่นงาน “c” 

- แบบ ปร.4 เป็นแบบมาตรฐานแสดงรายการประมาณราคาของราชการ  จะรับ

ข้อมูลที่ผ่านการค านวณมาจากการป้อนข้อมูลโครงการ และมีการเชื่อมโยงข้อมูล

ต าบล ข้อมูลราคาวัสดุ และข้อมูลรายการค่างานต่อหน่วย โดยใช้แผ่นงาน 1 แผ่น

งานชื่อแผ่นงาน “4c” 

- แบบ ปร.5 เป็นแบบมาตรฐานสรุปรายการประมาณราคาของราชการ ซึ่งแบบ ปร.
5 นี้ แบ่งออกเป็น 2 แผ่น ส าหรับใช้เพื่อขออนุมัติโครงการ และ ส าหรับใช้ก าหนด
เป็นราคากลาง ข้อมูลสรุปราคาที่ได้จะเหมือนกันทั้งสองแผ่นงาน แตกต่างกันเพียง
รายชื่อในการเสนอเพื่ออนุมัติงบประมาณ และรายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคา
กลาง ข้อมูลที่ได้จะเชื่อมโยงมาจาก แบบ ปร.4 และข้อมูลต าบล ใช้แผ่นงาน 2 
แผ่นงาน ชื่อแผ่นงาน “5c” และ “5c(2)” ตามล าดับ 

- แบบรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการก่อสร้าง (ป้ายเหล็ก)  ใช้แสดง
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการก่อสร้าง  (ป้ายเหล็ก) ส าหรับงาน
ก่อสร้างที่มีค่างานมากกว่า 100,000 บาท  ซึ่งจะแสดงให้เห็นรายละเอียดค่างานที่
แท้จริง เป็นข้อเปรียบเทียบกับวงเงินตามหนังสือสั่งการที่ มท 0318/ว 1577 ลง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2540 ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 3,000 บาท  ข้อมูลจะเชื่อมโยงมาจาก 
การป้อนข้อมูลราคาวัสดุ ข้อมูลรายการค่างานต่อหน่วย ข้อมูลโครงการ และข้อมูล
ต าบล  ใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงาน ชื่อแผ่นงาน “lb” 

- แบบรายละเอียดประมาณราคาค่างาน วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน ใช้แสดง
ค่างานวางท่อระบายน้ าต่อความยาว 1 เมตร  ตามแบบก่อสร้างที่ใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลจะเชื่อมโยงมาจาก การป้อนข้อมูลราคาวัสดุ ข้อมูลรายการค่างานต่อหน่วย  
และข้อมูลโครงการ ใช้แผ่นงาน 1 แผ่นงาน ชื่อแผ่นงาน “pi” 
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- แบบใบเสนอราคา  ใช้แสดงปริมาณวัสดุเพื่อให้ผู้รับจ้างเสนอราคาในการจัดซื้อ -
จัดจ้าง ข้อมูลที่ได้จะเชื่อมโยงมาจาก แบบ ปร.4 และข้อมูลต าบล ใช้แผ่นงาน 1 
แผ่นงาน ชื่อแผ่นงาน “bo” 

4.2.3 การออกแบบการค านวณ 
เมื่อท าการสร้างแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูลและเก็บข้อมูล และแบบแบบฟอร์มการ

แสดงผลเสร็จแล้ว  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างสูตรในการค านวณโดยใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ  ของ
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ได้เป็นราคาค่าก่อสร้างของโครงการตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย  โดยจะท าการสร้างสูตรค านวณแยกตามประเภทงาน ดังนี้ 

- งานถนนลูกรัง ก าหนดขอบเขตของงานที่จะต้องด าเนินการ ตามรูปตัดถนนลูกรัง
ดังแสดงในรูปที่ 4.1 

 
รูปที่ 4.1 รูปตัดถนนลูกรัง 

 

ก าหนดตัวแปร 

W = ความกว้างผิวจราจร   (เมตร) 
T1 = ความหนาเฉลี่ยผิวจราจร   (เมตร) 
T2 = ความหนาเฉลี่ยของดินถมบดอัดแน่น (เมตร) 
S = ระยะความลาดชันรวม   (เมตร) 
S1 = ระยะความลาดชันด้านข้างของผิวจราจร (เมตร) 
S2 = ระยะความลาดชันด้านข้างของดินถม (เมตร) 
D = ระยะทาง    (เมตร) 
 

1. ปริมาณงานขุดร้ือคันทางเดิมแล้วบดทับ     
  =  (W+2S)×D      ตารางเมตร 

2. ปริมาณงานดินถมบดอัดแน่น  (จากการขนส่ง)   
  = ((W+2S1)×T2×D)+(S2×T2×D)  ลูกบาศก์เมตร 
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3. ปริมาณงานลูกรังบดทับแน่น 
 = (W×T1×D)+(S1×T1×D)   ลูกบาศก์เมตร 

4. ปริมาณงานท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน 
 = ปริมาณความยาวของท่อระบายน้ าที่ป้อนข้อมูลในข้อมูล

   โครงการของแต่ละขนาดท่อ  หน่วยเป็นเมตร 
- งานถนนหินคลุก  ก าหนดขอบเขตของงานที่จะต้องด าเนินการ ตามรูปตัดถนนหิน

คลุกดังแสดงในรูปที่ 4.2 

 
รูปที่ 4.2 รูปตัดถนนหินคลุก 

 

ก าหนดตัวแปร 
W = ความกว้างผิวจราจร   (เมตร) 
T1 = ความหนาเฉลี่ยผิวจราจร   (เมตร) 
T2 = ความหนาเฉลี่ยของลูกรังบดอัดแน่น (เมตร) 
T3 = ความหนาเฉลี่ยของดินถมบดอัดแน่น (เมตร) 
S = ระยะความลาดชันรวม   (เมตร) 
S1 = ระยะความลาดชันด้านข้างของผิวจราจร (เมตร) 
S2 = ระยะความลาดชันด้านข้างของลูกรัง (เมตร) 
S3 = ระยะความลาดชันด้านข้างของดินถม (เมตร) 
D = ระยะทาง    (เมตร) 

1. ปริมาณงานขุดร้ือคันทางเดิมแล้วบดทับ     
  =  (W+2S) ×D      ตารางเมตร 

2. ปริมาณงานดินถมบดอัดแน่น  (จากการขนส่ง)   
  = ((W+2S1+2S2) ×T3×D)+(S3xT3×D)   ลูกบาศก์เมตร 
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3. ปริมาณงานลูกรังบดอัดแน่น       
  = ((W+2S1) ×T2×D)+(S2×T2×D)  ลูกบาศก์เมตร 

4. ปริมาณงานหินคลุกบดทับแน่น 
 = (W×T1×D)+(S1×T1×D) ลูกบาศก์เมตร 

5. ปริมาณงานท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน 
 = ปริมาณความยาวของท่อระบายน้ าที่ป้อนข้อมูลในข้อมูล

   โครงการของแต่ละขนาดท่อ  หน่วยเป็นเมตร 

- งานถนน ค.ส.ล.  ก าหนดขอบเขตของงานที่จะต้องด าเนินการ ตามรูปตัดถนน

ค.ส.ล. ดังแสดงในรูปที่ 4.3 

 
รูปที่ 4.3 รูปตัดถนน ค.ส.ล. 

ก าหนดตัวแปร 
W = ความกว้างผิวจราจร   (เมตร) 
T1 = ความหนาผิวจราจร = 0.15 (เมตร) 
T2 = ความหนาเฉลี่ยของลูกรังบดอัดแน่น (เมตร) 
T3 = ความหนาเฉลี่ยของดินถมบดอัดแน่น (เมตร) 
SH = ความกว้างไหล่ทางต่อข้าง  (เมตร) 
S = ระยะความลาดชันรวม   (เมตร) 
S1 = ระยะความลาดชันด้านข้างของผิวจราจร+ทรายหยาบ

   รองพื้น  = 0.20  (เมตร) 
S2 = ระยะความลาดชันด้านข้างของลูกรัง (เมตร) 
S3 = ระยะความลาดชันด้านข้างของดินถม (เมตร) 
D = ระยะทาง    (เมตร) 
 



64 
 

1. ปริมาณงานขุดร้ือคันทางเดิมแล้วบดทับ     
  =  (W+2SH+2S) ×D    ตารางเมตร 

2. ปริมาณงานดินถมบดอัดแน่น  (จากการขนส่ง)   
  = ((W+2SH+2S1+2S2) ×T3xD)+(S3×T3×D)   
   ลูกบาศก์เมตร 

3. ปริมาณงานลูกรังบดอัดแน่น       
  = ((W+2 SH +2S1) ×T2×D)+(S2×T2×D)  
   ลูกบาศก์เมตร 

4. ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต 
 พิ้นที่ผิวจราจร 
 = W×D      ตารางเมตร 
 ปริมาตรคอนกรีต 
 = W×0.15×D   ลูกบาศก์เมตร 
 ปริมาณไม้แบบ (กรณีผิวจราจรกว้างไม่เกิน 4.00 เมตร) 
 = 2×0.15×D   ตารางเมตร 
 ปริมาณไม้แบบ (กรณีผิวจราจรกว้างเกิน 4.00 เมตร แต่ไม่เกิน

  8.00 ม.) 
 = 3×0.15×D   ตารางเมตร 
  

ปริมาณเหล็ก Wire Mesh 
 = W×D      ตารางเมตร 

ในส่วนของการประมาณปริมาณเหล็กเสริมรอยต่อ และการตัด
รอยต่อและหยอดยางจะก าหนดตัวแปรเพิ่มเติม ดังนี้ 
j1 = จ านวนรอยต่อทุกระยะ 50 เมตร 
j2 = จ านวนรอยต่อทุกระยะ 10 เมตร 
b1 = จ านวนเหล็กเสริมต่อ 1 รอยต่อในช่วงความ

กว้างไม่เกิน 4 เมตร 

b2 = จ านวนเหล็กเสริมต่อ 1 รอยต่อในช่วงความ

กว้างเกิน 4 เมตร แต่ไม่เกิน 8 เมตร 
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w = คร่ึงหนึ่งของความกว้างทางในกรณีในช่วง
ความกว้างเกิน 4 เมตร แต่ไม่เกิน 8 เมตร 
โดยที่   

j1  = D/50 
D/50  = จ านวนเต็ม 
j2  = (D/10)-j1 
D/10  = จ านวนเต็ม 
b1  = (W/0.5)-1 
W/0.5  = จ านวนเต็ม 

หาก W-((จ านวนเต็มของW/0.5)×0.5)  มีเศษตั้งแต่ 0.30  
b1  = W/0.5 
b2  = 2((w/0.5)-1) 
w/0.5  = จ านวนเต็ม 

   หาก w-((จ านวนเต็มของw/0.5)×0.5)  มีเศษตั้งแต่ 0.30 
b2  = 2(w/0.5) 

ปริมาณเหล็ก Dowel Bar (RB19) ทุกระยะ 50 เมตร (กรณีผิว
จราจรกว้างไม่เกิน 4.00 เมตร) 

 = b1×j1  ท่อน 
ปริมาณเหล็ก Dowel Bar (RB19) ทุกระยะ 50 เมตร (กรณีผิว
จราจรกว้างเกิน 4.00 เมตร แต่ไม่เกิน 8.00 ม.) 
= b2×j1  ท่อน 
ปริมาณเหล็ก Dowel Bar (RB15) ทุกระยะ 10 เมตร (กรณีผิว
จราจรกว้างไม่เกิน 4.00 เมตร) 
= b1×j2  ท่อน 
ปริมาณเหล็ก Dowel Bar (RB15) ทุกระยะ 10 เมตร (กรณีผิว
จราจรกว้างเกิน 4.00 เมตร แต่ไม่เกิน 8.00 ม.) 
= b2×j2  ท่อน 
ปริมาณเหล็ก Tile Bar (DB16) (กรณีผิวจราจรกว้างเกิน 4.00 
เมตร แต่ไม่เกิน 8.00 ม.) 
= (D/0.5)-(j1+j2) ท่อน 
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D/0.5 = จ านวนเต็ม 
ปริมาณงานตัดรอยต่อและหยอดยาง (กรณีผิวจราจรกว้างไม่เกิน 
4.00 เมตร) 
= (j1×W)+(j2×W)  เมตร 
ปริมาณงานตัดรอยต่อและหยอดยาง (กรณีผิวจราจรกว้างเกิน 
4.00 เมตร แต่ไม่เกิน 8.00 ม.) 
= D+(j1×W)+(j2×W) เมตร 
ปริมาณแอสฟัลท์อุดรอยต่อ (กรณีผิวจราจรกว้างไม่เกิน 4.00 
เมตร) 
= ((0.0004×j1×W)+(0.001×j2×W)) ×1000 ลิตร 
ปริมาณแอสฟัลท์อุดรอยต่อ (กรณีผิวจราจรกว้างเกิน 4.00 เมตร 
แต่ไม่เกิน 8.00 ม.) 
= ((0.0004×j1×W)+(0.001×j2×W)+(0.0005×D)) ×1000
 ลิตร 
ปริมาณงานไหล่ทาง 
= (2SH×0.15×D)+(S1×T1×D) ลูกบาศก์เมตร 

5. ปริมาณงานท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน 
 = ปริมาณความยาวของท่อระบายน้ าที่ป้อนข้อมูลในข้อมูล

   โครงการของแต่ละขนาดท่อ  หน่วยเป็นเมตร 
- งานรางระบายน้ า ค.ส.ล. ก าหนดขอบเขตของงานที่จะต้องด าเนินการตามขนาด

ของรางระบายน้ า ดังนี้ 
1. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร รูปตัดตามรูปที่ 4.4 

 
รูปที่ 4.4 รูปตัดรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
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    ปริมาณดินขุด 
    =  0.40×0.70×ระยะทาง ลูกบาศก์เมตร 
    งานทรายหยาบบดอัดแน่น 
    = 0.40×0.05×ระยะทาง ลูกบาศก์เมตร 
    งานคอนกรีต      
    = ((0.40×0.15)+(0.20×0.40)+(0.40×0.10))×ระยะทาง 
     ลูกบาศก์เมตร 
    งานเหล็กเสริม RB9 

= ((17×ระยะทาง)/10)+(ระยะทาบเหล็ก 0.45×17/10(ทุก
ระยะ 10 เมตร))  เส้น 

งานเหล็กเสริม DB12 
= (2.50×((ระยะทาง/0.20)+1))/10 เส้น 
 ((ระยะทาง/0.20)+1) =จ านวนเต็ม 
ปริมาณไม้แบบ 
= 1.00×ระยะทาง  ตารางเมตร 

2. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร รูปตัดตามรูปที่ 4.5 

 
รูปที่ 4.5 รูปตัดรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร 

     

ปริมาณดินขุด 
    =  0.50×0.80×ระยะทาง ลูกบาศก์เมตร 
    งานทรายหยาบบดอัดแน่น 
    = 0.50×0.05×ระยะทาง ลูกบาศก์เมตร 
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    งานคอนกรีต      
    = ((0.50×0.15)+(0.20×0.50)+(0.50×0.10))×ระยะทาง 
     ลูกบาศก์เมตร 
    งานเหล็กเสริม RB9 

= ((18×ระยะทาง)/10)+(ระยะทาบเหล็ก 0.45×18/10(ทุก
ระยะ 10 เมตร)) เส้น 

งานเหล็กเสริม DB12 
= (2.80×((ระยะทาง/0.20)+1))/10 เส้น 
 ((ระยะทาง/0.20)+1) =จ านวนเต็ม 
ปริมาณไม้แบบ 
= 1.30×ระยะทาง ตารางเมตร 

3. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร รูปตัดตามรูปที่ 4.6 

 
รูปที่ 4.6 รูปตัดรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร 

     
ปริมาณดินขุด 

    =  0.65×0.905×ระยะทาง ลูกบาศก์เมตร 
    งานทรายหยาบบดอัดแน่น 
    = 0.65×0.05×ระยะทาง ลูกบาศก์เมตร 
    งานคอนกรีต      
    = ((0.65×0.15)+(0.25×0.60)+(0.65×0.125))×ระยะทาง
     ลูกบาศก์เมตร 
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    งานเหล็กเสริม RB9 
= ((20×ระยะทาง)/10)+(ระยะทาบเหล็ก 0.45×20/10(ทุก

ระยะ 10 เมตร))  เส้น 
งานเหล็กเสริม DB12 
= (3.70×((ระยะทาง/0.20)+1))/10 เส้น 
 ((ระยะทาง/0.20)+1) =จ านวนเต็ม 
ปริมาณไม้แบบ 
= 1.60×ระยะทาง  ตารางเมตร 

4. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร รูปตัดตามรูปที่ 4.7 

 
รูปที่ 4.7 รูปตัดรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร 

     

ปริมาณดินขุด 
    =  0.75×1.025×ระยะทาง ลูกบาศก์เมตร 
    งานทรายหยาบบดอัดแน่น 
    = 0.75×0.05×ระยะทาง ลูกบาศก์เมตร 
    งานคอนกรีต      
    = ((0.75×0.15)+(0.25×0.70)+(0.75×0.125))×ระยะทาง
        ลูกบาศก์เมตร 
    งานเหล็กเสริม RB9 

= ((20×ระยะทาง)/10)+(ระยะทาบเหล็ก 0.45×18/10(ทุก

ระยะ 10 เมตร))  เส้น 
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งานเหล็กเสริม DB12 

= (3.20×((ระยะทาง/0.20)+1))/10 เส้น 
 ((ระยะทาง/0.20)+1) =จ านวนเต็ม 
ปริมาณไม้แบบ 
= 1.90×ระยะทาง   ตารางเมตร 

- งานวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. และงานท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน  ก าหนด
ขอบเขตของงานที่จะต้องด าเนินการ ตามรูปตัดถนนหินคลุกดังแสดงในรูปที่ 4.8 

 
รูปที่ 4.8  รูปตัดท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน 

 

ก าหนดตัวแปร 

W = ความกว้างดินขุด   (เมตร) 
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  (เมตร) 
d = ความลึกเฉลี่ยดินถมหลังท่อ (เมตร) 
T = ความหนาท่อ   (เมตร) 
L = ระยะทาง   (เมตร) 
 

1. ปริมาณงานดินขุด      
 =  W×(d+D+2T+0.15)×L    ลูกบาศก์เมตร 

2. ปริมาณทรายหยาบรองพื้น     
 = W×0.05×L   ลูกบาศก์เมตร 

3. ปริมาณคอนกรีตหยาบรองพื้น       
 = W×0.10×L   ลูกบาศก์เมตร 
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4. ปริมาณงานกลบทรายหลังท่อพร้อมบดอัด 
 = ปริมาตรดินขุด-(W×0.15×L)-((π(d+D)2/4)×L) 

   ลูกบาศก์เมตร 
5. ปริมาณงาน งานวางท่อและปูนทรายยาแนวดูได้จากบัญชีราคามาตรฐาน

สิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2554 ส านักงบประมาณ 
- งานบ่อพัก ค.ส.ล. ก าหนดขอบเขตของงานที่จะต้องด าเนินการตามขนาดของท่อ

ระบายน้ า ดังนี้ 
1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร – 0.80 เมตร รูปตัดตามรูปที่ 4.9 

 

 
รูปที่ 4.9  รูปตัดบ่อพัก ค.ส.ล. ส าหรับท่อระบายน้ า 

                     ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร – 0.80 เมตร 
 

ก าหนดตัวแปร 
W = ความกว้างบ่อพัก  (เมตร) 
D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  (เมตร) 
d = ความลึกเฉลี่ยดินถมหลังท่อ (เมตร) 
T = ความหนาท่อ   (เมตร) 
t = ความหนาผนังบ่อพัก  (เมตร) 
N = จ านวนบ่อพัก   (บ่อ) 
 

1.1 ปริมาณงานดินขุด      
  =  1.40×W×(d+T+D+0.57)×N ลูกบาศก์เมตร 
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1.2 ปริมาณทรายหยาบรองพื้น     
  = 1.24×W×0.05×N  ลูกบาศก์เมตร 

1.3 ปริมาณคอนกรีตหยาบรองพื้น      
  = 1.24×W×0.10×N  ลูกบาศก์เมตร 

1.4 ปริมาณคอนกรีต 
 = [(1.24×W×0.12) 

+(1×0.24×(0.3+D+T+d)) 
+(W×0.24×(0.3+D+T+d)) 
+(ปริมาตรคอนกรีตฝาบ่อพัก)* 
-((π(D+T)2/4)×0.24)]xN  ลูกบาศก์เมตร 

   *ปริมาตรคอนกรีตฝาบ่อพักตามขนาดของบ่อพัก 
   Ø 0.30 ม.  = 0.3×1.19×0.10×2 ลูกบาศก์เมตร 
   Ø 0.40 ม.  = 0.33×1.19×0.10×2 ลูกบาศก์เมตร 
   Ø 0.60 ม  .= 0.445×1.19×0.10×2 ลูกบาศก์เมตร 
   Ø 0.80 ม.  = 0.565×1.19×0.10×2 ลูกบาศก์เมตร 

1.5 ปริมาณแบบหล่อ 
   = [((1.24+W)×2)×(d+T+D+0.42) 
    +((1+(W-0.24))×2)×(d+T+D+0.30) 
    +(พื้นที่แบบหล่อข้างฝาบ่อพัก)**]×N ตารางเมตร 

**พื้นที่แบบหล่อข้างของฝาบ่อพักตามขนาดของบ่อพัก 
   Ø 0.30 ม.  = ((0.3×1.19)×2)x0.10×2  ตารางเมตร 
   Ø 0.40 ม.  = ((0.33×1.19) ×2)×0.10×2  ตารางเมตร 
   Ø 0.60 ม  .= ((0.445×1.19) ×2)×0.10×2 ตารางเมตร 
   Ø 0.80 ม.  = ((0.565×1.19) ×2)×0.10×2 ตารางเมตร 

1.6 ปริมาณเหล็กแสริม 
เหล็ก  RB9  ตามขนาดของบ่อพัก 
Ø 0.30 ม.  = [((((d+T+D+0.42)/0.20)×(2×(1.24+W))) 

+(28×0.40) 
+(8×0.30)+(4×1.19) 
-(2×0.92))/10]×N เส้น   
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Ø 0.40 ม.  = [((((d+T+D+0.42)/0.20)×(2×(1.24+W))) 
+(28×0.40) 
+(8×0.33)+(4×1.19) 
-(2×1.36))/10]×N เส้น  

Ø 0.60 ม  .= [((((d+T+D+0.42)/0.20)×(2×(1.24+W))) 
+(30×0.40) 
+(8×0.445)+(4×1.19) 
-(2×3.03))/10]×N เส้น  

    Ø 0.80 ม.  = [((((d+T+D+0.42)/0.20)×(2×(1.24+W))) 
+(32×0.40) 
+(8×0.565)+(4×1.19) 
-(2×5.23))/10]×N เส้น 

   โดยที่   (d+T+D+0.42)/0.20 = จ านวนเต็ม 
เหล็ก  DB12  ตามขนาดของบ่อพัก 
Ø 0.30 ม.  = [((28× (d+T+D+0.42)) 
  +(9×W)+(5×1.24) 

-(2×0.92)/10]×N  เส้น   
Ø 0.40 ม.  = [((28× (d+T+D+0.42)) 
  +(9×W)+(5×1.24) 

-(2×1.36))/10]×N เส้น  
Ø 0.60 ม  .= [((30× (d+T+D+0.42)) 
  +(9×W)+(6×1.24) 

-(2×3.03))/10]×N เส้น  
Ø 0.80 ม.  = [((32× (d+T+D+0.42)) 
  +(7×W)+(9×1.24) 

-(2×5.23))/10]×N เส้น 
1.7 ปริมาณเหล็ก L 50 x 50 x 4 mm.  ตามขนาดของบ่อพัก 

    Ø 0.30 ม.  = 9.38×N  เมตร 
    Ø 0.40 ม.  = 9.62×N  เมตร 
    Ø 0.60 ม.  = 10.54×N เมตร 
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    Ø 0.80 ม.  = 11.50×N เมตร 
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร รูปตัดตามรูปที่ 4.10 

 
รูปที่ 4.10  รูปตัดบ่อพัก ค.ส.ล. ส าหรับท่อระบายน้ า 

      ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร 

ก าหนดตัวแปร 

W = ความกว้างบ่อพัก  (เมตร) 

D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  (เมตร) 

d = ความลึกเฉลี่ยดินถมหลังท่อ (เมตร) 

T = ความหนาท่อ   (เมตร) 

t = ความหนาผนังบ่อพัก  (เมตร) 

N = จ านวนบ่อพัก   (บ่อ) 

2.1  ปริมาณงานดินขุด      
  =  1.40×W×(d+T+D+0.60)×N ลูกบาศก์เมตร 

2.2 ปริมาณทรายหยาบรองพื้น     
  = 1.30×W×0.05×N  ลูกบาศก์เมตร 
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2.3 ปริมาณคอนกรีตหยาบรองพื้น      
  = 1.30×W×0.10×N  ลูกบาศก์เมตร 

2.4 ปริมาณคอนกรีต 
 = [(1.30×W×0.15) 

+(1×0.30×(0.3+D+T+d)) 
+(W×0.30×(0.3+D+T+d)) 
+(0.465×1.19×0.10×3) 
-((π(D+T)2/4)×0.30)]×N  ลูกบาศก์เมตร 

2.5 ปริมาณแบบหล่อ 
   = [((1.30+W)×2)×(d+T+D+0.45) 
    +((1+(W-0.24))×2)×(d+T+D+0.30) 
    +(((0.465+1.19)×2)×0.10×3)]×N ตารางเมตร 

2.6 ปริมาณเหล็กแสริม 
เหล็ก  RB9  
 = [((((d+T+D+0.45)/0.20)×(2×(1.30+W))) 

+(28×0.40) 
+(8×0.30)+(4×1.19) 
-(2×6.78)) ×2/10]×N เส้น   

   โดยที่   (d+T+D+0.45)/0.20 = จ านวนเต็ม 
เหล็ก  DB12 
= [((36× (d+T+D+0.45)) 
 +(9×W)+(9×1.30) 

-(2×6.78))×2/10]×N เส้น   
2.7 ปริมาณเหล็ก L 50 x 50 x 4 mm.  ตามขนาดของบ่อพัก 

    = 14.87×N  เมตร 
 เมื่อได้สมการเป็นสูตรในการค านวณหาปริมาณงานวัสดุของงานประเภทต่างๆแล้วจะน า
สูตรค านวณเหล่านี้ไปใช้ในแผ่นงานเพื่อน าข้อมูลจากการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ โดยการใช้ฟังก์ชั่นที่
มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่เหมาะสม สร้างการเชื่อมโยงจากการป้อนข้อมูลแล้วน ามา
ค านวณเพื่อส่งค่ากลับไปเป็นรายละเอียดการประมาณราคา และแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้น าไปใช้งานได้
ต่อไป 
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4.2.4 การสร้างรูปแบบหน้าตา(Interface)ให้สะดวกต่อการใช้งาน 
การสร้างรูปแบบหน้าตาในการใช้งานถือเป็นสิ่งส าคัญส่วนหนึ่งในการเขียนโปรแกรม 

เพราะเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยให้ผู้ใช้สนใจที่จะใช้โปรแกรม และเมื่อตัดสินใจใช้แล้วก็ควรที่จะใช้
งานง่ายและสะดวก เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดใจให้ผู้ใช้เลือกที่จะใช้ต่อไป  ส าหรับการสร้างรูปแบบหน้าตา
ของโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าฯ ในคร้ังนี้  มีแนวคิดที่จะท าให้ดู
เรียบง่ายมีมาตรฐานดูหน้าเชื่อถือและสามารถใช้งานง่ายและรวดเร็ว  ซึ่งเกิดจากการสร้างค าสั่งใน 
Macro และ VBA ของโปรแกรมMicrosoft Excel มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้

- การก าหนดรูปแบบให้ผู้ใช้เลือก  เพื่อให้ผู้ใช้มีตัวเลือกตามที่ต้องการ และไม่
สับสน โดยการสร้างปุ่มควบคุมเพื่อเรียกใช้ Macro หรือ ปุ่มค าสั่งที่ก าหนดโดย
การเขียนโปรแกรมด้วย VBA  ดังรูปที่ 4.11 และ 4.12 

 

 
รูปที่ 4.11 หน้าจอเมนูหลัก 
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รูปที่ 4.12 หน้าจอป้อนข้อมูลถนน ค.ส.ล. 

 

 ตัวอย่างการสร้างปุ่มควบคุมโดยการเรียกใช้ Macro จากรูปที่ 4.11 และ รูปที่ 4.12 จะเห็น
ว่ามีปุ่มที่จะน าผู้ใช้ไปยังส่วนต่างของโปรแกรม  ปุ่มเหล่านี้สร้างโดยการก าหนด Macro มีขั้นตอน
ดังนี ้

- สร้าง Macro โดยบันทึกการเลือกเซลล์และแผ่นงานปลายทาง 
- สร้างปุ่มจากตัวควบคุมฟอร์ม 
- ก าหนด Macro ที่ได้ท าการบันทึกไว้ให้กับปุ่มที่สร้างขึ้น 

ส าหรับปุ่มที่มีตัวเลือกดังปุ่มพิมพ์ในรูปที่ 4.12 จะท าการสร้างโดยการเขียนค าสั่งในVBAมี
ขั้นตอนและการเขียนค าสั่งดังนี้ 

- สร้างปุ่มค าสั่งจากตัวควบคุม Active X 
- เขยีนโค๊ดค าสั่งให้กับปุ่ม 

ตัวอย่างการเขียนโค๊ดแบบมีตัวเลือกให้ปุ่มพิมพ์ 

Private Sub CommandButton6_Click() 

    If (Range("AZ155") = "A") Then 

        Sheets(Array("d2", "c", "lb", "pi")).Select 

        Sheets("d2").Activate 
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        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _ 

        IgnorePrintAreas:=False 

        Sheets("d3").Select 

        Range("E153").Select 

        ElseIf (Range("AZ155") = "B") Then 

            Sheets(Array("5c", "4c")).Select 

            Sheets("5c").Activate 

            ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _ 

            IgnorePrintAreas:=False 

            Sheets("d3").Select 

            Range("E153").Select 

            ElseIf (Range("AZ155") = "C") Then 

                Sheets(Array("d2", "c", "5c", "4c", "lb", "pi")).Select 

                Sheets("d2").Activate 

                ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _ 

                IgnorePrintAreas:=False 

                Sheets(Array("5c (2)", "4c", "bo")).Select 

                Sheets("5c (2)").Activate 

                ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _ 

                IgnorePrintAreas:=False 

                Sheets("d3").Select 

                Range("E153").Select 

                ElseIf (Range("AZ155") = "D") Then 
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                    Sheets(Array("5c (2)", "4c")).Select 

                    Sheets("5c (2)").Activate 

                    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True,_  

                    IgnorePrintAreas:=False 

                    Sheets("d3").Select 

                    Range("E153").Select 

                    Else: Range("E153").Select 

                    End 

                End 

            End 

        End 

    End If 

End Sub 

 
จากโค๊ดด้านบนจะต้องมีการก าหนดการเชื่อมโยงเพื่อสร้างเงื่อนไขตามที่จะก าหนดให้กับ

เซลล์ที่อ้างถึงด้วย 
เมื่อได้ท าการสร้างรูปแบบการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะท าการซ่อนข้อมูลในการ

ค านวณ และซ่อนแผ่นงานบางส่วนที่ไม่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้งาน พร้อมกับการป้องกันแผ่นงานเพื่อ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสูตรค านวณและค าสั่งต่างๆ ที่ผู้ใช้อาจจะท าการแก้ไขโดยความผิดพลาด
จากการป้อนข้อมูล ซึ่งอาจท าให้โปรแกรมเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 

4.2.5 การทดสอบการใช้งานเบื้องต้น 
หลังจากเขียนโปรแกรมต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยในเบื้องต้นแล้ว  จะท าการทดสอบการใช้

งาน ทั้งด้านรูปแบบการใช้งาน และความถูกต้องในการค านวณโดยการเปรียบเทียบกับการค านวณ
ด้วยเคร่ืองค านวณปกติเพื่อหาข้อผิดพลาดและท าการแก้ไข เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด  ก่อนที่ส่งไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อการทดลองใช้งาน
อันจะน าไปสู่การใช้งานจริงต่อไปได้ 
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4.3 การจัดท าคู่มือการใช้งาน 
 ในการจัดท าคู่มือการใช้งานจะท าการแบ่งเป็นขั้นตอนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงขั้นตอนการ
ท างานของโปรแกรม ดังนี้ 

- การแนะน าก่อนการใช้งาน 
- การเร่ิมต้นใช้งาน 
- การป้อนข้อมูลในเบื้องต้น 
- การป้อนข้อมูลโครงการ 
- การแสดงรายการและการสั่งพิมพ์ 
- ตัวอย่างโครงการ 
4.3.1 การแนะน าก่อนการใช้งาน 
ขั้นตอนนี้จะเป็นการแนะน าให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงข้อจ ากัดของโปรแกรม ลักษณะงาน 

และลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการใช้งาน และสิ่งที่จ าเป็นในการใช้โปรแกรม 
4.3.2 การเร่ิมต้นใช้งาน 
ขั้นตอนนี้จะเป็นการแนะน าให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงการตั้งค่าโปรแกรมก่อนการใช้งาน การ

เปิดไฟล์ใช้งาน 
4.3.3  การป้อนข้อมูลในเบื้องต้น 
ขั้นตอนนี้จะเป็นการแนะน าให้ผู้ใช้งานได้ท าการป้อนข้อมูลอย่างถูกวิธีเพื่อบันทึกเป็น

ฐานข้อมูลในเบื้องต้นของหน่วยงานของผู้ใช้งาน 
4.3.4  การป้อนข้อมูลโครงการ 

 ขั้นตอนนี้จะเป็นการแนะน าให้ผู้ใช้งานได้ท าการป้อนข้อมูลโครงการประเภทต่างๆ ที่มีอยู่
ในโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งาน 

4.3.5  การแสดงรายการและการสั่งพิมพ์ 
 เมื่อผู้ใช้ได้ท าการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรมและการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ขั้นตอนนี้จะน า
ผู้ใช้ไปยังการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการป้อนข้อมูลทั้งทางหน้าจอ และทางเคร่ืองพิมพ์ 

4.3.6  ตัวอย่างโครงการ 
 ขั้นตอนนี้จะเป็นการแสดงการป้อนข้อมูลจากตัวอย่างโครงการ เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ใช้งานได้ลองปฏิบัติตาม และจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการป้อนข้อมูลตัวอย่างโครงการเพื่อเป็น 
ตัวอย่าง (ดังแสดงในคู่มือการใช้งานในภาคผนวก) 
 ส าหรับการออกแบบคู่มือการใช้งานนี้ได้ท าการแสดงขั้นตอนการใช้งาน เป็นภาพหน้าจอ
การใช้งานเพื่อท าให้ผู้อ่านเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย 
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4.4 การสอบถามความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการจัดท าตัวอย่างแบบก่อสร้างและเขียนโปรแกรมการ
ประมาณราคา จึงจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบโดยขอความคิดเห็นจากผู้เทรงคุณวุฒิในหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้านโยธาเพื่อขอความคิดเห็นจากการใช้ตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมประมาณ
ราคาดังกล่าวว่ามีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้งานได้หรือไม่  ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไป
ยังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นดังน้ี 
 รูปแบบของแบบก่อสร้าง  ดี   
 รูปแบบหน้าตาของโปรแกรม ดี 
 วิธีการใช้งานโปรแกรม  ดี 
 ความสะดวกในการใช้งาน ดี 
 ความเหมาะสมกับพื้นที่  ดี 
 ความถูกต้องในการค านวณ ดี 
 สรุปความคิดเห็นว่า สามารถน าตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมประมาณราคาไปใช้
งานได้ ซึ่งถือเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งในการใช้งานโดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะใช้ท าการก่อสร้างว่า
เหมาะสมกับตัวอย่างแบบก่อสร้างหรือไม่ 
  
4.5 การน าไปใช้งาน 
 เมื่อได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการน าไปใช้งาน
โดยน าตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมประมาณราคาจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ส่งให้
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลภายในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ได้ท า
การทดลองใช้เพื่อหาความเหมาะสมกับพื้นที่ของหน่วยงานนั้นๆ และแสดงความพึงพอใจต่อการใช้
งานตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมประมาณราคาดังกล่าว ซึ่งได้ส่งไปยังหน่วยงานตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

1. เทศบาลต าบลหัวทะเล 
2. องค์การบริการส่วนต าบลตลาด 
3. องค์การบริการส่วนต าบลหนองจะบก 
4. องค์การบริการส่วนต าบลหนองบัวศาลา 
5. องค์การบริการส่วนต าบลหนองระเวียง 
6. องค์การบริการส่วนต าบลหมื่นไวย 
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ผลตอบรับที่ได้หลังจากการทดลองใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความพอใจ
ในการใช้งาน  และมีความเห็นที่จะน าตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมประมาณราคางาน
ก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าฯ ไปใช้งานกับหน่วยงานของตน  นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ
ความต้องการที่ท าให้โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าฯ สามารถ
ตอบสนองส าหรับการประมาณราคาในงานอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตของการวิจัยในคร้ังนี้อีก
ด้วย 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 
 การจัดท าโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาในคร้ังนี้ ถือได้ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในขอบเขต
ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ตามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าสามารถน าไปใช้งานได้โดยใช้ประกอบ
กับตัวอย่างแบบก่อสร้างและความเหมาะสมของพื้นที่  อีกทั้งยังได้รับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี
เป็นส่วนใหญ่จากผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการประมาณราคาของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาที่ได้ท าการทดลองใช้งาน 
 สรุปผลได้ว่า  หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมืองนครราชสีมาสามารถน าตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทาง
และระบบระบายน้ าฯ จากการวิจัยในคร้ังนี้ไปใช้งานได้ 

 
5.2 อภิปรายผล 
 โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าฯ  เป็นโปรแกรมที่สามารถ
ช่วยในด้านการบริหารงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ท าให้ผู้ที่ใช้ได้เข้าใจวิธีในการ
ประมาณราคาได้อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับงานอ่ืนๆ อีกหลายประเภท เช่น การ
ประมาณราคางานซ่อมบ ารุงทาง หรือการประมาณราคาในงานประเภทอ่ืน เพื่อเป็นการพัฒนาต่อ
ยอดความคิดให้ได้ความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น  
 ปัจจุบัน งานด้านการก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองนครราชสีมามีการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทาง
และระบบระบายน้ าฯ จะเข้ามามีบทบาทในการจัดท าโครงการเป็นอย่างมากและจะมีการพัฒนาให้
มีความยืดหยุ่นและหลากหลายยิ่งขึ้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมาเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อน าไปใช้ในการประมาณ
ราคางานก่อสร้างเฉพาะพื้นที่ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้งานส าหรับการน า
โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าฯ ไปใช้นั้น ผู้ใช้ควรตรวจสอบความ
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เหมาะสมลักษณะทั่วไปของโครงการ การอ้างอิงราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
ด าเนินการต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
และเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การประมาณราคามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ความถูกต้องหรือความผิดพลาดในการประมาณราคาที่ เกิดขึ้นจากการใช้งาน
โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าฯในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ผู้ใช้งาน
หรือผู้ที่ลงนามในเอกสารประกอบการประมาณราคาของทางราชการยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการประมาณราคานั้นๆ   
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างแบบก่อสร้าง 

งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
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งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
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ค าน า 

                                                           
ในปัจจุบันหน่วยงานด้านช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา จะต้องมีการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้ง
งบประมาณ  และเพื่อก าหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยใช้หลักเกณฑ์การก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ซึ่ง
เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับทุกหน่วยงานและทุกประเภทงาน แต่รูปแบบการประมาณราคาของ
แต่ละท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกันเน่ืองจากการใช้แบบก่อสร้างจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะเสนอตัวอย่างแบบก่อสร้างส าหรับงานหลักที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่ งานทางและระบบระบายน้ า ส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยพิจารณาถึงสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและข้อจ ากัด
ทางด้านงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละโครงการ พร้อมจัดท าโปรแกรมช่วยค านวณราคาค่าก่อสร้าง
และคู่มือการใช้งานของตัวอย่างแบบก่อสร้างนี้  ตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมช่วยค านวณจะ
ช่วยลดภาระงานและขั้นตอนการออกแบบและการประมาณราคาค่าก่อสร้างของหน่วยงานช่าง และ
ท าให้เกิดรูปแบบการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

ผู้วิจัยมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างแบบก่อสร้าง และโปรแกรมประมาณราคานี้จะเป็น
เคร่ืองมือหนึ่งที่สามารถช่วยในการท างานด้านงานโยธาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถ
น าไปใช้งานได้จริง ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น 

  
      นายรังสรรค์  ชั้นกลาง 
                   ผู้วิจัย 
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แนะน าก่อนการใช้งาน 
                                                           

ข้อจ ากัดของโปรแกรม 
1. โปรแกรมประมาณราคาและตัวอย่างแบบก่อสร้างนี้จัดท าขึ้นใช้งานเฉพาะในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา หรือท้องถิ่นอ่ืนที่มีลักษณะ
ภูมิประเทศใกล้เคียงกันเท่านั้น 

2. โปรแกรมประมาณราคานีใ้ช้ได้กับเฉพาะตัวอย่างแบบก่อสร้างนี้เท่านั้น 
3. ตัวอย่างแบบก่อสร้างและโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ า 

ใช้ได้เฉพาะกับรายการดังต่อไปนี้ 
3.1)  ถนนลูกรัง 
3.2)  ถนนหินคลุก 
3.3)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 – 8.00 เมตร 
3.4)  ท่อระบายน้ า ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ขนาด ø 0.30 – 1.00 เมตร 
3.5)  รางระบายน้ า ค.ส.ล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.20 – 0.50 เมตร 

4. ความถูกต้องหรือความผิดพลาดในการประมาณราคาที่ เกิดขึ้นจากการใช้งาน
โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าฯ ผู้ใช้งานหรือผู้ที่ลง
นามในเอกสารประกอบการประมาณราคาของทางราชการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยตรงในการประมาณราคานั้นๆ  

 
ลักษณะงานและลักษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสมในการใช้งาน 

1. ภูมิประเทศของโครงการเป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะของรูปทางอยู่ก่อนที่จะด าเนินการ
ก่อสร้าง 

2. ลักษณะงานจะต้องไม่มีงานถางป่า-ขุดตอ งานดินตัด หรือ งานอ่ืนๆ ที่ไม่มีให้เลือกใน
รายการข้อมูลโครงการ 

 
สิ่งท่ีควรมีในการใช้งานโปรแกรม 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC หรือ NOTE BOOK) ที่มีโปรแกรม MICROSOFT EXCEL ตั้ง
แต่เวอร์ชั่น 2003 ขึ้นไป(แนะน าให้ใช้เวอร์ชั่น 2010)  ติดตั้งฟอนต์ TH Sarabunpsk ไว้
ภายในเคร่ืองเรียบร้อยแล้ว 
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- เคร่ืองพิมพ์ (PRINTER) ส าหรับพิมพ์เอกสาร 
- แผ่นซีดีรอมโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ในแผ่นซีดีรอมจะประกอบด้วยไฟล์
ต่างๆ ดังนี้ 

- โฟลเดอร์ PROGRAM ประกอบด้วยไฟล์โปรแกรมให้เลือกใช้ตามความ
ละเอียดการแสดงผลของหน้าจอ ดังนี้ 

 Hi-Res   ส าหรับการแสดงผลหน้าจอความละเอียดสูง 
 Medium-Res  ส าหรับการแสดงผลหน้าจอความละเอียดปานกลาง 

- โฟลเดอร์ DRAWING ประกอบด้วยไฟล์แบบก่อสร้าง 
- โฟลเดอร์ MANUAL ประกอบด้วยไฟล์คู่มือการใช้งาน  

โปรแกรมประมาณราคานี้ใช้โปรแกรม MICROSOFT EXCEL เวอร์ชั่น 2010 ในการเขียน
โปรแกรม ความละเอียดหน้าจอในการเขียนที่ 1920 x 1080 PIXEL  
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การเริ่มต้นใช้งาน 
 
การตั้งค่าโปรแกรม 
 เน่ืองจากในโปรแกรมมีการใช้ MACRO และ VBA เข้ามาช่วยภายในโปรแกรมจึงต้องมี
การตั้งค่าเพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 เปิดโปรแกรม MICROSOFT EXCEL (ในที่นี้จะอธิบายการต้ังค่าเฉพาะเวอร์ชั่น 2010) ไป
ที่ แฟ้ม > ตัวเลือก ตามภาพ 

 
จะปรากฏไดอะล็อกบล็อกตามภาพ ให้เลือกที่  
ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ 

 

คลิ๊ก 

คลิ๊ก 
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 เลือกที่ การต้ังค่าแมโคร แล้ว เลือกตัวเลือกตามภาพ จากนั้นกด ตกลง 

 
 
 
การเปิดไฟล์ใช้งาน 

ในแผ่นซีดีรอมเลือกที่โฟลเดอร์ PROGRAM  จะประกอบด้วยไฟล์โปรแกรมให้เลือกใช้
ตามความละเอียดการแสดงผลของหน้าจอ ดังนี้ 

- ESTNMA_Hi-Res   ส าหรับการแสดงผลหน้าจอความละเอียดสูง 
- ESTNMA_Medium-Res  ส าหรับการแสดงผลหน้าจอความละเอียดปานกลาง 

 
 

 
 
 
 
 
 

เลือก 

เลือก 
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การป้อนข้อมูลในเบ้ืองต้น 
 

 หากโปรแกรมที่ยังไม่ได้ต้ังค่าให้ใช้งานแมโครเมื่อเปิดไฟล์โปรแกรมจะปรากฏแถบ
ด้านบน ตามภาพ 
 

 
  

ให้คลิ๊กที่ เปิดใช้งานเน้ือหา จะท าให้เข้าสู่หน้าจอเมนูหลัก 
 
หน้าจอเมนูหลัก 
 เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับหน้าจอเมนูหลัก ตามภาพ 

 
 หน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอเร่ิมต้นที่จะน าผู้ใช้ไปป้อนข้อมูลในส่วนต่างๆของโปรแกรม จะ
ประกอบไปด้วยปุ่มค าสั่งตามที่ปรากฏ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

- ปุ่มป้อนข้อมูลต าบล จะน าไปสู่การป้อนข้อมูลของท้องถิ่นผู้ใช้งาน 
- ปุ่มป้อนข้อมูลราคาวัสดุ จะน าไปสู่การป้อนข้อมูลรายการแหล่งวัสดุ และราคาวัสดุ 
- ปุ่มป้อนข้อมูลค่างานต่อหน่วย จะน าไปสู่การป้อนข้อมูลรายการค่างานต่อหน่วย 
- ปุ่มป้อนข้อมูลโครงการ จะน าไปสู่การป้อนข้อมูลรายละเอียดขนาดของโครงการ 
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ข้อมูลต าบล 
 เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มป้อนข้อมูลต าบลในหน้าจอเมนูหลัก จะน าผู้ใช้มายังส่วนป้อนข้อมูลต าบลดัง
แสดงตามภาพ 
 

 
  

ในส่วนน้ีผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลเบื้องต้นของท้องถิ่นในช่องสีฟ้า เท่านั้น ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
 กรอบข้อมูลต าบล ให้ป้อนข้อมูลดังนี้ 

- ประเภทองค์กร ให้เลือกจากรายการที่มีในเซลล์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล และ 
เทศบาลต าบล 

- ชื่อต าบล ให้พิมพ์ชื่อต าบลภายในเซลล์ 
- อ าเภอ ให้พิมพ์ชื่ออ าเภอภายในเซลล์ 
- จังหวัด ให้พิมพ์ชื่อจังหวัดภายในเซลล์ 
กรอบข้อมูลผู้บริหาร ให้ป้อนข้อมูลดังนี้ 
- ช่องที่ 1 แถวที่ 1 ให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล นายก อบต. หรือ นายกเทศมนตรีต าบล 
- ช่องที่ 2 แถวที่ 1 ให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ปลัด อบต. หรือ ปลัดเทศบาล 

ในแถวที่ 2 ของช่องทั้งสอง ข้อมูลต าแหน่ง จะแสดงโดยอัตโนมัติ 
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- ช่องที่ 3 แถวที่ 1 ให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ผู้บริหารงานด้านช่าง 
ในแถวที่ 2 ให้เลือกจากรายการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนโยธา  หัวหน้ากองช่าง หรือ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 กรอบข้อมูลคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ให้ป้อนข้อมูลดังนี้ 
- พิมพ์ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง และระดับ  ของคณะกรรมการทั้ง 3 คน 
กรอบข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านประมาณราคา ให้ป้อนข้อมูลดังนี้ 
- พิมพ์ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง และระดับ  ของผู้ปฏิบัติงานด้านประมาณราคา 
กรอบข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน ให้ป้อนข้อมูลดังนี้ 
- ในช่องหมู่ที่ ให้พิมพ์ตัวเลขหมู่ที่ 
- ในช่องชื่อหมู่บ้าน ให้พิมพ์ชื่อหมู่บ้านตามหมู่ที่ โดยจะต้องใส่ค าน าหน้าบ้านด้วย เช่น 

บ้านระกาย เป็นต้น 
ส าหรับช่องว่างที่เหลือให้เว้นว่างไว้ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ 
เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วควรท าการบันทึกไฟล์ไว้เพื่อเป็นข้อมูลต้นฉบับของ

ท้องถิ่นนั้นๆ โดยเลือกบันทึกให้เป็นชื่อไฟล์ใหม่ และเก็บไว้ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ประมาณราคาเป็นประจ า 

ในส่วนบนของหน้าจอข้อมูลต าบล จะมีปุ่มค าสั่งที่จะน าผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆของโปรแกรม
ตามชื่อปุ่มค าสั่งนั้น 
 
ข้อมูลราคาวัสดุ 
 เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มป้อนข้อมูลราคาวัสดุในหน้าจอเมนูหลัก หรือจากหน้าจอใดๆจะน าผู้ใช้มายัง
ส่วนป้อนข้อมูลราคาวัสดุดังแสดงตามภาพ 
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 ในส่วนน้ีผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูล แหล่งวัสดุ  ราคาวัสดุ  ระยะทางขนส่งวัสดุ  และการใช้
ยานพาหนะในการขนส่งวัสดุ โดยสามารถป้อนข้อมูลลงในช่องสีฟ้าตามรายการวัสดุที่มีให้  และ
จะต้องสัมพันธ์กับราคาของพาณิชย์จังหวัดในแต่ละเดือน และราคาน้ ามันในช่วงเวลาที่ประมาณ
ราคาด้วย 
 นอกจากนี้ยังยังจะต้องป้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับค่างาน FACTOR F ในด้านล่างของ
ตารางข้อมูล ตามภาพ 
 

 
 
 เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วควรท าการบันทึกไฟล์ไว้เพื่อเป็นข้อมูลต้นฉบับของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ตามที่ได้บันทึกไว้แล้วจากการป้อนข้อมูลต าบล 

ในส่วนบนของหน้าจอข้อมูลราคาวัสดุ จะมีปุ่มค าสั่งที่จะน าผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆของ
โปรแกรมตามชื่อปุ่มค าสั่งนั้น 
 
ข้อมูลรายการค่างานต่อหน่วย 
 เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มป้อนข้อมูลค่างานต่อหน่วยในหน้าจอเมนูหลัก หรือจากหน้าจอใดๆจะน าผู้ใช้
มายังส่วนป้อนข้อมูลรายการค่างานต่อหน่วยดังแสดงตามภาพ 
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ในส่วนน้ีผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลในช่องสีฟ้าให้ครบทุกช่อง  ตามรายการที่ระบุด้านซ้ายของ
ตาราง  ซึ่งจะเป็นข้อมูลอัตราการขยายตัว และยุบตัวของวัสดุงานทาง และเป็นข้อมูลค่าแรงงาน
ต่างๆ ซึ่งสามารถหาแหล่งอ้างอิงได้จากกรมบัญชีกลาง 

เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วควรท าการบันทึกไฟล์ไว้เพื่อเป็นข้อมูลต้นฉบับของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ตามที่ได้บันทึกไว้แล้วจากการป้อนข้อมูลต าบล และการป้อนข้อมูลราคาวัสดุ 

ในส่วนบนของหน้าจอข้อมูลรายการค่างานต่อหน่วย  จะมีปุ่มค าสั่งที่จะน าผู้ใช้ไปยังส่วน
ต่างๆของโปรแกรมตามชื่อปุ่มค าสั่งนั้น 

 
การป้อนข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ของโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้

ประกอบการประมาณราคากลางของท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ใช้เป็นประจ า  จะมีส่วนที่แก้ไข
เพียงการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างเป็นรายเดือน หรือราคาน้ ามันที่แปรเปลี่ยนไปเท่านั้น  
ดังนั้นควรท าส าเนาไฟล์โปรแกรมที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วไว้ เผื่อส าหรับไฟล์ต้นฉบับเกิด
ความเสียหาย ด้วย 
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การป้อนข้อมูลโครงการ 
 

การป้อนข้อมูลโครงการเป็นหัวใจส าคัญของโปรแกรมประมาณราคานี้  แต่จะต้องอาศัย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ราคาวัสดุที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นส่วนประกอบด้วย ดังนั้นก่อนที่ผู้ใช้
จะท าการป้อนข้อมูลโครงการ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆที่ได้ป้อนไปแล้วด้วย 
 
ข้อมูลโครงการ 
 เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มป้อนข้อมูลโครงการในหน้าจอเมนูหลัก หรือจากหนา้จอใดๆจะน าผู้ใช้มายัง
ส่วนป้อนข้อมูลโครงการดังแสดงตามภาพ 

 

 
 

 การป้อนข้อมูล ให้พิมพ์หรือเลือกจากรายการในช่องสีฟ้าเท่านั้น 
- ประเภทงาน ให้เลือกจากรายการ ได้แก่ ถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก  ถนน ค.ส.ล. ราง

ระบายน้ า ค.ส.ล. และ ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
- สถานที่ตั้งโครงการ/สายทาง ให้พิมพ์ชื่อสายทางของโครงการ 
- หมู่ที่ ให้เลือกจากรายการซึ่งเป็นข้อมูลที่น ามาจากข้อมูลต าบลที่ผู้ใช้ได้ป้อนข้อมูลไว้ 
- แบบเลขที่ ให้พิมพ์เลขที่แบบของโครงการ หากยังไม่ก าหนดให้เว้นว่างไว้ 
- ผู้ประมาณราคา ให้เลือกจากรายการซึ่งเป็นข้อมูลที่น ามาจากข้อมูลต าบลที่ผู้ใช้ได้ป้อน

ข้อมูลไว้ 
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- วันที่ ให้พิมพ์วันที่ที่ประมาณราคา อยู่ในรูปแบบ วันที่/เดือน/ค.ศ. เช่น “วันที่ 5 
มกราคม พ.ศ. 2555” ให้พิมพ์เป็น “5/1/12” โปรแกรมจะแปลงเป็น วันที่  เดือน ปี พ.ศ. 
โดย อัตโนมัติ 

จากนั้นให้คลิ๊กที่ปุ่ม ด าเนินการต่อไป โปรแกรมจะน าผู้ใช้ไปป้อนข้อมูลประเภทงานตามที่
เลือกไว้ต่อไป 

ถ้าต้องการกลับไปยังเมนูหลัก หรือแก้ไขข้อมูลราคาวัสดุ หรือแก้ไขข้อมูลต าบล ก็สามารถ
คลิ๊กที่ปุ่มค าสั่งด้านบน 
 
ข้อมูลถนนลูกรัง 
 เมื่อผู้ใช้ได้ป้อนข้อมูลโครงการโดยเลือกประเภทงานเป็นถนนลูกรัง แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม 
ด าเนินการต่อไป โปรแกรมจะน าผู้ใช้ไปป้อนข้อมูลถนนลูกรัง ตามภาพ 
 

 
 

 การป้อนข้อมูล ให้พิมพ์หรือเลือกจากรายการในช่องสีฟ้าเท่านั้น โดยมีส่วนที่จะต้องป้อน
ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ สภาพทั่วไป หมายถึง ข้อมูลสภาพลักษณะทางเดิมก่อนด าเนินการก่อสร้าง 
และ ข้อมูลออกแบบ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ท าการออกแบบ หรือ ข้อมูลที่ต้องการทราบราคาก่อสร้าง 
 ส่วนสภาพทั่วไป 

- เขตทางกว้าง ให้พิมพ์ตัวเลขความกว้างของเขตทาง หน่วยเป็น เมตร 
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- ประเภทผิวทางเดิม ให้เลือกจากรายการ ได้แก่ ดินเดิม-ลูกรัง,หินคลุก และถนนลาดยาง 
 
ส่วนข้อมูลออกแบบ 
- ผิวจราจรกว้าง ให้พิมพ์ตัวเลขความกว้างของผิวจราจร หน่วยเป็น เมตร ความกว้างของ

ผิวจราจรจะต้องกว้างไม่เกินความกว้างเขตทาง 
- ระยะทาง ให้พิมพ์ตัวเลขระยะทางโครงการ หน่วยเป็น เมตร 
- ความหนาผิวจราจร ให้พิมพ์ตัวเลขความหนาของผิวจราจร หน่วยเป็น เมตร 
- ดินถมสูงเฉลี่ย ให้พิมพ์ตัวเลขค่าความสูงเฉลี่ยของดินถม หน่วยเป็น เมตร ถ้าไม่มีงาน

ดินถม ให้เว้นว่างไว้ หรือ พิมพ์ “0” 
- SIDE SLOPE ให้เลือกความลาดชันของคันข้างทางจากรายการ ได้แก่    NO SLOPE , 

1 : 1  และ  2 : 1 
- ท่อลอด Ø 0.30 ม. , ท่อลอด Ø 0.40 ม. , ท่อลอด Ø 0.60 ม. , ท่อลอด Ø 0.80 ม. และ 

ท่อลอด Ø 1.00 ม. ให้พิมพ์ตัวเลขระยะทางของท่อระบายน้ าลอดถนน โดยเลือกจาก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในช่องด้านซ้าย  ระยะทางมีหน่วยเป็น เมตร และจะต้องเป็น
จ านวนเต็ม 

- ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย ให้พิมพ์ตัวเลขความลึกของดินถมหลังท่อระบายน้ าลอดถนน 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยความสูงจากระดับดินเดิม ถึง ระดับหลังท่อ  มีหน่วยเป็น เมตร ระดับ
ดินถมไม่ควรต่ ากว่า 0.30 เมตร 

- งบประมาณ ในช่องนี้จะแสดงงบประมาณที่เกิดจากการป้อนข้อมูลโครงการ หากมี
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณผู้ใช้ก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูล เพื่อให้ได้งบประมาณตาม
ที่ตั้งไว้ 

ปุ่มค าสั่งด้านขวา จะน าผู้ใช้ไปแก้ไขข้อมูลราคาวัสดุ หรือแก้ไขข้อมูลต าบล หากต้องการ
แก้ไขข้อมูลดังกล่าว ส าหรับปุ่มค าสั่งแสดงรายละเอียด ปร.4 และ ตัวเลือกการพิมพ์ จะกล่าวใน
หัวข้อต่อไป 
 
ข้อมูลถนนหินคลุก 
 เมื่อผู้ใช้ได้ป้อนข้อมูลโครงการโดยเลือกประเภทงานเป็นถนนหินคลุก แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม 
ด าเนินการต่อไป โปรแกรมจะน าผู้ใช้ไปป้อนข้อมูลถนนหินคลุก ตามภาพ 
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การป้อนข้อมูล ให้พิมพ์หรือเลือกจากรายการในช่องสีฟ้าเท่านั้น โดยมีส่วนที่จะต้องป้อน
ข้อมูล 2 ส่วน เช่นเดียวกับการป้อนข้อมูลถนนลูกรัง  จะมีช่องป้อนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมา 1 ช่องคือ 

- ลูกรังหนาเฉลี่ย ให้พิมพ์ตัวเลขค่าความหนาเฉลี่ยของลูกรัง หน่วยเป็น เมตร ถ้าไม่มี
งานลูกรัง ให้เว้นว่างไว้ หรือ พิมพ์ “0” 

 
ข้อมูลถนน ค.ส.ล. 
 เมื่อผู้ใช้ได้ป้อนข้อมูลโครงการโดยเลือกประเภทงานเป็นถนน ค.ส.ล. แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม 
ด าเนินการต่อไป โปรแกรมจะน าผู้ใช้ไปป้อนข้อมูลถนน ค.ส.ล.  

การป้อนข้อมูล ให้พิมพ์หรือเลือกจากรายการในช่องสีฟ้าเท่านั้น โดยมีส่วนที่จะต้องป้อน
ข้อมูล 2 ส่วน เช่นเดียวกับการป้อนข้อมูลถนนลูกรัง  และถนนหินคลุก จะมีช่องป้อนข้อมูลที่เพิ่ม
ขึ้นมา 2 ช่องคือ 

- ประเภทไหล่ทาง ให้เลือกจากรายการ ได้แก่ ไม่มีไหล่ทาง , ลูกรังบดทับแน่น และ หิน
คลุกบดทับแน่น 

- ความกว้างไหล่ทาง ให้พิมพ์ตัวเลขความกว้างของไหล่ทางต่อข้าง หน่วยเป็น เมตร  
โปรแกรมจะท าการค านวณออกมาเป็น 2 ข้างโดยอัตโนมัติ ในช่องนี้ถ้าเว้นว่างไว้หรือ
มีค่าเป็น 0  โปรแกรมจะไม่แสดงปริมาณไหล่ทาง 

หน้าจอของส่วนป้อนข้อมูลถนน ค.ส.ล. แสดงตามภาพ 
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ข้อมูลรางระบายน้ า ค.ส.ล. 
  

 
 

เมื่อผู้ใช้ได้ป้อนข้อมูลโครงการโดยเลือกประเภทงานเป็นรางระบายน้ า ค.ส.ล. แล้วคลิ๊กที่
ปุ่ม ด าเนินการต่อไป โปรแกรมจะน าผู้ใช้ไปป้อนข้อมูลรางระบายน้ า ค.ส.ล. ตามภาพ 
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การป้อนข้อมูล ให้พิมพ์หรือเลือกจากรายการในช่องสีฟ้าเท่านั้น โดยมีช่องที่จะต้องป้อน
ข้อมูล 3 ช่อง คือ 

- ขนาดรางระบายน้ า ให้เลือกจากรายการ ได้แก่ กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.40 ม. , กว้าง 0.30 ม. 
ลึก 0.50 ม. , กว้าง 0.40 ม. ลกึ 0.60 ม. และ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. 

- ระยะทาง ให้พิมพ์ตัวเลขระยะทางโครงการ หน่วยเป็น เมตร 
- ตัดผิวจราจร ค.ส.ล. ให้พิมพ์ตัวเลขงานตัดผิวจราจร ค.ส.ล. ของโครงการ ในกรณีที่

รางระบายน้ าบางส่วนจะต้องอยู่ในผิวจราจรหรือต้องตัดผ่านผิวจราจร ค.ส.ล. ถ้าไม่มี
งานตัดผิวจราจร ค.ส.ล. ให้เว้นว่างไว้ หรือ พิมพ์ “0”  หน่วยเป็น ตารางเมตร 

 
ข้อมูลท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

เมื่อผู้ใช้ได้ป้อนข้อมูลโครงการโดยเลือกประเภทงานเป็นท่อระบายน้ า ค.ส.ล. แล้วคลิ๊กที่
ปุ่ม ด าเนินการต่อไป โปรแกรมจะน าผู้ใช้ไปป้อนข้อมูลท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ตามภาพ 

 

 
 

การป้อนข้อมูล ให้พิมพ์หรือเลือกจากรายการในช่องสีฟ้าเท่านั้น โดยมีช่องที่จะต้องป้อน
ข้อมูล 5 ช่อง คือ 

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ให้เลือกจากรายการ ได้แก ่ 0.30 , 0.40 , 0.60 , 0.80 และ 
1.00 

- ระยะทางรวมบ่อพัก ให้พิมพ์ตัวเลขระยะทางรวมของโครงการ หน่วยเป็น เมตร 
- จ านวนบ่อพัก ให้พิมพ์ตัวเลขจ านวนบ่อพัก หน่วยเป็น บ่อ 
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- ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย ให้พิมพ์ตัวเลขความลึกของดินถมหลังท่อระบายน้ า โดยใช้
ค่าเฉลี่ยความสูงจากระดับดินเดิม ถึง ระดับหลังท่อ  มีหน่วยเป็น เมตร ระดับดินถมไม่
ควรต่ ากว่า 0.30 เมตร 

- งานตัดซ่อมถนน ค.ส.ล. ให้พิมพ์ตัวเลขงานตัดซ่อมถนน ค.ส.ล. ในกรณีที่ท่อระบาย
น้ าบางส่วนจะต้องอยู่ในถนน ค.ส.ล. หรือต้องตัดผ่านถนน ค.ส.ล. และท าการซ่อม
ถนนให้กลับสู่สภาพเดิม ถ้าไม่มีงานตัดซ่อมถนน ค.ส.ล. ให้เว้นว่างไว้ หรือ พิมพ์ “0”  
หน่วยเป็น ตารางเมตร 
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การแสดงรายการและการสั่งพิมพ์ 
 
 ในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงการแสดงรายละเอียดประมาณราคา และการสั่งพิมพ์เอกสารออก
ทางเคร่ืองพิมพ์ 
 การป้อนข้อมูลโครงการตามที่กล่าวมาแล้ว จากหน้าจอการป้อนข้อมูลงานประเภทต่างๆ 
จะเห็นปุ่มค าสั่งแสดงรายละเอียด ปร.4 และ ตัวเลือกการพิมพ์ อยู่ทางด้านขวา  
 

 
 

 ทั้งสองปุ่มค าสั่งนี้จะน าไปสู่การแสดงรายละเอียดการประมาณราคา ทางจอภาพ และ เป็น
เอกสารผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ มีการใช้งานดังนี้ 

- ปุ่มแสดงรายละเอียด ปร.4  เมื่อผู้ใช้ท าการกรอกข้อข้อมูลโครงการในประเภทงานที่
เลือกครบถ้วนแล้วสามารถคลิ๊กที่ปุ่มค าสั่งนี้ จะน าไปหน้าแสดงรายละเอียด ปร.4 ซึ่ง
ข้อมูลในหน้านี้จะถูกค านวณและน ามาแสดงผลโดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไข
ได้ 

- ตัวเลือกการพิมพ์  ให้เลือกรายการในช่องสีฟ้าแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม พิมพ์ ซึ่งแต่ละรายการจะ
ตอบสนองค าสั่งดังนี้ 

- พิมพ์รายการประกอบ  โปรแกรมจะสั่งพิมพ์เอกสาร ดังนี้ 
 ข้อมูลประกอบการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง  จ านวน 3 หน้า 
 รายการราคาค่างานต่อหน่วย  จ านวน 5 หน้า 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายโครงการก่อสร้าง(ป้ายเหล็ก)  

จ านวน 1 หน้า 
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 รายละเอียดประมาณราคาค่างาน วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนน  
จ านวน 1 หน้า 

รวม  10  หน้า 
 

- พิมพ์ขออนุมัติโครงการ โปรแกรมจะสั่งพิมพ์เอกสาร ดังนี้ 
 สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 ส าหรับลงชื่อเพื่อ

อนุมัติโครงการ จ านวน 1 หน้า 
 รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 แนบเพื่อขออนุมัติ

โครงการ จ านวน 1 หน้า 
รวม  2  หน้า 
 

- พิมพ์ราคากลางทั้งหมด โปรแกรมจะสั่งพิมพ์เอกสาร ดังนี้ 
  ข้อมูลประกอบการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง  จ านวน 3 หน้า 
 รายการราคาค่างานต่อหน่วย  จ านวน 5 หน้า 
 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายโครงการก่อสร้าง(ป้ายเหล็ก)  

จ านวน 1 หน้า 
 รายละเอียดประมาณราคาค่างาน วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ลอดถนน  

จ านวน 1 หน้า 
 สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 ส าหรับลงชื่อเพื่อ

อนุมัติโครงการ จ านวน 1 หน้า 
 รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 แนบเพื่อขออนุมัติ

โครงการ จ านวน 1 หน้า 
 สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 ส าหรับลงชื่อเพื่อ

เป็นราคากลาง จ านวน 1 หน้า 
 รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 แนบราคากลาง 

จ านวน 1 หน้า 
 ใบเสนอราคา  จ านวน 1 หน้า 
รวม  15  หน้า 
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- พิมพ์ราคากลาง ปร.4 - ปร.5  โปรแกรมจะสั่งพิมพ์เอกสาร ดังนี้ 
 รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 แนบเพื่อขออนุมัติ

โครงการ จ านวน 1 หน้า 
 สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 ส าหรับลงชื่อเพื่อ

เป็นราคากลาง จ านวน 1 หน้า 
รวม  2  หน้า 
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ตัวอย่างโครงการ 
 
แบบเลขที่ 12/2555 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 3 หมู่ที่ 7  บ้านบึงทับช้าง   
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ระยะทางประมาณ 275  เมตร  เสริมลูกรังบดอัดแน่นหนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร  (SIDE SLOPE 1 : 1) 
วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ลอดถนน ขนาด Ø 0.30 เมตร ระยะทาง 7 เมตร 
เขตทางกว้าง 7 เมตร ผิวทางเดิมเป็นดินเดิมแน่นขรุขระ 
 
การป้อนข้อมูล 
 เมื่อท าการป้อนข้อมูลต าบล ข้อมูลราคาวัสดุ  และข้อมูลราคาค่างานต่อหน่วยเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ไปยังหน้าข้อมูลโครงการ ท าการป้อนข้อมูลตามภาพ 
 

 
 

 คลิ๊กปุ่ม ด าเนินการต่อไป 
 
 
 

เลือกถนน ค.ส.ล. 
พิมพ์ ซอย 3 
เลือก  7 
พิมพ์ 12/2555 
เลือกชื่อจากรายการ 
พิมพ์ 12/2/12 

คลิ๊ก 



136 
 

 

 
 ป้อนข้อมูลตามภาพ 
 

 
 
 

  
ที่ตัวเลือกการพิมพ์   
เลือกพิมพ์ราคากลางทั้งหมด   
คลื๊กที่ปุ่มพิมพ์   
เคร่ืองพิมพ์ที่ติดตั้งเป็นค่าเร่ิมต้น จะพิมพ์เอกสารทั้งหมดดังหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์  7 
เลือก ดินเดิม-ลูกรัง 

พิมพ์  5 
พิมพ์  275 

เลือก  1 : 1 
พิมพ์  7 

พิมพ์  0.3 

พิมพ์  0.2 

ได้งบประมาณ 
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ภาคผนวก ค 

ซีดีรอมโปรแกรมประมาณราคา 
งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือแสดงความคิดเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หนังสือแสดงความคิดเหน็ 
การใช้งาน 

โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน ้า 

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอเมืองนครราชสีมา 

_________________________________________________________________________ 

รูปแบบของแบบก่อสร้าง 

  ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง   อ่ืนๆ.................................... 

 

รูปแบบหน้าตาของโปรแกรม 

  ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง   อ่ืนๆ.................................... 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

  ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง   อ่ืนๆ.................................... 

 

ความสะดวกในการใช้งาน 

  ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง   อ่ืนๆ.................................... 

 

ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

  ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง   อ่ืนๆ.................................... 

 

ความถูกต้องในการค านวณ 

  ดี   พอใช้  ควรปรับปรุง   อ่ืนๆ.................................... 
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หนังสือแสดงความคิดเหน็ 

การใช้งาน 

โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน ้า 

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอเมืองนครราชสีมา 

_________________________________________________________________________ 

สรุปความคิดเห็น 

แบบก่อสร้าง 

  สามารถน าไปใช้งานได้   ไม่ควรน าไปใช้งาน  อ่ืนๆ.................................... 

 

โปรแกรมประมาณราคา 

  สามารถน าไปใช้งานได้   ไม่ควรน าไปใช้งาน  อ่ืนๆ.................................... 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

........................................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................... 

 

          ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ความคิดเห็น 

          (................................................) 

       ต าแหน่ง....................................................... 

      หน่วยงาน...................................................... 



157 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน 
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แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจในการใช้งาน 

โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน ้า 

 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอเมืองนครราชสีมา  

_________________________________________________________________________ 

รูปแบบของแบบก่อสร้าง 

   ดี    พอใช้   ควรปรับปรุง 

 

รูปแบบหน้าตาของโปรแกรม 

   ดี    พอใช้   ควรปรับปรุง 

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม 

   ดี    พอใช้   ควรปรับปรุง 

 

ความสะดวกในการใช้งาน 

   ดี    พอใช้   ควรปรับปรุง 

 

ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

   ดี    พอใช้   ควรปรับปรุง 

 

ความถูกต้องในการค านวณ 

   ดี    พอใช้   ควรปรับปรุง 
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจในการใช้งาน 

โปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างทางและระบบระบายน ้า 

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเขตอ้าเภอเมืองนครราชสีมา 

_________________________________________________________________________ 

สรุปการน้าไปใช้งาน 

แบบก่อสร้าง 

   จะน าไปใช้งาน  ไม่แน่ใจที่จะน าไปใช้งาน  ไม่น าไปใช้งาน 

 

โปรแกรมประมาณราคา 

   จะน าไปใช้งาน  ไม่แน่ใจที่จะน าไปใช้งาน  ไม่น าไปใช้งาน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

....................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ...................................

.................................................................................................................................................... ............ 

 

          ลงชื่อ...................................................................ผู้ตอบแบบสอบถาม  

          (.................................................................) 

       ต าแหน่ง....................................................................... 

      หน่วยงาน...................................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นายรังสรรค์  ชั้นกลาง   เกิดเมื่อวันที่  9  กันยายน  พ.ศ. 2513 ที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  สถานที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 99  หมู่ที่  7  ถนนเพ็ชรมาตุคลา   ต าบลมะเริง  อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 6ว  สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ   อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาช่างโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  และระดับปริญญาตรี  วิทยาศาตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีก่อสร้าง)  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


