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 (Construction Estimating)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสืบค้น การหาปริมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง 

งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ จากข้อมูลสถิติด้วยกระบวนการท่ี 

หลากหลาย หาค่าด�าเนินการ ภาษี และการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสาธารณะ

2. สามารถปฏิบัติ การหาปริมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง งานโครงสร้าง 

งานสถาปัตยกรรม งานระบบ จากข้อมูลสถิติ ค่าด�าเนินการ ภาษี และการประกวด

ราคาก่อสร้างประเภทอาคารสาธารณะ

3. ประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารงานคุณภาพและ 

เพิ่มผลผลิตในการประมาณราคางานก่อสร้าง ด้วยความละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการหาปริมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง 

งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ จากข้อมูลสถิติ ค่าด�าเนินการ ภาษี 

และการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสาธารณะ

2. ค�านวณหาปริมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 

งานระบบ จากข้อมูลสถิติ ค่าด�าเนินการ ภาษี และการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร

สาธารณะ

3. ประมาณราคาตามหลกัและวธิกีารของอาคารสาธารณะพร้อมสรปุรายการประมาณการ

4. หาความรู้เพิม่เตมิด้วยการสบืค้น ในการหาปริมาณ ราคาของวัสดุ ค่าแรงงานของงาน

ก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อย่างมีเหตุผล ด้วยความละเอียดรอบคอบ

ค�าอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการหาปริมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรง 

งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ จากข้อมลูสถิติด้วยกระบวนการทีห่ลากหลาย อย่าง

มีเหตุผล ด้วยความละเอียดรอบคอบ หาค่าด�าเนินการ ภาษี และการประกวดราคาก่อสร้าง 

ประเภทอาคารสาธารณะ
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แผนการจัดการเรียนรู

วิชา ประมาณราคางานกอสรางอาคาร

รหัสวิชา 30106-2004 จ�านวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห

บทที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู จ�านวนคาบ (ชม.)

1 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม 4

2 การประมาณราคางานไมแบบ 8

3 การประมาณราคางานคอนกรีต 8

4 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต 12

5 การประมาณราคางานหลังคา 12

6 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 12

7 การประมาณราคางานระบบ 8

8 บัญชีรายการประมาณราคาและการประกวดราคา 8

รวม 18
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ตารางวิเคราะห์ค�าอธิบายรายวิชา

วิชา ประมาณราคางานกอสรางอาคาร

รหัสวิชา 30106-2004 จ�านวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห

บทที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู
เวลาเรียน จ�านวนคาบ 

(ชม.)ทฤษฎี ปฏิบัติ

1 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม 1 3 4

1.1 หลักเกณฑเกี่ยวกับการประมาณราคา

งานดิน

1.2 การประมาณราคางานดิน

1.3 การหาปริมาณวัสดุรองใตฐานราก

1.4 หลักเกณฑเกี่ยวกับการประมาณราคา

งานเสาเข็ม

1.5 การประมาณราคางานเสาเข็ม

2 การประมาณราคางานไมแบบ 2 6 8

2.1 หลักเกณฑการประมาณราคางาน 

ไมแบบ

2.2 ปริมาณงานไมแบบฐานราก

2.3 ปริมาณงานไมแบบเสา

2.4 ปริมาณงานไมแบบคาน

2.5 ปริมาณงานไมแบบพื้น

2.6 ปริมาณงานไมแบบบันได

3 การประมาณราคางานคอนกรีต 2 6 8

3.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับงานคอนกรีต

3.2 หลักเกณฑการประมาณราคางาน

คอนกรีต

3.3 ปริมาณคอนกรีตฐานราก

3.4 ปริมาณคอนกรีตเสา 
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บทที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู
เวลาเรียน จ�านวนคาบ 

(ชม.)ทฤษฎี ปฏิบัติ

3.5 ปริมาณคอนกรีตคาน

3.6 ปริมาณคอนกรีตพื้น

3.7 ปริมาณคอนกรีตบันได

3.8 การหาปริมาณวัสดุมวลรวมของ 

งานคอนกรีต

4 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต 3 9 12

4.1 หลักเกณฑการประมาณราคางาน 

เหล็กเสริมคอนกรีต

4.2 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก

4.3 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตเสา

4.4 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตคาน

4.5 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตพื้น

4.6 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตบันได

4.7 ปริมาณลวดผูกเหล็ก

5 การประมาณราคางานหลังคา 3 9 12

5.1 ขั้นตอนการหาปริมาณวัสดุงานหลังคา

5.2 หลักเกณฑเกี่ยวกับการประมาณราคา

งานโครงหลังคา

5.3 การหาปริมาณวัสดุงานโครงหลังคา

5.4 หลักเกณฑเกี่ยวกับการประมาณราคา

งานวัสดุมุงหลังคา

5.5 การหาปริมาณวัสดุมุงหลังคา
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บทที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู
เวลาเรียน จ�านวนคาบ 

(ชม.)ทฤษฎี ปฏิบัติ

6 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 3 9 12

6.1 การประมาณราคางานประตู หนาตาง

6.2 การประมาณราคางานตกแตงผิวผนัง

6.3 การประมาณราคางานตกแตงผิวพื้น

6.4 การประมาณราคางานฝ้าเพดาน

6.5 การประมาณราคางานบันได 

และสวนประกอบบันได

6.6 การประมาณราคางานทาสี

7 การประมาณราคางานระบบ 2 6 8

7.1 หลักเกณฑการประมาณราคา 

งานระบบไฟฟ้า

7.2 วิธีการประมาณราคางานระบบไฟฟ้า

7.3 หลักเกณฑการประมาณราคา

 งานระบบสุขาภิบาล

7.4 วิธีการประมาณราคางานระบบ

สุขาภิบาล

8 บัญชีรายการประมาณราคาและ 

การประกวดราคา

2 6 8

8.1 แบบฟอรมลงบัญชีรายการคากอสราง

8.2 การลงบัญชีรายการคากอสราง

8.3 การค�านวณคา Factor F

8.4 การค�านวณคาเงินชดเชยคากอสราง 

(คา k)

8.5 การแบงงวดงานกอสราง

8.6 การประกวดราคางานกอสราง

รวม 18 53 72



ค�ำน�ำ

หนังสือเรียนวิชา ประมาณราคางานกอสรางอาคาร รหัสวิชา 30106-2004 เลมน้ี 

เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค�าอธิบายรายวิชา ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางกอสราง และสาขาวิชาชางส�ารวจ ของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป เนื่องจากผูเขียนได

รวบรวมวิธีการประมาณราคางานกอสรางอาคาร โดยอางอิงจากหลักเกณฑการค�านวณราคา

กลางงานกอสรางอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อใหผูอานไดเขาใจถึงหลัก

เกณฑวิธีการหาปริมาณวัสดุอุปกรณ คาแรง งานกอสรางอาคารสาธารณะ เนื้อหาของหนังสือ

เลมน้ีประกอบดวยหน่วยการเรยีน 8 บทเรยีน ในแตละบทเรยีนไดน�าเสนอตวัอยางการค�านวณ

ราคาคาวัสดุและคาแรงของแตละหมวดงาน เพื่อใหผูอานเขาใจงายขึ้น อีกทั้งยังมีกิจกรรม 

ฝกทกัษะใหผูเรยีนฝกปฏบิตัใินทกุสปัดาหของการเรยีน เพื่อใหเกดิประสบการณการเรยีนรูดาน

การประมาณราคาจากแบบกอสรางอาคารจริง

ในการศึกษารายวิชานี้ ผูอานควรมีการศึกษาขอมูลดานราคาวัสดุอุปกรณ คาแรง และ

หลกัเกณฑทีเ่กีย่วของกบัการประมาณราคางานกอสรางอาคารใหมคีวามทันสมยัและสอดคลอง

กับพื้นที่ตั้งของโครงการกอสรางอาคาร เนื่องจากขอมูลดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงตามพื้นท่ี

แตละจังหวัด และมีการปรับปรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวของอยูเสมอ ราคาวัสดุอุปกรณและ

คาแรงที่ปรากฏตามตัวอยางในหนังสือเลมนี้เปนเพียงขอมูลที่คนควาในชวงระยะเวลาที่เขียน

หนังสือเลมนี้เทานั้น
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การเขียนหนังสือเลมนี้ ไดรวบรวมจากประสบการณในการสอน การศึกษาคนควาขอมูล 

รวมทั้งการขอรับค�าแนะน�าจากผูที่เกี่ยวของกับการประมาณราคางานกอสรางอาคารของ 

สวนราชการตางๆ ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ไดชวยเหลือใหค�าแนะน�า และใหก�าลังใจ 

จนท�าใหหนังสือเลมน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะสามารถ

ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และเปนประโยชนตอผูที่สนใจ หากมีขอ 

ผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อน�าขอมูลมาปรับปรุง

แกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป ดวยความขอบพระคุณยิ่ง

 กรุณาพร รัตนภูผา

 อีเมล : r.karunaporn@gmail.com
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บทน�า

งานดินส�าหรับการกอสรางอาคารแบงออกเปน 2 สวนคือ งานขุดดินและงานถมดิน ใน
สวนของงานดินขุดเปนงานกอสรางที่ไมมีคาวัสดุ จึงประมาณราคาเฉพาะคาแรงงานเทานั้น 
สวนงานดินถมอาจตองประมาณราคาทั้งคาวัสดุและคาแรงงาน แลวแตกรณีของงานกอสราง
นั้นๆ การหาปริมาณงานดินขุดและงานดินถมตองพิจารณาจากขนาดและความลึกของหลุมขุด
ตามแบบทีร่ะบไุว ในแบบกอสราง มหีน่วยเปนจ�านวนลกูบาศกเมตร สวนงานเสาเขม็เปนงานที่
ตองประมาณราคาเฉพาะโครงการกอสรางทีถ่กูออกแบบให ใชฐานรากแบบเสาเข็มตามรูปแบบ
รายการที่ระบุไวตามแบบกอสรางเทานั้น มีหน่วยเปนจ�านวนตน

เนื้อหา

1.1 หลักเกณฑเกี่ยวกับการประมาณราคางานดิน

1.2 การประมาณราคางานดิน

1.3 ปริมาณวัสดุรองใตฐานราก

1.4 หลักเกณฑเกี่ยวกับการประมาณราคางานเสาเข็ม

1.5 การประมาณราคางานเสาเข็ม

จุดประสงค์ของบทเรียน

1. บอกหลักเกณฑการประมาณราคางานดินได

2. ค�านวณหาปริมาณงานดินได

3. ค�านวณหาปริมาณวัสดุรองใตฐานรากได

4. บอกหลักเกณฑการประมาณราคางานเสาเข็มได

5. ค�านวณหาปริมาณงานเสาเข็มได

สมรรถนะประจ�าบทเรียน

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และมีทักษะในการหาปริมาณวัสดุ คาแรง 
งานดินจากแบบกอสรางอาคารสาธารณะ

2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และมีทักษะในการหาปริมาณวัสดุ คาแรง 
งานเสาเข็มจากแบบกอสรางอาคารสาธารณะ

กำรประมำณรำคำงำนดิน
และงำนเสำเข็ม

1
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1.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประมาณราคางานดิน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดก�าหนดหลักเกณฑส�าหรับการประมาณราคางาน

ดินไวดังนี้

1. งานขุดดินและถมคืน ใหค�านวณหาปริมาณงานดินที่ตองขุดตามเน้ือที่ของฐานราก

แตละขนาดคณูดวยความลกึจากระดบัดนิถงึระดบัใตฐานราก แลวคณูดวยจ�านวนของฐานราก

แตละขนาด จะไดผลลพัธมหีน่วยเปนลกูบาศกเมตร (ม.3) เมื่อไดปริมาณงานดนิขดุของฐานราก

ทั้งหมดแลว ใหน�าไปรวมกับเปอรเซ็นตการเผื่องานขุดดิน (ตามหลักเกณฑเผื่อดินพังและเพื่อ

ท�างานสะดวก) จะไดปริมาณงานดินขุดทั้งหมดเปนจ�านวนลูกบาศกเมตร (ม.3)

2. การถมคนื คอืการน�าดนิทีข่ดุขึน้จากฐานราก แลวถมกลบัคนืลงไปในหลมุฐานราก หลงั

จากท�าการหลอคอนกรีตฐานราก เสาตอมอ และรื้อถอนไมแบบ (ถอดแบบ) เรียบรอยแลว

3. เกณฑการเผื่องานขุดดินฐานรากและกลบคืน ใหคิดค�านวณเผื่อกันดินพังและท�างาน

สะดวก 30 เปอรเซ็นต

4. เกณฑการเผื่องานดินถมงานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับและงานถมบริเวณ ตามหลัก

เกณฑของกรมบัญชีกลาง ใหคิดค�านวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้

1. งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับดวยแรงคน

(1) งานถมทรายรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อ  25  เปอรเซ็นต

(2) งานดินรองพื้นหรือปรับระดับ  เผื่อ  30  เปอรเซ็นต

(3) งานดินลูกรังรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อ  35  เปอรเซ็นต

(4) งานอิฐหักรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อ  25  เปอรเซ็นต

2. งานถมบริเวณดวยเครื่องจักร

(1) งานถมทราย เผื่อ  40  เปอรเซ็นต

(2) งานถมดิน เผื่อ  60  เปอรเซ็นต

(3) งานถมดินลูกรัง เผื่อ  60  เปอรเซ็นต

(4) งานถมอิฐหัก เผื่อ  50  เปอรเซ็นต
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1.2 การประมาณราคางานดิน
การประมาณราคางานดิน ในงานกอสรางแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. งานขุดดินและถมกลบคืน เปนการค�านวณหาปริมาณงานดินขุด เพื่อปฏิบัติงาน

กอสรางสวนที่อยูใตดิน เชน ฐานราก เสาตอมอ บอเกรอะ บอซึม และค�านวณหาปริมาณดิน

ถมกลบคืนหลังจากการกอสรางเสร็จสิ้นแลว เพื่อใหทราบงบประมาณคาแรงงานในหมวดงาน

ดินขุดและถมกลบคืน มีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาแบบแปลนกอสราง และนับจ�านวนหลุมจากแบบแปลนฐานราก 

2. ศึกษา ความกวาง ความยาว และความลึกของฐานราก หรือบอเกรอะ บอซึม จาก

แบบขยายทางวิศวกรรม 

3. ค�านวณหาปริมาณดินขุดและถมกลับคืน ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง โดย 

มีวิธีการค�านวณจากตัวอยาง ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ดังนี้

รูปที่ 1.1 ตัวอยางรูปแบบในการหาปริมาณงานดินฐานราก

ปริมาณดินขุดและถมกลับคืน = พื้นที่ฐาน × ความลึก × จ�านวน × 1.30
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ตัวอยางที่ 1.1 จากรูปตอไปนี้ จงค�านวณหาปริมาณงานดินขุดและถมกลับคืนของฐานราก

จ�านวน 20 ฐาน

วิธีท�า

 ปริมาณดินขุด และถมกลับคืน = ความกวาง × ความยาว × ความลึก  

   × จ�านวนฐานราก × 1.30

  = 1.40 × 2.40 × 1.90 × 20 × 1.30

  = 165.98 ลบ.ม. ตอบ
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ตัวอยางที่ 1.2 จากรปูตอไปนี ้จงค�านวณหาปรมิาณงานดนิขดุและถมกลบัคนืของฐานราก F2 

จ�านวน 15 ฐาน

วิธีท�า

จากแบบแปลนขยายฐานรากพบวา รูปแบบของฐานรากเปนรูปหกเหลี่ยม สามารถแบง

พื้นที่ออกเปนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูได 2 พื้นที่ดังนี้

 ปริมาณดินขุด และถมกลับคืน = (พื้นที่รูปที่ 1 + พื้นที่รูปที่ 2) × ความลึก 

   × จ�านวน × 1.30

 พื้นที่ A1 = 0.50 × สูง × ผลบวกของดานคูขนาน

  =  0.50 × (0.35 + 0.78) × (0.34 + 1.70)

  = 0.50 × 1.13 × 2.04

  = 1.15 ตร.ม.

 พื้นที่ A2 = 0.50 × สูง × ผลบวกของดานคูขนาน

  =  0.50 × 0.35 × (1.35 + 1.70)

  = 0.50 × 0.35 × 3.05

  = 0.53 ตร.ม.

 ปริมาณดินขุด และถมกลับคืน = (1.15 + 0.53) × 1.60 × 15 × 1.30

  = 52.42 ลบ.ม. ตอบ
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ตัวอยางที่ 1.3 จากรปูตอไปนี ้จงค�านวณหาปรมิาณดนิขดุและถมกลบัคนืของบอดกัไขมนัของ

อาคารแหงหนึ่ง ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.66 เมตร 

วิธีท�า

 ปริมาณดินขุดและถมกลับคืน = พื้นที่ฐาน × ความลึก × 1.30

  = πr2 × ลึก × 1.30

 พื้นที่ฐาน = πr2

 ความลึก = (0.05 + 0.07 + 0.35 + 0.05)

  = 0.52 ม.

 ปริมาณดินขุด และดินถมกลับคืน = (3.14 × 0.332) × 0.52 × 1.30

  = 0.23 ลบ.ม. ตอบ

2. งานดินถมปรับระดับหรือปรับพื้นที่ เปนการค�านวณหาปริมาณโดยการหาพื้นที่

บรเิวณทีต่องการถมดนิปรบัระดบัทัง้หมด และบวกเผื่อวสัดตุามหลกัเกณฑของกรมบญัชกีลาง  

มีหน่วยเปนลูกบาศกเมตร มีวิธีการคิดดังนี้

ปริมาณดินถมปรับระดับ = พื้นที่ฐาน × ความสูงที่ตองการถม × เปอรเซ็นตเผื่อการบดอัด
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ตัวอยางที่ 1.4 ตองการถมดินเพื่อปรับระดับในการกอสรางอาคารส�านักงานแหงหนึ่ง พื้นที่

ดินมีขนาดกวาง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ความสูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร โดยใชดินลูกรังและ 

ใชเครื่องจักรในการด�าเนินงาน จะตองใชดินทั้งหมดกี่ลูกบาศกเมตร

วิธีท�า

ปริมาณดินถมทั้งหมด = พืน้ทีฐ่าน × ความสงูทีต่องการถม × เปอรเซน็ตเผื่อการบดอดั

  = 60 × 100 × 0.50 × 1.60 

   = 4,800  ลบ.ม. ตอบ

ตัวอยางที่ 1.5 จากรูปตอไปนี้ จงค�านวณหาปริมาณดินลูกรังส�าหรับถมปรับพื้นที่

วิธีท�า ปริมาณดินถมทั้งหมด = (พื้นที่ปากหลุม + พื้นที่กนหลุม)

   +) พื้นที่ปากหลุม + พื้นที่กนหลุม  × ความลึก
3

 พื้นที่ปากหลุม = กวาง × ยาว

  =  25 × 36 

  = 900 ตร.ม.
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 พื้นที่กนหลุม = กวาง × ยาว

  =  10 × 20 

  = 200 ตร.ม.

 ปริมาณดินถม = (900 + 200 + 900 × 200 ) × 0.80
3

  = (1100 + 424.26) × 0.27

  = 411.55 ลบ.ม.

 เผื่อการบดอัดดิน 60 เปอรเซ็นต = 411.55 × 1.60

  = 658.48 ลบ.ม. ตอบ

1.3 ปริมาณวัสดุรองใตฐานราก
กรมบญัชกีลาง (2560 : 81) ก�าหนดไววา “การค�านวณหาปรมิาณงานวสัดรุองใตฐานราก 

ใหค�านวณวสัดรุองใตฐานรากตามขนาดเนือ้ที่ใตฐานรากแตละขนาดคูณดวยความหนาของวสัดุ

รองใตฐานราก แลวคูณดวยจ�านวนฐานรากแตละขนาด จะไดผลลัพธเปน ม.3 หรือ ลบ.ม. เมื่อ

รวมปรมิาณงานวสัดรุองใตฐานรากทัง้หมดแลว ใหน�าไปรวมกับเปอรเซน็ตการเผ่ืองานถมทราย 

(ตามหลกัเกณฑเผื่อการยบุตวัของงานถมทราย) กจ็ะไดปรมิาณงานวสัดรุองใตฐานรากทัง้หมด

เปนจ�านวน ม.3 จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถสรุปวิธีการคิดไดดังนี้

 ปริมาณวัสดุรองใตฐานราก = พื้นที่ของแปลนขยายฐานราก × ความหนาของวัสดุ

    × จ�านวนฐานราก × เปอรเซ็นตเผื่อ

หมายเหตุ :

 เปอรเซ็นตเผื่อ = 1 + เกณฑการเผื่อวัสดุแตละชนิดหารดวย 100

 เชน เผื่อ 25% = 1 + 25
100

 เปอรเซ็นตเผื่อ = 1.25
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ตัวอยางที่ 1.6 จากรปูตอไปนี ้จงหาปรมิาณวสัดรุองใตฐานราก F จ�านวน  15 ฐานของอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

วิธีท�า

 ปริมาณวัสดุรองใตฐานราก = พื้นที่ของแปลนขยายฐานราก × ความหนาของวัสดุ 

    × จ�านวนฐานราก × เปอรเซ็นตเผื่อ

  = (2.00 × 2.00) × 0.10 × 15 × 1.25 

   = 7.50  ลบ.ม. ตอบ

1.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประมาณราคางานเสาเข็ม
กรมบัญชีกลาง (2560 : 81) ก�าหนดไววา “งานตอกเสาเข็ม ใหค�านวณหาปริมาณของ 

เสาเขม็ทีจ่ะตอกตามชนดิ ขนาด และความยาวของเสาเขม็ โดยคดิปรมิาณของเสาเขม็ทีก่�าหนด

ใหตอกกับฐานรากแตละขนาด แลวรวมยอดไดจ�านวนเทาใด เปนปริมาณของเสาเข็มที่จะใช

ทั้งหมดมีหน่วยเปนจ�านวนตน”

หมายเหต ุ: กรณมีคีาเจาะส�ารวจดนิ คาทดสอบการรบัน�า้หนกัของเสาเขม็ และคาทดสอบ

ความสมบูรณของเสาเข็ม ใหค�านวณเปนคางานตนทุนไว ในสวนของคางานตนทุน
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1.5 การประมาณราคางานเสาเข็ม
เสาเข็มเปนรากฐานที่ส�าคัญของอาคาร ท�าหนาที่รับน�้าหนักทั้งหมดของตัวอาคารถาย

ลงสูชั้นดิน การประมาณราคางานเสาเข็ม ค�านวณไดจากจ�านวนเสาเข็มทั้งหมด มีหน่วยเปน 

จ�านวนตน คูณดวยราคาตอตน 

1. ชนิดของเสาเข็ม ในงานกอสรางเสาเข็มแบงได 2 ชนิด ไดแก 

1. เสาเข็มสั้น ไดแก เสาเข็มไม เสาเข็มรูปตัวไอ เสาเข็มรูปตัวที และเสาเข็มหกเหลี่ยม

กลวง มีขนาดหนาตัดหลายขนาด มีความยาวระหวาง 6 – 8 เมตร

2. เสาเข็มยาว แบงออกได 2 ชนิดไดแก

 1. เสาเขม็คอนกรตีอัดแรง (Prestressed Concrete Pile) เปนเสาเขม็ท่ีมกีระบวนการ

ผลติโดยอาศยัเทคนคิการดงึลวดรบัแรงดงึ แลวเทคอนกรตีลงในแบบ เมื่อคอนกรตีแขง็จนได

ก�าลงัตามทีต่องการแลว จึงท�าการตดัลวดรบัแรงดงึ ท�าใหเกดิแรงอดัในเสาเขม็ ชวยลดปัญหา

การแตกราวของเสาเข็ม เสาเข็มชนิดนี้มีหลายขนาดและหลายหนาตัด เชน หนาตัดรูปตัวไอ 

และรูปหนาตัดกลม มีความยาวระหวาง 20 – 30 เมตร

 2. เสาเขม็คอนกรตีหลอในที ่(Cast–in–place Concrete Pile) หรอืเสาเขม็เจาะ เปน

เสาเข็มที่เจาะลงไปใตพื้นดิน และเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เจาะ ขึ้นรูปเปนรูปเสาเข็ม มีหนา

ที่แบกรับน�้าหนักของอาคาร เปนเสาเข็มที่มุงเนนใหเกิดผลกระทบตออาคารขางเคียงจากการ 

สั่นสะเทือนนอย สามารถท�าความลึกไดมากกวาเสาเข็มตอก และสามารถควบคุมต�าแหน่ง

ไดดีกวา แตมีราคาสูงกวาในกรณีรับน�้าหนักเทากัน แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ เสาเข็มเจาะ 

แบบแหง และเสาเข็มเจาะแบบเปียก 

2. วิธีการค�านวณหาปริมาณงานเสาเข็ม มีขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาแบบแปลนกอสราง และนับจ�านวนฐานรากจากแบบแปลนฐานราก

 2. ศึกษาแบบขยายฐานรากวา ก�าหนดให ใชเสาเข็มชนิดใด และจ�านวนเสาเข็ม 

ตอฐานรากหนึ่งฐาน

 3. ค�านวณหาปริมาณเสาเข็ม โดยมีวิธีการคิดดังนี้

ปริมาณเสาเข็มทั้งหมด  =  จ�านวนเสาเข็มตอ 1 ฐานราก × จ�านวนฐานราก
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ตัวอยางที่ 1.7 จากรูปตอไปนี้ จงค�านวณหาปริมาณเสาเข็มที่ใช ในการกอสรางฐานราก F1 

จ�านวน 25 ฐาน 

วิธีท�า

 ปริมาณเสาเข็มทั้งหมด =  จ�านวนเสาเข็มตอ 1 ฐานราก × จ�านวนฐานราก

  = 2 × 25 

   = 50 ตน ตอบ
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กิจกรรมฝึกทักษะที่ 1 บทที่ 1

ชื่อวิชา : ประมาณราคางานกอสรางอาคาร (30106–2004) สัปดาหที่ 1

ชื่อหน่วย : การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม จ�านวน 4 ชม.

ชื่อเรื่อง : การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม

จุดประสงค์การเรียนรู

1. ปฏิบัติการประมาณราคางานดินได

2. ปฏิบัติการประมาณราคางานวัสดุรองใตฐานรากได

3. ปฏิบัติการประมาณราคางานเสาเข็มได

4. ปฏิบัติการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับราคาวัสดุ คาแรง และงานดินได

5. ปฏิบัติการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับราคาวัสดุ คาแรง และงานเสาเข็มได

ค�าสั่ง : จากแบบกอสรางอาคารสาธารณะที่นักศึกษาเตรียมมา ใหนักศึกษาปฏิบัติดังนี้

1. หาจ�านวนฐานรากทั้งหมดโดยแยกตามสัญลักษณ

2. หาปริมาณงานดินขุดและถมกลับคืนของฐานรากทั้งหมด

3. หาปริมาณวัสดุรองใตฐานรากทั้งหมด

4. สบืคนขอมลูเกีย่วกบัคาวสัดแุละคาแรงงานดนิ แลวประมาณราคางานดนิทัง้หมด

ดังนี้

 4.1 คาแรงงานดินขุดและถมกลับคืนทั้งหมด

 4.2 คาวัสดุงาน วัสดุรองใตฐานรากทั้งหมด

5. รวมคากอสรางหมวดงานดินทั้งหมด 

6. ค�านวณหาปริมาณงานเข็มของฐานรากทั้งหมด 

7. สบืคนขอมลูเกีย่วกบัคาวสัดแุละคาแรงงานในการตอกเสาเขม็ แลวประมาณราคา

งานเสาเข็มดังนี้

 7.1 คาวัสดุงานเสาเข็มทั้งหมด

 7.2 คาแรงงานเสาเข็มทั้งหมด

8. รวมคากอสรางหมวดงานเสาเข็มทั้งหมด 
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แบบฝึกหัดบทที่ 1

แบบทดสอบจ�านวน 10 ขอ (10 คะแนน) เวลา 10 นาที

จงเลอืกค�าตอบทีถ่กูตองทีส่ดุเพยีงขอเดียว แลวท�าเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษค�าตอบ

1. ตามหลกัเกณฑการค�านวณราคากลางงานกอสรางอาคารของกรมบญัชกีลาง ก�าหนดใหเผื่อ

ปริมาณงานขุดดินกี่เปอรเซ็นต

ก. 20  ข. 25

ค. 30 ง. 35

จ. 40

2. ขั้นตอนในการค�านวณหาปริมาณดินขุดงานฐานราก ตองศึกษา ความกวาง ความยาว และ

ความลึกของฐานรากจากแบบกอสรางตามขอใด

ก. รูปตัด ข. แปลนฐานราก

ค. แบบขยายคาน ง. แบบขยายฐานราก

จ. แบบขยายเสาตอมอ

3. ตองการขุดหลุมเพื่อกอสรางฐานรากขนาด กวาง 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร ลกึ 1.60 เมตร  

จ�านวน 20 หลุม ค�านวณหาปริมาณดินขุดตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางไดทั้งหมด 

กี่ลูกบาศกเมตร

ก. 130 ข. 160

ค. 185 ง. 205

จ. 208

4. ตองการขุดหลุมเพื่อกอสรางขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ค�านวณหาปริมาณดินขุดตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางไดทั้งหมดกี่ลูกบาศกเมตร

ก. 10.60 ข. 18.19

ค. 23.63 ง. 29.44

จ. 38.27
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5. การถมดนิลกูรงัดวยเครื่องจกัรตองเผื่อบดอดัตามหลกัเกณฑของกรมบัญชกีลางกีเ่ปอรเซน็ต

ก. 30 ข. 35

ค. 40 ง. 50

จ. 60

6. ขั้นตอนการค�านวณหาปริมาณดินถมงานฐานรากมีวิธีคิดตามขอใด

ก. ปริมาณดินขุด + ปริมาณวัสดุแทนที่

ข. ปริมาณดินขุด – ปริมาณวัสดุแทนที่

ค. ปริมาณดินขุด × ปริมาณวัสดุแทนที่

ง. ปริมาณวัสดุแทนที่ – ปริมาณดินขุด

จ. ปริมาณวัสดุแทนที่ + ปริมาณดินขุด

7. ตองการถมดินพื้นที่ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 1.20 เมตร ดวยเครื่องจักร 

ตองใชปริมาณดินลูกรังทั้งหมดกี่ลูกบาศกเมตร

ก. 1,200 ข. 1,344

ค. 1,430 ง. 1,536

จ. 1,632

8. จากรปูตอไปนีก้�าหนดใหฐานรากจ�านวน 15 ฐาน เสาตอมอมขีนาดหนาตดั 0.20 × 0.20 เมตร 

สูง 1.00 เมตร ค�านวณหาปริมาณดินถมกลับคืนไดทั้งหมดกี่ลูกบาศกเมตร

ก. 21.15 ข. 24.18

ค. 26.23 ง. 28.65

จ. 29.25
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9. วิธีการประมาณราคางานเสาเข็มงานฐานราก ขอใดถูกตองที่สุด

ก. จ�านวนฐานราก × จ�านวนเสาเข็ม × ราคาตอตน

ข. จ�านวนฐานราก + จ�านวนเสาเข็ม × ราคาตอตน

ค. จ�านวนฐานราก × จ�านวนเสาเข็ม × ราคาตอเมตร

ง. จ�านวนฐานราก + จ�านวนเสาเข็ม × ราคาตอเมตร

จ. จ�านวนฐานราก × จ�านวนเสาเข็ม × ราคาตอลูกบาศกเมตร

10. ฐานรากขนาด กวาง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร หนา 0.50 เมตร จ�านวน 15 ฐาน ตอก

เสาเข็ม 2 – I 0.25 × 0.25 เมตร รับน�้าหนักปลอดภัย 35 ตัน/ตน ตองใชเสาเข็มทั้งหมด

กี่ตน

ก. 15 ข. 20

ค. 25 ง. 30

จ. 35
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