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ความหมายของการประมาณการ 
การประมาณการราคา  ( Cost estimate ) 

          การประมาณการ ตีราคา การคาดคะเน ใหใ้กลเ้คียงกบัค่าใชจ่้ายส าหรับงานจริงท่ีมากท่ีสุด 

การประมาณราคามีความหมายในตวัเองอยูแ่ลว้ คือ ไม่ใช่ราคาท่ีแทจ้ริงหรือ  ถูกตอ้งตรงกบัราคาของค่า

ก่อสร้างจริง  เพราะเม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จก็จะไม่ปรากฏราคาค่าก่อสร้างนั้นตรงกบัราคาท่ีไดป้ระมาณการไว ้

ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัเหตุผลหลายประการ  คือ  ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในงานก่อสร้าง เช่น 

 ปริมาณวสัดุท่ีไดค้  านวณเอาไว ้โดยเผื่อการเสียหายไวแ้ลว้นั้น ไม่ตรงกบัท่ีใชใ้นการก่อสร้างจริง 

 ราคาวสัดุท่ีไดก้  าหนดเอาไว ้ไม่ตรงกบัท่ีจดัหาเม่ือท าการก่อสร้างจริง   

 ค่าแรงงานก่อสร้างท่ีไดค้  านวณไว ้ ไม่ตรงกบัราคาท่ีวา่จา้งเม่ือท าการก่อสร้างจริง    

  ค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามท่ีไดป้ระมาณการไวน้ั้น ไม่ตรงกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

วตัถุประสงค์ของการประมาณการ 
 เพื่อท างบประมาณก่อสร้างในขั้นตอน 

 เพื่อใหเ้จา้ของโครงการใชเ้ป็นราคากลาง 

 เพื่อใหผู้รั้บเหมาเสนอประมูลราคา 

 เพื่อหาตน้ทุนให้แก่ผูรั้บเหมา 

 เพื่อแยกรายการค่าวสัดุในการซ้ือส่ิงของ ในการก่อสร้างและค่าแรงงานก่อสร้าง 

 



 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้จากการประมาณการ 
1. การประมาณราคาค่าก่อสร้างมีความส าคญัและประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการก่อสร้าง

นบัตั้งแต่เจา้ของงาน  สถาปนิกและวศิวกรตลอดจนผูรั้บเหมาก่อสร้าง ทั้งในดา้นก าหนดวงเงิน

ก่อสร้าง  ในดา้นการก าหนดเงินงวดค่าก่อสร้างในดา้นการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่ม-ลดงาน ในขณะ

ก่อสร้าง ซ่ึงถา้หากการประมาณราคาผดิพลาดก็อาจจะท าใหโ้ครงการก่อสร้างนั้นลม้เหลว 

2. เจา้ของงานซ่ึงอาจเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่มลงทุนร่วมกนั หากทราบราคาค่าก่อสร้าง

โดยประมาณก่อน ท่ีจะใหส้ถาปนิกและวศิวกร ออกแบบก่อสร้าง เจา้ของงาน ก็จะใชพ้ิจารณาใน

การก าหนดวงเงิน หรืองบประมาณ เพื่อการก่อสร้างนั้นหรือภายหลงัออกแบบเสร็จ เจา้ของก็จะได้

ช่วยตดัสินใจเลือก ผูรั้บเหมาและต่อรองราคา เพื่อท าสัญญาและแบ่งงวดงานก่อสร้างต่อไป ส าหรับ

สถาปนิกและวศิวกร ซ่ึงเป็นคณะผูอ้อกแบบก่อสร้าง จะใชใ้นการเสนอราคากลาง แก่เจา้ของงาน

เพื่อตดัสินใจ 

ในระบบธุรกจิการก่อสร้างจะมีต้นทุนต่างๆซ่ึงผู้ประมาณการต้องค านึงถงึประกอบ

กนัไปด้วย 

 1.ค่าวสัดุก่อสร้าง ( Cost of Materrials) 

 2.ค่าแรงงาน (Cost of Labore) 

 3.ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (Overhead) 

o ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

o ค่าขนส่ง 

o ค่าปรับในกรณีล่าชา้ 

o ค่า  Entertain,UT 

 



 

ผู้ประมาณราคา   [Estimatore] 
         ผูป้ระมาณราคา คือผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการส ารวจ และค านวณหาปริมาณวสัดุ เพื่อน าไปใชป้ระกอบกบั

ราคาวสัดุ แรงงาน และค่าด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นราคาค่าก่อสร้างท่ีใกลเ้คียงกบัราคาในระบบธุรกิจการ

ก่อสร้าง ดงันั้นผูป้ระมาณราคาจึงควรมีคุณสมบติัต่างๆ ดงัน้ี 

คุณสมบัตขิองผู้ประมาณราคาประกอบด้วย 

1. ตอ้งมีความรู้ดา้นการก่อสร้างเป็นอยา่งดี 

2. มีความช านาญ มีประสบการณ์ในการท างานก่อสร้าง 

3. ทราบราคาวสัดุก่อสร้าง แหล่งท่ีหาไดง่้าย และคุณสมบติัของวสัดุ 

4. มีความคุน้เคยกบัพื้นท่ีของโครงการ 

5. มีความรู้ในดา้นวทิยาศาสตร์ละวศิวกรรมเป็นอยา่งดี 

6. มีความระเอียดรอบคอบและรู้วธีิประมาณการท่ีถูกตอ้ง 

7. สนใจรวบรวมและปรับปรุงสถิต อตัราส่วนต่างๆ 

8. ประมาณราคาตามแบบไม่คิดตกหล่นหรือเพิ่มเติมนอกเหนือแบบ 

      ผูส้นใจในการประมาณการ แต่ยงัขาดคุณสมบติับางส่วน ตามท่ีกล่าวมาแลว้ก็อาจไปคน้ควา้ หรือศึกษา

จากผูที้ความรู้ดา้นน้ีก็จะสามารถเร่ิมตน้ ในการประมาณราคาไดโ้ดยไม่อยาก 

 

องค์ประกอบของอาคาร สามารถแยกออกเป็นกลุ่มงานต่างๆได้ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มงานโครงสร้างไดแ้ก่ ฐานราก เสา คาน พื้น หลงัคา-โครงสร้างหลงัคา บนัได และอ่ืนๆ 

 กลุ่มงานสถาปัตยกรรมไดแ้ก่ ผนงั ฝ้าเพดาน ประตู-หนา้ต่าง สุขภณัฑ ์ทาสี และอ่ืนๆ 

 กลุ่มงานระบบไดแ้ก่ ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า-โทรศพัท ์และระบบอ่ืนๆ 

       นอกจากน้ียงัมีงานเบด็เตล็ดต่างๆอีกมากท่ีนอกเหนือจากงานกลุ่มงานหลกัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ท่ีอาจกล่าว

ไวใ้นส่วนต่างๆของแบบก่อสร้าง หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆซ่ึงผูป้ระมาณการตอ้งตรวจสอบใหร้อบครอบ  



 

ขบวนการในการประมาณ 
การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งปลกูสร้าง  โดยทัว่ไปจดัท าได้ 2 วิธี คือ 

 1 . วธีิประมาณราคาโดยสังเขป 

 2 . วธีิประมาณราคาโดยละเอียด 

 

การประมาณราคาโดยสังเขป 

 ใชส้ าหรับผูอ้อกแบบ ( สถาปนิก ,  วศิวกรหรือนายช่าง ) 

 เพื่อใหท้ราบราคาโครงการท่ีจะก่อสร้างเบ้ืองตน้ 

 ใชส้ าหรับการตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอียดท่ีไดป้ระมาณราคาไปแลว้วา่ผดิพลาด

หรือไม่ 

วธีิการประมาณราคาก่อสร้างโดยสังเขป 

คิดเป็นหน่วยของงาน 

           คือคิดเป็นตารางเมตร วธีิน้ีเหมาะส าหรับงานท่ีไม่ซบัซอ้น ใชส้ าหรับตั้งงบประมาณ โดยพิจารณา 

จากพื้นท่ีใชส้อยแลว้เก็บเป็นสถิติ วธีิน้ีอาจมีองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนัไปร่วมอยูด่ว้ยกนั  เช่น ประเภท

อาคาร จ านวนชั้น   งานพิเศษ เช่น ลิฟท ์บนัไดเล่ือน งานตกแต่งฯลฯ เหล่าน้ีเป็นค่าเฉล่ียท่ีท าใหร้าคาต่อ

ตารางเมตรไม่เท่ากนั ดงันั้นการน าค่าเฉล่ียมาใชใ้นการประมาณราคาตอ้งเลือกใชค้่าเฉล่ียท่ีเป็นอาคารท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

▪ ตัวอย่าง 

 บา้นหลงัหน่ึงมีพื้นท่ีใชส้อยประมาณ 120 ตารางเมตร เม่ือดูรายละเอียดของแบบก่อสร้างแลว้

สามารถวเิคราะห์ประเมินค่าเฉล่ีย/ตารางเมตร ท่ีควรจะเป็นราคาประมาณ 15,000บาท / ตารางเมตร 

ราคาก่อสร้างประมาณ =  15,00 x 120 = 1,800,000บาทเป็นตน้ 

 



 

วธิีประมาณราคาโดยละเอยีด 

           ใชป้ระมาณราคางานท่ีก่อสร้างจริง โดยค านวณปริมาณเน้ืองานทั้งหมดของวสัดุก่อสร้างท่ีใชใ้นแต่

ละประเภทแลว้น าไปประมาณการหาค่าวสัดุ ค่าแรงงาน ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวกบักิจการก่อสร้าง 

รวมยอดเป็นค่าก่อสร้างอาคารและส่ิงปลูกสร้างทั้งหมด ผลท่ีไดจ้ากการประมาณราคาโดยละเอียดน้ีจะ

ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

ขั้นตอนการประมาณราคาโดยละเอยีด 

   แยกหมวดงานในแบบก่อสร้างออกเป็นแต่ละประเภท 

   ส ารวจจ านวนตามสัญลกัษณ์ลงในตารางท่ีสร้างไว ้

   ค  านวณหาค่าปริมาณวสัดุกรณีท่ีตอ้งใชก้ารค านวณลงในตารางและสรุปแยกไวเ้ป็นส่วน เป็น

ระบบ 

   น าปริมาณวสัดุของแต่ละหมวดงานท่ีสรุปครบแลว้ลงในแบบฟอร์มประมาณการเพื่อค านวณหา

ราคาวสัดุและแรงงานท่ีตอ้งใชข้องทุกหมวดงานต่อไป 

   สรุปยอดรวมของทุกหมวดงานและยกไปค านวณหาค่าใชจ่้ายต่างๆ ในงานก่อสร้าง 

           ในกรณีการก่อสร้างน้ีเป็นงานทางราชการ ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ 5 จะสรุปออกมาเป็นสูตร

ค านวณโดยเรียกวา่ค่า  Factor F. ดงัแสดงไวใ้นตารางและเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชใ้นการประกอบการประมาณ

การละเพื่อใหก้ารประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปตามขั้นตอนและล าดบัการท างานทัว่ไป และงานท่ีมี

องคป์ระกอบอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนจึงแยกงาน ของอาคารออกเป็นอาคารทัว่ไป และ

อาคารท่ีมีงานอ่ืนๆสนบัสนุน สามรถแบ่งออกไดเ้ป็น  4 กลุ่ม  คือ 

กลุ่มงานที ่1  

• งานโครงสร้าง 

• งาสถาปัตยกรรม 

• งานประปา-สุขาภิบาลและดบัเพลิง (ในอาคาร) 

• งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร (ในอาคาร ) 

          เป็นกลุ่มงานท่ีมีหมวดงานปกติประกบอยูใ่นอาคาร สามารถเขา้อยูอ่าศยัหรือเขา้ใชง้านไดแ้ลว้พร้อม
น าราคามาเฉล่ีย / พื้นท่ีสถิติในการตั้งงบประมาณได ้



 

 

กลุ่มงานที2่ 

• งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

• งานระบบ ลิฟท ์และบนัไดเล่ือน 

• งานระบบพิเศษอ่ืนๆ 

 

กลุ่มงานที ่3  

• งานครุภณัฑส์ั่งท า (จดัจา้ง) และงานตกแต่งภายในอาคาร 

 

กลุ่มงานที ่4 

• งานภูมิทศัน์ 

 

การประมาณการเร่ิมงานและเตรียมพืน้ที่ปริมาณงานที่พจิารณา 

1. งานก าหนดขอบเขตพื้นท่ี ปักพงัโครงการ 

2. งานตดัถาง ตดัตน้ไม ้ขุดตอ 

3. งานส ารวจท าแผนท่ี 

4. งานปรับระดบัพื้นท่ี งานดินขดุ-ดินถม 

5. งานก่อสร้างท่ีพกัชัว่คราวและระบบสาธารณูปโภคส าหรับผูป้ฏิบติังาน 

6. ถนนเขา้โครงการ 

          ซ่ึงกลุ่มท่ี2-4เป็นกลุ่มขององคป์ระกอบเพิ่มเติมเพื่อใหอ้าคารเกิดความสมบูรณ์สะดวกสบายเพื่อ

ตอบสนองในการใชง้านตามวตัถุประสงคม์ากยิง่ข้ึนดงันั้นราคาเฉล่ีย / พื้นท่ีของอาคาร จะแตกต่างกนัไป 

การก าหนดราคาโดยใชค้่าเฉล่ีย /ตร.ม. จึงจ าเป็นตอ้งเลือก และพิจารณาขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ป็นค่าเฉล่ีย วา่

ถูกตอ้งตรงตามองคป์ระกอบของอาคารท่ีตอ้งการตั้งงบประมาณหรือไม่ 



 

ตารางและเคร่ืองมือต่างๆที่ใช้ประกอบในการประมาณการ 

          เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีระบบ มีขั้นตอน ละสะดวกต่อการตรวจสอบจึงจ าเป็นตอ้งมีแบบฟอร์ม

ตารางรูปแบบต่างๆในการใชง้านใหเ้หมาะสม กบัขั้นตอนและกระบวนการนั้นๆ 

              การคิดงานโครงสร้างควรมีตารางประกอบการค านวณต่อไปน้ี 

1. ตารางการส ารวจจ านวน ควรมีช่ือบงัคบั คือ ช่ือตาราง ช่ืออาคาร ช่ือสถานท่ี ช่ือเอกสารฯ ส่วน

รายการในตาราง ส่วนช่ือรายการจะประกอบดว้ย ขนาดความยาว จ านวน หน่วย (ท่ีเรียกใช)้ฯ 

2. ตารางการค านวณหาปริมาณวสัดุ ท่ียกมาจากตารางส ารวจจ านวน ตารางน้ีจะมีช่ือบงัคบัเหมือน

ตารางส ารวจแต่เพิ่มช่ือท่ีมาของรายการส ารวจ เช่น คานชั้นท่ี 1 หรือ เสาของชั้นท่ี 1เป็นตน้

นอกจากน้ีตารางเหล่าน้ีนั้นสามารถน าไปแปลงเป็นตารางรูปแบบอ่ืนๆไดอี้กโดยเปล่ียนช่ือตาราง

และช่ือรายการเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านหมวดงานอ่ืนๆไดอี้ก 

 

ตวัอยา่งตารางส าหรับใชคิ้ดงานและสรุปงานฐานราก 

ตารางน้ีสามารถสร้างข้ึนมารองรับการค านวณหา ปริมาณวสัดุโดยอยูใ่นรูปของตารางในกระดาษธรรมดา 

หรืออยูใ่นรูปแบบโปรมแกรม Excel ปัจจุบนัผูป้ระมาณการจะท างานและค านวณโดยอยูใ่นรูปแบบ



 

โปรแกรมเพราะสามารถท ารายการค านวณไวใ้นตารางไดเ้ลย หรือเพิ่มบรรทดั เพิ่มแถวแกไ้ขและเช่ือมโยง

ขอ้มูลก็ท าไดไ้ม่อยากอีกทั้งยงัสรุปผลตามขบวนการ การคิดโครสร้างให้อยูใ่นตารางไดค้รบถว้น ดงันั้นไม่

วา่อาคารจะใชฐ้านรากก่ีรูปแบบ และมีจ านวนอยา่งไรก็สะดวก 

 

ตวัอยา่งตารางส าหรับใชคิ้ด และสรุปงานโครงสร้างคอนกรีต 

 

เป็นอีกตารางหน่ึงท่ีสร้างข้ึนมารองรับการค านวณหาปริมาณวสัดุโดยอยูใ่นรูปแบบ Excel  ออกแบบมาเพื่อ

ใชใ้นการค านวณปริมาณวสัดุชนิดต่างๆท่ีประกอบข้ึนเป็นโครงสร้างคอนกรีต โดยคิดแยกตามลกัษณะ

โครงสร้างและชั้นของอาคาร เช่น เสา คาน พื้น บนัได ฯลฯ อีกทั้งยงัเป็นตารงสรุปผลท่ีไดข้องทุกส่วนท่ีคิด

ไวแ้ต่ตอ้งระบุบขอ้มูลท่ียกมาใหช้ดัเจน และครบถว้นอีกทั้งยงัสามารถประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบังาน

ค านวณหาปริมาณงานกลุ่มอ่ืนๆไดอี้ก 

 

 



 

 

ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (แผ่นเร่ิมต้น)

 

เพื่อค านวณ ค่าวสัดุ – แรงงาน ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง  ( B.O.Q) 



 

 

ตัวอย่างตาราง สรุปหมวดราคาค่าก่อสร้าง 

เป็นตารางท่ีใชส้รุปหมวดงาน ท่ีระบุไวใ้นกลุ่มงานต่างๆทั้งส่ีกลุ่มงานแลว้สรุปเป็นยอดรวมทั้งหมด ก่อน

น าไปค านวณกบัค่า (Factor  F) เพื่อหไ้ดร้าคากลางออกมา 



 

 

ตวัอย่างตาราง Factor F. 

Factor  F .  คือค่าของตวัเลขท่ีอยูใ่นรูปแบบเปอร์เซ็นตเ์พื่อน าไปใชคู้ณกบัราคาตน้ทุนของงานก่อสร้างท่ีคิด

ไว ้ โดยก าหนดค่าตวัเลข  ลงในช่องท่ีรายการในตารางระบุไวเ้ม่ือใส่ค่าต่างๆครบถว้นแลว้ สูตรค านวณจะ

ท างานเองแลว้ออกผลตวัเลขของค่า  Factor F ออกมา  เพื่อน าไปใชใ้นตสรางสรุปผลประมาณราคาค่ากก่อ

สร้างต่อไป 

 

 



 

 

 

ตัวอย่างตาราง สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

เป็นตารางท่ีใชแ้สดงการสรุปผลท่ีไดจ้ากค่าก่อสร้างทั้งหมด 



 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการประมาณการ 
1. สเกล ( SCAL) เป็นเคร่ืองมือในการใชว้ดัระยะในแบบก่อสร้าง โดยค่าตวัเลขท่ีอยูใ่นสเกล จะเป็น

ตวัเลขท่ีเป็นอตัราส่วนยอ่ลงมา เช่น 1:100 คือจากความจริง 1 เมตร จะยอ่ลงมา 100 ส่วน เหลือเป็น

ระยะในสเกลเท่ากบั 1 เซนติเมตร นั้นคือระยะท่ีวดัไดใ้นสเกล 1 ก็คือระยะจริงเท่ากบั 1 เมตร บน

ไมบ้รรทดัสเกลจะมีหลายอตัราส่วน ผูใ้ชง้านตอ้งเลือกใชใ้หถู้กตอ้งตามท่ีแบบก าหนดไว ้

2. เคร่ืองคิดเลข เป็นเคร่ืองมือ อิเล็กโทรนิกส์ท่ีช่วยในการค านวณค่าตวัเลขต่างๆเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์

ตามท่ีตอ้งการ 

 

วธีิค านวณหาปริมาณและวสัดุก่อสร้างของงานโครงสร้าง  

          การประมาณงาน โครงสร้างมีงานดินเป็นองคป์ระกอบอยูด่งันั้นผูป้ระมาณการ ควรมีความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการประมาณการงานดิน  ประกอบดว้ย การประมาณการงานดิน หมายถึงงานดินขดุ ดินถม งาน
เตรียมพื้นท่ีโครงการ ส่ิงจ าเป็นตอ้งรู้ คือ 

 

การประมาณการดนิ 

คุณสมบติัดินแต่ละชนิดแตกต่างกนัมีความยาก-ง่าย ในการขดุ ถม ต่างกนั และมีผลต่อการก าหนดความ

เหมาะสมในการคิดค่าแรง 

 เสถียรภาพความลาดของดิน ( Slope Stebility ) มีผลต่อความยากง่ายในการท างาน 

  อตัราการขยายตวั (Swelling) มีผลต่อการยบุตวัของดิน 

  ความหนาแน่นหรือหน่วยน ้ าหนกัของดิน ( Unit Weight )  มีผลต่อการก าหนดค่าแรงงาน 

  ความช้ืนของดิน ( Moisture Cotent ) มีผลต่อความยากง่ายในการท างานเช่นกนั 

 นอกจากน้ีผูป้ระมาณการยงัตอ้งควรมีขอ้มูลสภาพดินของโครงการ สถิติ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั

งานดิน เช่น 



 

 ลกัษณะของพื้นท่ีโครงการ 

  ชนิดของดิน 

  ระดบัน ้าใตดิ้น 

  ขนาดของหลุม/บ่อ ของการขดุดิน ถมดิน ความลึก 

  ลกัษณะการขดุ ค่าแรงงานคน  เคร่ืองจกัร 

 สถิติของการขดุ ค่าแรงงาน ค่าเช่ารถขดุ 

 พื้นท่ีส าหรับการกองดินขุดข้ึนมา 

 

งานถมดนิปรับระดบัพืน้ที่ 

ในการประมาณการหากมีการก าหนดงานถมดินและปรับพื้นท่ีประกอบอยูใ่นแบบหรือรายการของงาน
ก่อสร้าง ดว้ยส่ิงส าคญัท่ีผูท้  าการประมาณการจ าเป็นตอ้งรู้  คือ 

1. ลกัษณะพื้นท่ีโครงการระดบัดินเดิม 

2. ระดบัดินใหม่ความลาดเอียงของไหล่ดิน 

3. ชนิดของดินถมมีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงหรือไม่ 

4. ความหนาแน่นหรือกระบวนการบดอดัดิน 

5. ความจ าเป็นในการลอกผวิหนา้ดินเดิมถางป่าหรือตน้ไมใ้หญ่ 

6. มีน ้าขงัหรือไม่ ตอ้งท าการสูบออกก่อนหรือไม่ 

7. ในกรณีถมสูงมากตอ้งมีก าแพงดินหรือไม่ 

8.ถนนการขนส่งวสัดุ 

 

 

 



 

 

การประมาณการงานดนิในงานระดบัพืน้ที่ราบ 

งานดินขุด-ดินถม 

        ของงานระดบัพื้นท่ี เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา พื้นท่ีหวังานอาคารบงัคบัน ้าในระบบชลประทาน 
ฯลฯ  สามารถค านวณหาไดจ้ากแผนท่ีเส้นชั้นความสูง ( Contour ) ท่ีไดจ้ากจากการส ารวจพื้นท่ี  สามารถ
ค านวณได ้2 วธีิ 

       1 .   ค  านวณโดยการหาพื้นท่ีท่ีมีชั้นความสูงต่างๆไม่เท่ากนัในกรณีท่ีแบบไดก้ าหนดส้นชั้น
ความสูงของพื้นท่ีไวแ้ลว้ และน ามาหาค่าเฉล่ีย ควรเป็นความสูงท่ีไม่เปล่ียนแปลงอยา่งผดิปกติ แลว้
คูณดว้ยขนาดของพื้นท่ีนั้น แต่ตอ้งค านึงถึงขบวนการอ่ืนๆประกอบดว้ย เช่นการขดุลอกหนา้ดิน 
หรือลอกวชัพืช 

2  .  ค  านวณโดยการแบ่งพื้นท่ีโครงการเป็นตาราง แลว้ก็ท  าการค านวณในแต่ละส่วนของพื้นท่ีใน
ตารางและน าปริมาณท่ีไดข้องแต่ละตารางมารวมกนั 

การคดิเผือ่ส าหรับงานดนิ 

1   งานขดุดินฐานรากและถมคืน คิดเผื่อดินพงัและท างานสะดวก 30% 

2   งานวสัดุรองพื้นหรือปรับระดบั คิดเผือ่การยบุตวัเน่ืองจากการบดอดัดว้ยแรงคน 

▪ งานถมทราย เผือ่ 25% 

▪ งานถมดิน เผื่อ 30% 

▪ งานถมดินลูกรัง เผื่อ 35% 

▪ งานถมอิฐหกั เผือ่ 25% 

การประมาณการโครงสร้างคอนกรีต 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆของอาคารดงัน้ี 

  ฐานราก ตอม่อ ก าแพงกนัดิน 

  คานคอดิน คานชั้นต่างๆ คานรับหลงัคา 

  เสาคอนกรีต 

  บนัไดคอนกรีต 



 

  พื้นคอนกรีต 

กานเผือ่วสัดุท่ีไดจ้ากการคิดปริมาณงานมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

งาน คอนกรีต เม่ือผูป้ระมาณการไดท้  าการสรุปงานโครงสร้าง คสล. ทุกกลุ่ม แลว้ยอดงานคอนกรีตท่ีให้

เผือ่การตกหล่นจากการเท 3 - 5 % 

งานไม้แบบหล่อคอนกรีต 

 การคิดปริมาณพืน้ท่ีไม้แบบ คดิจากผิวสมัผสัของไม้แบบกบัคอนกรีต เชน่  คานมีผิวสมัผสักบัคอนกรีตอยู่

สามด้าน จะได้เทา่กบัผลรวมของผิวสมัผสัทัง้สามด้าน แล้วคณูด้วยความยาวของคาน ก็จะได้ปริมาณพืน้ท่ี

ของคานตวันัน้ โดยมีหนว่ยเป็นตารางเมตร เน่ืองจากไม้แบบ เป็นวสัดท่ีุสามารถถอดและน ากลบัมาใช้ใหม่

ได้อีกหลายครัง้ ดงันัน้ จงึมีข้อก าหนดให้ใช้ไม้แบบเพ่ือไม่ให้ราคาคา่ก่อสร้างสงูเกินจริง 

การลดปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต 

▪ อาคารชัน้เดียว ลด 20 %ของท่ีคดิไว้ทัง้หมด ใช้คณูกบัราคาวสัด ุ 80 % 

▪ อาคาร 2 ชัน้ ลด 30 % ของท่ีคดิไว้ทัง้หมด ใช้คณูกบัราคาวสัด ุ70 % 

▪  อาคาร 3 ชัน้ ลด 40 % ของท่ีคดิไว้ทัง้หมด ใช้คณูกบัราคาวสัด ุ60 % 

▪  อาคาร 4 ชัน้ขึน้ไป ลด 50 % ของท่ีคิดไว้ทัง้หมด ใช้ คณูกบัราคาวสัด ุ50 % 

▪ สว่นไม้คร่าวยดึไมแ่บบ คดิ 30% ของปริมาณไม้แบบท่ีได้รับการลดปริมารลงแล้ว 

▪ ตะปยูึดไม้แบบให้คิดจากปริมาณพืน้ท่ีไม้แบบท่ีคิดไว้ทัง้หมดแล้งคณูด้วยน า้หนกัตะปท่ีูต้องใช้ คือ 

0.2 กิโลกรัม/ไม้แบบ 1 ตาราเมตรจะได้น า้หนกัตะปท่ีูคดิไว้ทัง้หมด 

 

 



 

การเผ่ือเหลก็เสริม     

 เน่ืองจากในกระบวนการก่อสร้าง การคดิปริมาณงานเหล็กต้องคดิจากระยะท่ีก าหนดในแบบ แตใ่นการ

ก่อสร้างต้องมีการ ทาบตอ่ งอปลาย ดดัคอม้า และเสียเศษใช้งานไมไ่ด้ ดงันัน้จงึต้องมีการเผ่ือเหล็กในแต่

ละขนาด เพ่ือชดเชยเหล็กท่ีไมไ่ด้คดิไว้ในกระบวนการดงักลา่ว  ดงันีเ้ม่ือมีผู้ประมาณการคิดปริมาณและ

สรุปเหล็กแตล่ะขนาด แล้วน ามาเผ่ือตามเหตผุลดงักลา่วโดยใช้เปอร์เซ็นต์การเผ่ือ ท่ีมาจากการเก็บเป็น

สถิต ิแล้วน ามาก าหนดให้ใช้ตามประเภทของเหล็ก ดงันี ้

เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ   

   Dia 6 มม.  เผ่ือ 5%  

   Dia 9 มม.   เผ่ือ  7 % 

   Dia 12 มม. เผ่ือ 9%  

   Dia 15 มม.  เผ่ือ 11 % 

   Dia 19 มม. เผ่ือ 13% 

   Dia 25 มม.  เผ่ือ 15 % 

   Dia 28 มม. เผ่ือ 15% 

   Dia 32 มม. เผ่ือ 15 % 

เหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย 

   Dia 9.5 มม. เผ่ือ 7%   

   Dia 12 มม.  เผ่ือ  9 % 

   Dia 16 มม. เผ่ือ 11%  

   Dia 20 มม.  เผ่ือ 11 % 

   Dia 22 มม. เผ่ือ 15%  

   Dia 25 มม.  เผ่ือ 15 % 

   Dia 28 มม. เผ่ือ 15%  



 

เหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย 

   Dia 32 มม.  เผ่ือ 15 % 

ปริมาณเหล็กท่ีได้รับการเผ่ือแล้ว ต้องถกูแปลงหนว่ยจากท่ีคดิไว้เป็นเมตรให้แปลงเป็น กก. เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลกัการใช้หน่วยในปัจจบุนั 

น า้หนักเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ 

 Dia 6   มม. หนัก 0.222 กก. / ม. 

 Dia 9  มม. หนัก 0.499 กก. / ม. 

 Dia 12 มม. หนัก 0.888 กก. / ม. 

 Dia15 มม. หนัก  1.390 กก. / ม. 

 Dia 19 มม. หนัก 2.230 กก. / ม. 

 Dia 25 มม. หนัก  3.850 กก. / ม. 

 Dia 28 มม. หนัก 4.830 กก. / ม. 

 Dia 32 มม. หนัก  6 กก. / ม. 

น า้หนักเหล็กเสริมกลมผิวข้ออ้อย 

   Dia 9.5 มม. หนัก 0.617 กก. / ม. 

   Dia 12  มม. หนัก 0.888 กก. / ม. 

   Dia 16  มม. หนัก 1.58  กก. / ม. 

   Dia 20  มม. หนัก 2.470 กก. / ม. 

   Dia 22  มม. หนัก 2.984 กก. / ม. 

   Dia 25  มม. หนัก 3.853 กก. / ม. 

   Dia 28  มม. หนัก 4.843 กก. / ม. 

   Dia 32  มม. หนัก 6.313 กก. / ม. 

 

การคิดลวดผกูเหล็กคิดจาก นน. เหล็กเสริมคอนกรีตทัง้หมดคณูด้วย 0.03  จะได้ปริมาณ นน. ลวดผกูเหล็ก
ท่ีต้องใช้งานออกมเป็น กิโลกรัม (เหล็ก 1 กก. ใช้ลวดผกูเหล็ก 0.03) 



 

 

ภาพตวัอย่างแปลนฐานราก 

 



 

การประมาณการงานเสาเข็ม 
          ประมาณการจากจ านวนของฐานราก ในแตล่ะแบบท่ีระบจุ านวนเข็ม ประเภทเข็ม หน้าตดัของ
เสาเข็มและความยาวของเสาเข็มเอาไว้ 

– จ านวนของเสาเข็มคิดได้จากจ านวนของฐานราก แตล่ะแบบซึง่ฐานรากแตล่ะแบบจะก าหนด
จ านวนเสาเข็มท่ีจะใช้เอาไว้ 

– ประเภทของเสาเข็ม มีทัง้ประเภทตอก และประเภทเข็มเจาะ ขนาดและความยาวของเสาเข็ม 

• เสาเข็มประเภทตอกได้แก่ เสาเข็มท่ีท าจาก ไม้ , เหล็ก , คอนกรีตเสริมเหล็ก , คอนกรีตอดัแรง 

• เสาเข็มเจาะได้แก่เสาเข็มท่ีหลอ่จากคอนกรีตเสริมเหล็ก   

  ค่าแรงงานของเสาเขม็ประกอบด้วย 

  คา่ตอกเสาเข็ม (เหมาจา่ยหรือคิดเป็นต้น) คา่ตดั-สกดัหวัสาเข็ม 

  เสาเข็มเจาะจะมี คา่ตดั-สกดัหวัเข็ม และคา่ขนย้ายดนิท่ีเกิดจากกานเจาะ 

 

ลักษณะหน้าตัดต่างๆของเสาเข็มคอนกรีตเพื่อผู้ประมาณการจะได้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับรูปแบบของหน้าตัดเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 



 

การค านวณหาปริมาณวัสดุที่ประกอบขึน้เป็นฐานราก

 

 

▪ ตัวอย่าง  

1. คอนกรีตคิดจาก กว้าง,ยาว,หนาของฐาน เช่น 

 =1.20  x   1.20  x  0.25 = ลบ.ม. 

2. ไม้แบบคิดจากเส้นรอบรูปฐานxความหนาฐาน 

 =  4  x  1.20  x  0.25 = ตร.ม. 

 3. เหลก็เสริมหลกัฐานราก จ านวนท่ีระบใุห้ทัง้สองด้านบวกสว่นท่ีงอขึน้ 

 DB.12 = 12 x (1.20 + 0.25 ) = ม. 

 4. เหลก็รัดรอบฐานฯเส้นรอบรูปฐานฯXจ านวนเหลก็ท่ีใช้ 

 RD.9 = 4 x 1.20 x 1 = ม. 

ในความจริงแล้วอาคาร 1 หลงัจะมีฐานรากท่ีแตกตา่งกนัยู่หลายแบบทัง้นีข้้นอยูก่บัวตัถปุระสงค์
ค านวณ 



 

 

 

ภาพตัวอย่าง แปลนคาน 

การคดิคานคอดนิ คานของชัน้ต่างๆ และคานรับหลังคา 

                มีวีการคิดเหมือนกนัโดยระบท่ีุมาให้แยกกนั เชน่ คานชัน้ท่ี 1 คานชัน้ท่ี 2 หรือคานชั้นหลงัคา 

เพื่อจะไดรู้้ค่าสรุปรวม  ส่วนวธีิการคิดเพื่อหาปริมาณวสัดุท่ีประกอบอยูใ่นคานใหท้ าการคิดในตาราง

องคป์ระกอบของวสัดุท่ีน ามาหล่อเป็นคานประกอบดว้ย คอนกรีต ไมแ้บบ และเหล็กเสรมประเภทต่างๆ 



 

 

ภาพตวัอย่าง การค านวณหาปริมาณวสัดุที่ประกอบขึน้เป็นคาน 

 

ภาพตวัอย่าง การค านวณหาปริมาณวสัดุที่ประกอบขึน้เป็นเสา 



 

การประมาณการงานหลงัคา 

            งานหลงัคาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดงันี ้

     1. งานโครงสร้างหลงัคา 

     2. งานวสัดุมุงหลงัคา 

     3. งานกนัความร้อน 

     4. งานเชิงชายหลงัคา 

     5. งานรางระบายน ้าฝน 

งานโครงสร้างหลงัคา 

               โครงสร้างไม ้หรือเหล็ก โครงถกัเหล็ก ( Tuss ) ถา้เป็นหลงัคาทรงจัว่ คือลกัษณะหลงัคาท่ีมีส่วน

เอียงลาดสองดา้น  และเอียงลาดดา้นเดียว คือ ทรงหมาแหงน จะมีช่ือเรียกองคป์ระกอบของโครงสร้าง ดงัน้ี

ท่ีรองรับวสัดุเราเรียก แป ส่วนท่ีรองรับแปเรียกวา่จนัทนัซ่ึงจะมีระดบัลาดเอียง เพื่อให้ระบายน ้าฝน ส่วน

จนัทนั เรียกวา่อกไก่ ส่วนท่ียกระดบัจนัทนัใหเ้รียกวา่ดัง่ และส่วนท่ีปิดปลายหลงัคาเรียกวา่เชิงชาย แต่ถา้

เป็นทรงป้ันหยา จะมีลกัษณะของหลงัคาลาดเอียง 4 ดา้น ก็จะมีองคป์ระกอบหลายอยา่งเหมือนทรงจัว่ แต่จะ

มีส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนจนัทนั แต่เป็นตวัแบ่งมุมใหเ้กิดการลาดเอียง 4 ดา้น เราเรียกวา่ตะเขส้ัน แต่ถา้

หลงัคาทรงป้ันหยามีการแยกเป็นหนา้มุกออกมา จะท าให้ความลาดของหลงัคาสองดา้นมาชนกนั โครงสร้าง

ของหลงัคาเราเรียกวา่ตะเขร้าง การคิดวสัดุท่ีใชเ้ป็นโครงสร้างสร้างหลงัคา ถา้ใชไ้มใ้หคิ้ดป็นความยาว 

หน่วยเป็นเมตร แลว้แปลงหน่วยใหเ้ป็นไปตามซ้ือขายกนั  คือ  ลบ.ฟ. (โดยใชสู้ตร น้ิว X น้ิว X เมตร X 

0.0228 ) คือความกวา้ง ลึก ของ หนา้ไม ้คูณ ดว้ยความยาวของไม ้ถา้เป็นโครงหลงัคาเหล็ก เม่ือคิดตามความ

ยาวจริงหน่วยเป็นเมตรละเผื่อเปอร์เซ็นการสูญเสีย 15% ของวสัดุทั้งสองชนิด ส่วนเหล็กใหแ้ปลงหน่วยจาก

เมตรมาเป็น ท่อน ( เหล็ก 1 ท่อนยาว 6 เมตร) 



 

งานมุงหลงัคา 

เช่นกระเบ้ืองลอนเล็ก ลอนคู่ลอนใหญ่ กระเบ้ืองคอนกรีต สังกะสี แผน่เหล็ก (Metal Sheet) คิดเป็นพื้นท่ีจริง 

ใหพ้ิจารณาความลาดชนัดว้ย 

งานครอบหลงัคาและหน้าจัว่ 

▪ เช่นครอบสัน ครอบสามทาง ครอบส่ีทาง คิดเป็นช้ิน เน่ืองจากมีราคาสูงกวา่วสัดุท่ีใชเ้ป็นหลงัคา 2-

4 เท่าใหพ้ิจารณาความลาดชนัดว้ย 

งานชายหลงัคาใต้ชายหลงัคา 

▪ ไมปิ้ดชายใหคิ้ดเป็นเมตร ส่วนฝ้าใตห้ลงัคาใหคิ้ดเป็น พื้นท่ีครอบสันครอบสามทาง ครอบส่ีทาง คิด

เป็นช้ิน เน่ืองจากมีราคาสูงกวา่วสัดุท่ีใชเ้ป็นหลงัคา 2-4 เท่า ใหพ้ิจารณาความลาดชนัดว้ย 



 

 

ภาพตวัอย่าง การค านวณหาปริมาณวสัดุที่ประกอบขึน้เป็นหลงัคา 



 

 

ตวัอย่างแสดงรูปตดัของโครงหลงัคา 

 



 

สรุป 
                   จากหวัขอ้วธีิค  านวณหาปริมาณและวสัดุก่อสร้าง ของโครงสร้างตามตวัอยา่งท่ีอธิบายไว้

พอสังเขป เพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจในองคป์ระกอบของงาน โครงสร้าง วิธีการสังเกต การ

วเิคราะห์ และการค านวณ ยงัมีรูปแบบโครงสร้างท่ีแตกต่าง และลกัษณะการเสริมเหลก็ท่ีซบัซอ้นจาก

ท่ีกล่าวไวอี้กมาก ผูป้ระมาณการจะตอ้งศึกษาและแยกแยะใหล้ะเอียด แบ่งกลุ่ม จดัหมวดหมู่ เพื่อกนั

การสับสนของขอ้มูล ท่ีท าการส ารวจนบัจ านวนไปแลว้ควรท าสัญญาลกัษณ์ หรือขีดฆ่าใหช้ดัเจน จะ

ไดไ้ม่สับสนและเสียเวลามาเร่ิมตน้ใหม่ ควรค านวณอีกคร้ังเพื่อใหแ้น่ใจการตั้งตวัเลขในการค านวณ 

ตอ้งสังเกตค่าท่ีไดอ้อกมามีความผดิปกติหรือไม่ เช่น มีจ  านวนนอ้ยหรือมีมากกวา่ความน่าจะเป็น 

หน่วยท่ีน ามาใชห้รือหน่วยท่ีไดผ้ลลพัธ์ หน่วยเหล่านั้นถูกตอ้งหรือไม่ค่าตวัเลข ค่าราคาวสัดุ แรงงาน

ทุกอยา่งมีมูลค่าเป็นเงินจะผดิพลาดไม่ได ้ควรสร้างสถิติ หรือหาสถิติเพื่อศึกษาเอาไวเ้ปรียบเทียบกบั

งานท่ีท่ีท าวา่เป็นไปตามสถิติหรือไม่ ถา้แตกต่างจะตอ้งหาเหตุผลหรือสาเหตุของความแตกต่างนั้น 

เร่ืองเหล่าน้ีคือคุณสมบติัของผูป้ระมาณการ หลงัจากท่ีไดก้  าหนดราคาวสัดุ-แรงงานครบทุกรายการ ทุก

กลุ่มงานแลว้ท าการลงราคาของทุกกลุ่มงาน น าราคาท่ีสรุปแลว้ลงในตาราง สรุปหมวดราคาค่าก่อสร้าง 

รวมยอดสรุปของทุกหมวดงานน าลงในตารางสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง ใหต้รงกบัช่องรายการ

ท่ีก าหนดไวแ้ลว้น าผลสรุปเดียวกนัไปหาค่า  Factor F.  ตามกระบวนการท่ีก าหนด  น าค่า  Factor F.  ท่ี

ไดม้าคูณกบัราคาตน้ทุนท่ีสรุปมากจ็ะไดเ้ป็นราคาค่าก่อสร้าง 

 

 



 

 

ตวัอย่างแสดงการน าปริมาณวสัดุ ราคาวสัดุและค่าแรงลงในตารางบัญชีแสดงปริมาณวสัดุ  

(แผ่นเร่ิมต้น) 



 

 

ตวัอย่างแสดงการน าปริมาณวสัดุ ราคาวสัดุและค่าแรงลงในตารางบัญชีแสดงปริมาณวสัดุ  

(แผ่นที่สอง) 



 

 

ตวัอย่างแสดงบัญชีรายการก่อสร้าง (แผ่นที่ 1 ) 



 

 

ตวัอย่างแสดงบัญชีรายการก่อสร้าง (แผ่นที่ 2) 

 



 

 

ตวัอย่างแสดงบัญชีสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   (Factor  F) 

 


