
 

 
 
ล 
 

 
ปคู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง 

งานดําเนินการเอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า 
กรมชลประทาน 

 
 

 
คณะทํางานย่อยจัดทําคูม่ือปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง                                     กันยายน  2554 











1.4 กระบวนการดําเนนิงาน 

  งานดําเนินการเอง ประกอบด้วย ภาคหลายส่วนที่ร่วมกันดําเนินการสําหรับงานก่อสร้างของกรม
ชลประทานสามารถแบ่งเป็นตามลักษณะของงาน ออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่ งานด้านวิศวกรรม การวางแผนการ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้างและการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการ ดังแผนผังที่ 1      
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แผนผงัที่ 1-1 งานดําเนนิการเอง 
1.5 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

สําหรับสํานักโครงการขนาดใหญ่ 
  - ผู้อํานวยการสํานักโครงการขนาดใหญ่ (ผส.คญ.) รับทราบและติดตามผลงานความก้าวหน้าของ
การดําเนินการเอง การให้คําปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจสั่งการอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือให้การดําเนินการเอง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของสํานักงานก่อสร้าง 1-14 
  - ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรม (ผวศ.คญ.) รับทราบ ติดตามและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ของงานดําเนินการเอง 
  - ผู้อํานวยการสํานักงานก่อสร้าง (ผสญ.) วางแผน ติดตามและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ของงานดําเนินการเอง  
  - ผู้อํานวยการส่วนวิศวกรรมการบริหาร (ผวบ.คญ.) วางแผน ติดตามและรายงานความก้าวหน้างาน
ก่อสร้างของงานดําเนินการเอง 
  - ผู้อํานวยการส่วนปฏิบัติการก่อสร้าง (ผปก.คญ.) วางแผน ติดตามและรายงานความก้าวหน้าให้
คําปรึกษา และแก้ไขปัญหางานก่อสร้างของงานดําเนินการเอง 
  - หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมบริหาร (กวบ.คญ.) วางแผน และจัดทํารายงานความก้าวหน้าของงาน
ดําเนินการเอง 
  - หัวหน้าโครงการก่อสร้าง (ชกส.คญ.) วางแผน และดําเนินการก่อสร้างงานดําเนินการเองให้แล้ว
เสร็จตามวัตถุประสงค์ 

งานดําเนินการเอง

งานด้านวิศวกรรม การวางแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง รายงานความก้าวหน้าดําเนินการ 

- การจัดทําประมาณการ 
- การทดลองและ
ตรวจสอบวัสดุเพ่ือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง 

- กรอบระเวลาการก่อสร้าง 
  โครงการ 
- การวางแผนงานโครงการ  
     - แผนงานก่อสร้าง 
     - แผนงบประมาณ 
     - แผนอัตรากําลัง 
     - แผนการจัดหาวัสดุ 
     - แผนเคร่ืองจักร-เครื่องมือ 
- Work Flow กระบวนการ
การวางแผนงานโครงการ

- การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง 
- การปฏิบัติงานก่อสร้าง 
งานดิน 

- การปฏิบัติงานก่อสร้าง 
งานคอนกรีต 

- การปฏิบัติงานก่อสร้าง 
งานอื่นๆ 

- การรายงานก่อนการก่อสร้าง 
- การรายงานระหว่างก่อสร้าง 
- การรายงานปิดงานก่อสร้าง 







2.1.1.3 ตรวจสอบแนว ระดับ พ้ืนที่ที่ครอบครองของราษฎร หากพ้ืนทีใ่ดราษฎรไม่เห็นด้วย
หรือไม่ยินยอมให้ดําเนินการแก้ไขแบบก่อนการก่อสร้าง 

 2.1.2 การคํานวณปริมาณงาน 
  การถอดแบบรูปเพ่ือคํานวณปริมาณงานที่จะต้องดําเนินการก่อสร้างจริง จะได้จากการสํารวจและ
คํานวณปริมาณงานในแบบก่อสร้างที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ ดังน้ี 

2.1.2.1 งานเตรียมพ้ืนที่ 
      ได้แก่ งานถากถาง งานถากถางและล้มต้นไม้ หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้คิดคํานวณปริมาณ
งานเต็มพ้ืนที่งานก่อสร้างชลประทานต่างๆท่ีแสดงไว้ในแบบ โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร 

2.1.2.2 งานขุดเปิดหน้าดิน 
        ในบริเวณที่จะทําการก่อสร้างเขื่อน คลอง หรืออาคารต่างๆ จําเป็นจะต้องขุดเปิดหน้าดินเพ่ือนํา
ดินที่ไม่มีคุณภาพหรืออินทรียวัตถุออกไปเสียก่อน โดยทําการขุดเปิดหน้าดินให้มีความลึกตามท่ีกําหนดไว้ใน
แบบซึ่งสามารถคิดคํานวณปริมาณงานได้ ดังน้ี 
               1) พิจารณาตัดแบ่งงานออกเป็นช่วงๆ โดยแต่ละช่วงมีความกว้างที่จะขุดเปิดใกล้เคียงกันแล้ว
คํานวณหาค่าเฉลี่ยตลอดความกว้างของแต่ละช่วง คูณด้วยความยาวของช่วงน้ันๆ ได้พ้ืนที่ที่จะขุดเปิดหน้าดิน
ในแต่ละช่วงและผลรวมของพื้นที่เหล่าน้ีทุกช่วงจะได้พ้ืนที่บริเวณขุดเปิดหน้าดินทั้งหมด มีหน่วยเป็นตารางเมตร 
                2) สําหรับความลึกของดินที่ต้องขุดเปิดหน้าดินให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแบบ ในกรณีที่ในแบบ
ไม่ได้กําหนดไว้ให้ใช้ความหนาประมาณ 0.30 เมตร สําหรับงานคลองส่งนํ้า และประมาณ 0.50 เมตร สําหรับ
งานเขื่อน 
                3) ดังน้ัน ปริมาณงานขุดเปิดหน้าดินจะเท่ากับพ้ืนที่ (จากข้อ (1)) × ความหนา (จากข้อ (2))      
ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร 

2.1.2.3. งานดินขุด 
               โดยปกติงานก่อสร้างคลองส่งนํ้า จะมีระดับต่างๆ และ Side Slope กําหนดไว้แน่นอนในแบบ    
ซึ่งสามารถหาปริมาณงานดินขุดโดยใช้สูตร 
         V  = (A1 + 4A2 + A3 )×  

     เมื่อ       V   =  ปริมาณของดินขุดมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร 
       A1 และ A = พ้ืนที่รูปตัดขวางคลองที่จะขุด ตรงปลายทั้งสองของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง มีหน่วย
เป็นตารางเมตร 
        A2  =  พ้ืนที่รูปตัดขวาง ตรงกลางของช่วงคลอง มีหน่วยเป็นตารางเมตร 

      L  =  ความยาวของช่วงคลองที่ตัดแบ่ง มีหน่วยเป็น เมตร 
 อน่ึง สําหรับวิธีการหาพ้ืนที่รูปตัดขวางของคลอง ถ้ารูปร่างของรูปตัดขวางซับซ้อนไม่เป็นทาง
เรขาคณิตก็อาจใช้ Planimeter วัดพ้ืนที่ได้โดยตรง 
 สําหรับการคํานวณปริมาณงานดินขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทาน  โดยท่ัวไปในแบบจะ
กําหนดเส้นขอบเขตของการขุดไว้ให้ ซึ่งจะมี Side Slope ประมาณ 1:1 และขนาดก้นบ่อจะกว้างกว่าตัวอาคาร
ประมาณ 1 เมตร โดยรอบ 
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  สําหรับการขุดบ่อก่อสร้างของงานอาคารชลประทาน ในกรณีที่บ่อก่อสร้างมีความลึกมากๆ จะต้อง
ขุดบ่อก่อสร้างโดยมีชานพัก (Waste Berm) มีความกว้างอย่างน้อย 3 เมตร ที่ความลึกทุกๆ 3 เมตร ตามปกติ
จะทําการถากแต่งดินช้ันล่างสุดของบ่อก่อสร้างด้วยแรงคน โดยจะใช้เครื่องจักรขุดดินส่วนบนออกจนถึงระดับ
ประมาณ + 0.01 เมตรเหนือระดับฐานรากอาคาร แล้วขุดแต่งด้วยแรงคนจนถึงระดับที่ต้องการ ดังน้ัน ในการ
คํานวณปริมาณงานจะต้องแบ่งงานดินขุดบ่อก่อสร้าง เป็นงานขุดด้วยเครื่องจักรและงานขุดด้วยแรงคนด้วย 

     2.1.2.4 งานถมดินบดอัดแน่น 
      สําหรับงานคลองส่งนํ้าให้ใช้ขั้นตอนและวิธีการคิดคํานวณปริมาณงานเช่นเดียวกับงานดินขุด     
ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร แต่จะต้องใช้ระดับดินเดิมที่ขุดเปิดหน้าดินออกไปแล้ว ในการหาพ้ืนที่รูปตัดขวาง
ของงานดินถม สําหรับงานดินถมของงานอาคารและงานท่อต้องแบ่งเป็นงานถมบดอัดแน่นด้วยแรงคนหรื      
ถมบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักรเบา และงานถมบดอัดแน่นด้วยเคร่ืองจักร โดยกําหนดให้ทําการถมบดอัดแน่นด้วย
แรงคนหรือเคร่ืองจักรเบาภายในรัศมีประมาณ 1.00 เมตร จากตัวอาคารและเหนือท่อแล้วจึงใช้เครื่องจักรบด  
อัดแน่นต่อไป 

      2.1.2.5 งานขุดระเบิดหิน 
      สําหรับการคิดคํานวณปริมาณงานของงานขุดระเบิดหิน จะต้องมีผลการสํารวจช้ันดินและนําไป
เขียน Profile ของช้ันหินให้ทราบขอบเขตของหินที่ต้องขุดระเบิดให้แน่ชัด โดยปกติจะคิด Side Slope ของ
งานขุดระเบิดหินประมาณ 0.5 : 1 นอกจากในแบบหรือ Specification จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการคิดคํานวณปริมาณงาน เช่นเดียวกับงานดินขุด ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร 

      2.1.2.6 งานคอนกรีต 
               การคิดคํานวณปริมาณงานสําหรับงานคอนกรีตต่างๆ น้ัน ให้คิดจากแบบโดยตรง มีหน่วยตามท่ี
ระบุไว้ในรายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานก่อสร้างชลประทาน โดยให้แบ่งตามประเภทของงาน
คอนกรีต ได้แก่ งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานคอนกรีตดาดและงานคอนกรีตหยาบ 
               นอกจากน้ียังมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับงานคอนกรีต  เช่น พวกวัสดุรอยต่อชนิดต่างๆ 
รวมท้ัง Rubber Water Stop ซึ่งสามารถคํานวณปริมาณงานได้จากแบบเช่นเดียวกัน โดยมีหน่วยตามท่ีระบุไว้
ในรายละเอียดลักษณะงานและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทาน 

      2.1.2.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 
      ให้คิดคํานวณปริมาณงานตามท่ีแสดงไว้ในแบบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
รายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีตของกรมชลประทาน หรือของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
(ว.ส.ท.) ซึ่งรวมถึงส่วนต่อทาบ งอปลาย หรือดัดคอม้า โดยมีหน่วยเป็น กิโลกรัม 
      2.1.2.8 งานแบบหล่อคอนกรีต 
                ให้คิดคํานวณปริมาณงานตามพ้ืนที่ผิวคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละประเภทที่ต้องมีแบบหล่อ
คอนกรีตรองรับในขณะหล่อคอนกรีต โดยมีหน่วยเป็น ตารางเมตร ซึ่งการยึด การเจาะรูเสียบเหล็ก และ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จําเป็นในการทํางานให้รวมอยู่ในราคางานต้นทุนต่อหน่วย 
      2.1.2.9 งานหินเรียง หินทิ้งและ Filter Materials 
                ให้คิดคํานวณปริมาณงานตามขอบเขตท่ีแสดงไว้ในแบบ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร โดยทั่วไป     
มีวิธีการคิดปริมาณงานจากพ้ืนที่ผิวคูณด้วยความหนาของช้ันหินเรียง หินทิ้ง หรือ Filter Materials 
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  2.1.3 การคํานวณอัตราราคาต้นทุนต่อหน่วยงานดําเนินการเอง 
   2.1.3.1 แนวทางการคิดราคาวัสดุก่อสร้าง 

       1) การก่อสร้างในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการให้ผู้มีหน้าที่จัดทํา
ประมาณการใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังนี้  
     (1) ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ราคาที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์     
ที่สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ เผยแพร่เดือนล่าสุดโดยคิดค่าขนส่งระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้าง   

(2) วัสดุก่อสร้างใดที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่สถานที่ก่อสร้าง
ต้ังอยู่ มิได้เผยแพร่ราคาไว้ ให้พิจารณาราคาวัสดุก่อสร้างจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดข้างเคียงรวมค่าขนส่งมา
เปรียบเทียบ โดยให้ใช้ราคาที่ตํ่าที่สุด    

(3) วัสดุก่อสร้างใดที่สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มิได้เผยแพร่ราคาไว้  
ให้ดําเนินการสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง หากไม่สามารถสืบราคาในท้องที่ของส่วนกลางได้ ให้สืบราคาใน
ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ดําเนินการสืบราคาอย่างน้อย 2 ราย และใช้ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งที่ตํ่าที่สุด  
ทั้งน้ี ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําประมาณการจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกําหนดราคา
ดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 
       2) การก่อสร้างในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ใหผู้้
มีหน้าที่จัดทําประมาณการใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง  ดังนี้   

(1) ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้ใช้ราคาที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่  
เผยแพร่เดือนล่าสุด โดยคิดค่าขนส่งระยะทางจากจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้าง   

(2) วัสดุก่อสร้างใดที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ มิได้เผยแพร่
ราคาไว้ ให้พิจารณาราคาวัสดุก่อสร้างจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดข้างเคียงรวมค่าขนส่งมาเปรียบเทียบ     
โดยให้ใช้ราคาที่ตํ่าที่สุด   

(3) วัสดุก่อสร้างใดที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง 
มิได้เผยแพร่ราคาไว้ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําประมาณการ สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ หาก
ไม่สามารถสืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างต้ังอยู่ได้ ให้สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง โดย
โดยให้ดําเนินการสืบราคาอย่างน้อย 2 ราย และใช้ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งที่ตํ่าที่สุด ทั้งน้ี ให้ผู้มีหน้าที่จัดทํา
ประมาณการจัดทําบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและการกําหนดราคาดังกล่าวประกอบไว้ด้วย 

 2.1.3.2 แนวทางการคิดคํานวณราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง 
               กรณีที่ 1 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามท่ีสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด เผยแพร่ 

   - ค่าวัสดุ   =           (1)              บาท/หน่วย 
   - ค่าขนส่ง               เมตร =         (2)   บาท/หน่วย 
  - ค่าขนส่งรวมกําไร (2) x 1.05  =           (3)              บาท/หน่วย 
   รวม   (1) + (3)   =           (4)              บาท/หน่วย 
  - ภาษีมูลค่าเพ่ิม    = (5) %   
  - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (4) x (5)/100             =           (6)            บาท/หน่วย 
   รวมท้ังสิ้น  (4) + (6)   =           บาท/หน่วย 
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หมายเหตุ 
1) ค่าวัสดุ  เป็นราคาวัสดุก่อสร้างตามท่ีสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์  หรือสํานักงานพาณิชย์จังหวัด เผยแพร่ ซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
2) ค่าขนส่ง  และตัวแปรค่าขนส่งเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและชนิดของผิว

ทาง ให้คิดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด ในส่วนของแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ กรณีนํ้าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) 

3) ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ใช้ตามประกาศกระทรวงการคลังครั้งล่าสุด 
 
               กรณีที่ 2 ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการสืบราคา   

(2.1)  กรณีใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการสืบราคา โดยรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
และภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้แล้ว   

    - ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง  =   บาท/หน่วย 
 

(2.2)  กรณีใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการสืบราคา  ไม่รวมค่าขนส่ง  ทําให้ต้องว่าจ้าง
ผู้ประกอบการขนส่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้าง   

   - ค่าวัสดุ   =            (1)            บาท/หน่วย 
   - ค่าขนส่ง                   ก.ม. =    (2)      บาท/หน่วย 
   - ค่าขนส่งรวมกําไร (2) x 1.05 =            (3)            บาท/หน่วย 
       รวม   (1) + (3) =                            บาท/หน่วย 
 

หมายเหตุ 
1) ค่าวัสดุ  เป็นราคาวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการสืบราคา  และเป็นราคาที่

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
2) ค่าขนส่ง  และตัวแปรค่าขนส่งเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศและชนิด

ของผิวทาง ให้คิดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด ในส่วนของแนวทาง 
วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง   
(ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ กรณีนํ้าหนักรวมไม่เกิน 
25 ตัน) 

 
(2.3)  กรณีใช้ราคาวัสดุดิน  หิน  และทราย  ที่ได้จากการสืบราคา  ไม่รวมค่าขนส่ง  ทํา

ให้ต้องใช้ยานพาหนะของกรมฯ ในการขนส่งวัสดุดิน  หิน  และทราย  ถึงสถานที่ก่อสร้าง 
   - ค่าวัสดุ   =            (1)            บาท/หน่วย 
   - ค่าขนส่ง                 ก.ม. =            (2)            บาท/หน่วย 
   รวมท้ังสิ้น   (1) + (2) =               บาท/หน่วย 

หมายเหตุ 
1) ค่าวัสดุ  เป็นราคาวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการสืบราคา  และเป็นราคาที่

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
2) ค่าขนส่ง    
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2.1)   ค่าขนย้ายดิน  ให้ใช้ตามบัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (งาน
ดําเนินการเอง) ที่สํานักงบประมาณกําหนด 

2.2)  ค่าขนย้ายหิน , ทราย   
- ระยะทาง 1 ก.ม.  คิดค่าขนย้าย 5 บาท/ลบ.เมตร 
-    ระยะทางเกินกว่า 1 ก.ม. แต่ไม่เกิน 5 ก.ม. คิดเพ่ิม ก.ม.ละ 1.8 บาท/

ลบ.เมตร 
- ระยะทางมากกว่า  5 ก.ม. คิดเพ่ิม ก.ม. ละ  1.2 บาท/ลบ.เมตร 

2.3)  วัสดุก่อสร้างนอกเหนือจากข้อ 2.1) และ 2.2) ให้ดําเนินการว่าจ้าง   
ผู้ประกอบการขนส่ง  เพ่ือขนส่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้าง   

3) ตัวแปรค่าขนส่งเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและชนิดของผิวทาง ให้คิด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดตามแนวทาง วิธีปฏิบัติ และ
รายละเอียดประกอบการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง 

4) ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ใช้ตามประกาศกระทรวงการคลังครั้งล่าสุด 
 

(3)  กรณีที่มีความจําเป็นต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยวิธีการซึ่งนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ที่ได้
กําหนดไว้  เช่น การแบกหามวัสดุขึ้นภูเขา  หรือการขนส่งวัสดุทางน้ํา  หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ให้ผู้จัดทําประมาณ
การพิจารณาสืบราคาค่าขนส่งจากผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างขนส่งในท้องที่ เพ่ือนําไปประกอบการคํานวณ
ราคาวัสดุก่อสร้างรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ตามกรณีที่ 1 หรือ กรณีที่ 2 ข้างต้น 
 

2.1.4 แนวทางการคิดคํานวณค่าอํานวยการ 
1) พิจารณาค่าอํานวยการตามตาราง Factor  F ตามประเภทของงานต่าง ๆ ดังน้ี 

 (1)  ค่าอํานวยการจากตาราง Factor  F  งานสะพานและท่อเหลี่ยม 
(1.1) งานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดใหญ่ที่แยกรายการเป็นงานย่อยในใบแจ้ง

ปริมาณงานและราคา (BOQ) เฉพาะงานคอนกรีตทุกประเภท งานเหล็กเสริมคอนกรีต และงานวัสดุรอยต่อ
คอนกรีตทุกชนิด 

(1.2) งานก่อสร้างอาคารชลประทานที่กําหนดหน่วยในใบแจ้งปริมาณงานและราคา  
(BOQ)   เป็น 1 แห่ง 

 

(2)  ค่าอํานวยการจากตาราง Factor  F  งานอาคาร 
งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานร้ือถอน และ/หรืองานต่อเติมอาคาร  

บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน   
โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า  คลังสินค้า อาคารสํานักงาน อาคารที่ทําการ   
อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง  หอประชุม  
ห้องสมุด  ตลาด  อู่เรือ  คานเรือ  ท่านํ้า  ท่าจอดเรือ  สถานีนําร่อง  สถานีขนส่งฯ   หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนที่มี
ลักษณะ  รูปแบบ  หรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอยได้   

(3)  ค่าอํานวยการจากตาราง Factor F งานทาง 
(3.1) งานก่อสร้างชลประทานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ข้อ (1.1) และ ข้อ (1.2) 
(3.2) งานคอนกรีตดาด 
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2)  การคิดค่าอํานวยการ งานท่อ (ยกเว้นท่อ คสล.) งานเคร่ืองกว้าน บานระบายและฝาท่อ  เครื่อง
สูบนํ้า  และฝายยาง  โดยรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ  ให้พิจารณาคิดคํานวณ ดังน้ี 

(1) กรณีเป็นงานจ้างเหมา จัดหาพร้อมประกอบติดต้ัง จะไม่มีการคิดค่าอํานวยการ  แต่ให้คิด
เพียงค่าควบคุมงาน 3 %  ของวงเงินงานจ้างจัดหาพร้อมประกอบติดต้ัง                                                                   

(2) กรณีจัดซื้อ  แล้วนํามาประกอบติดต้ังเองโดยกรมชลประทาน  ให้คิดค่าอํานวยการเฉพาะส่วน
ของค่าประกอบติดต้ังและทดสอบ                                                                    

3) วงเงินที่จะนําไปคิดคํานวณค่าอํานวยการ ให้รวมค่างานทุกรายการ ยกเว้น รายการงาน
ดังต่อไปนี้   

 (1)  งานบํารุงรักษา  เช่น  งานปลูกหญ้า  งานบํารุงรักษาทางชลประทาน  งานบํารุงรักษา
คลองชลประทาน  งานกําจัดวัชพืชด้วยแรงคน  เป็นต้น 

 (2)  ค่าขยายเขตไฟฟ้า  (ดําเนินการโดยการไฟฟ้า)   
 (3)  ค่าจัดซื้อท่อ (ยกเว้นท่อ คสล.)  เคร่ืองกว้าน บานระบายและฝาท่อ  เคร่ืองสูบนํ้า  และ

ฝายยาง  โดยรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆ   
 (4)  ค่าควบคุมงานจ้างเหมา  

2.1.5) การจัดทําแบบประมาณการ 
เมื่อคํานวณปริมาณงาน  อัตราราคาต่อหน่วย  คําอํานวยการแล้ว จึงคํานวณราคาค่าก่อสร้างโดย 

ราคาค่าก่อสร้าง = ปริมาณงาน × ราคางานต้นทุนต่อหน่วย × ค่าอํานวยการ  
เมื่อได้ราคาค่าก่อสร้างแล้ว จึงจัดทําแบบประมาณการ ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ ประมาณการงาน

เฉพาะปี ใช้แบบ ชป.325  และประมาณการต่อเน่ืองใช้แบบ ชป.372  โดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มตามแบบฟอร์ม
ที่ใช้ท้ายเล่ม 
 
          2.1.6) ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทําประมาณการ 

 

ตารางที่ 2-1 ขั้นตอนและระยะเวลาการจดัทําประมาณการ 
ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะ เวลา

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1    

 

 

 

2  7-14วัน - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
ก่อสร้างให้เกิดความชัดเจน            

- ตรวจสอบแบบก่อสร้างกับสภาพภูมิ
ประเทศให้สอดคล้อง           

- หากไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ออกแบบ
ดําเนินการแก้ไขแบบให้ถูกต้อง 

ผปก.คญ. / 

ผวบ.คญ. / 
ผสญ. / 
ผอ.คส. 

แบบถูกต้อง 

ตรวจสอบแบบก่อสร้าง 

1 

แบบก่อสร้าง

แก้ไขแบบ 

คูมือการปฏิบัติงานดานกสราง งานดําเนินการเอง 

กรมชลประทาน |  
 

2-7 



ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะ เวลา
ประมาณ 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

3  30 -60 วัน - ดําเนินการคิดคํานวณปริมาณงาน
ตามแบบรูปรายละเอียด และตาม
หลักวิชาวิศวกรรม 

ผวบ.คญ. /     
ผปก.คญ. / 
กวบ. /กส. 

1 

คูมือการปฏิบัติงานดานกสราง งานดําเนินการเอง 

กรมชลประทาน |  
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ผู้มีอํานาจ 

อนุมัติประมาณการ 

4  7-21 วัน - คํานวณราคาต้นทุนงานก่อสร้าง 

- นําราคารวมท้ังโครงการ ไป
คํานวณหาค่าอํานวยการจากตาราง 
Factor F ของงานแต่ละประเภท   

    - จัดทําประมาณการตามแบบฟอร์ม 
ชป. 325(ประมาณการเฉพาะปี)  
หรือ ชป. 372 (ประมาณการ
ต่อเน่ือง) พร้อมท้ังแนบ
รายละเอียดการคํานวณ  และ
แสดงท่ีมาของราคาวัสดุให้ชัดเจน 

ผวบ.คญ. /     
ผปก.คญ. / 
กวบ. / กส.  

คํานวณปริมาณงาน 

5    1-5 วัน - สํานักงานก่อสร้าง/โครงการก่อสร้าง 
เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติประมาณการ 

ผสญ. / 
ผอ.คส.  

6  7-14 วัน - หน่วยวิศวกรรมผู้เป็นเจ้าของงาน
ดําเนินการตรวจสอบประมาณการ
ก่อนเสนอขออนุมัติประมาณการ 

ผวศ.คญ. /     
ผปก.ชป. 

7  1-7 วัน - เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ ผส.คญ. / 
ผส.ชป. อนุมัติประมาณการ 

ผวศ.คญ. /     
ผปก.ชป. 

8   - จัดทําบันทึกเสนอ ผส.คญ. /
ผส.ชป. /  ผอ.ผง. ของบประมาณ 

ผวศ.คญ. /     
ผปก.ชป.  

 รวมระยะเวลาประมาณ 53 –116 วัน   

 

หมายเหตุ   
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของงานจะต้องจัดทําประมาณการสรุปการดําเนินงานจริงใน  

แต่ละปี เพ่ือนําเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติประมาณการอีกครั้ง 

แก้ไข 

คํานวณราคาต้นทุน/คํานวณค่า
อํานวยการ/จัดทําประมาณการตาม
แบบฟอร์ม ชป. 325  หรือ ชป. 372 

อนุมัติ 

ขออนุมัติประมาณการ 

เสนอของบประมาณ

ผู้มีอํานาจ 

อนุมัติประมาณการ 

การตรวจสอบ 

ประมาณการ 

แก้ไข 

ผ่าน 



2.2 การทดลองและตรวจสอบวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง  
 เน่ืองจากคุณภาพของงานก่อสร้างขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุ  และคุณภาพของการควบคุมคุณภาพ
งาน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องมีกระบวนการทดสอบและวิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1) ก่อนการดําเนินการก่อสร้าง   ผู้ก่อสร้างต้องดําเนินการจัดหาวัสดุซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุฯ และที่เก่ียวข้อง 

(2) เมื่อจัดหาวัสดุได้แล้ว  วัสดุหลัก  และวัสดุตามที่แบบรูปหรือรายละเอียดด้านวิศวกรรมกําหนดให้
ทดสอบก่อนการนําไปใช้งาน  ต้องมีการสุ่มเก็บตัวอย่างจากกองวัสดุ โดยให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
รายละเอียดด้านวิศวกรรมและข้อกําหนดของสํานักวิจัยและพัฒนา หรือมาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

(3) การทดสอบวัดสุก่อสร้าง  สามารถส่งตัวอย่างให้ห้องทดสอบของโครงการซ่ึงดําเนินการโดยกลุ่ม
ตรวจสอบด้านวิศวกรรม  หรอืส่งให้สํานักวิจัยและพัฒนาดําเนินการทดสอบ  หรือส่งให้ห้องทดสอบของ
มหาวิทยาลัยหรือห้องทดสอบที่กรมชลประทานยอมรับ 

ตารางที่  2-2 ขั้นตอนและระยะเวลาการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ 
รายละเอียด ลําดับท่ี ผังกระบวนการ ระยะเวลา

โดยประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5-45 วัน - จัดหาวัสดุก่อสร้าง ผสญ. / 
ผอ.คส. 

  1- 2 วัน -เก็บตัวอย่างวัสดุก่อสร้าง
เพ่ือทดสอบคุณภาพ 
จํานวนและวิธีการเก็บ
ตัวอย่างให้เป็นไปตามท่ี
สํานักวิจัยและพัฒนา
กําหนด 

- นําส่งตัวอย่างวัสดุ
ก่อสร้างให้สํานัก
ชลประทาน / 
สํานักวิจัยและพัฒนา /
หน่วยงานท่ีราชการ
เชื่อถือ 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานดานกสราง งานดําเนินการเอง 

ชกส.คญ. / 
กส.  

2 

เก็บตัวอย่างวัสดุ 

โครงการ /  
สํานักงานก่อสร้าง 

1 

กรมชลประทาน |  
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ลําดับท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  - ดําเนินการทดสอบ
ตัวอย่างวัสดุตาม
มาตรฐานการทดสอบ 

ตาม
มาตรฐาน

ของ
หน่วยงานท่ี
ทดสอบ 

สํานัก
ชลประทาน / 
สํานักวิจัยและ
พัฒนา /
หน่วยงานท่ี
ราชการเชื่อถือ

  ตาม
แผนงาน
ก่อสร้าง 

- นําวัสดุท่ีผ่านการ
ทดสอบไปดําเนินการ
ก่อสร้าง 

ชกส.คญ. / 
กส. ก่อสร้าง 

ผ่าน 

ทดสอบ 

ไม่ผ่าน 

1 2 

 





































4.4 การปฏิบติังานก่อสร้างงานอ่ืนๆ 
  การปฏิบัติงานก่อสร้างงานอ่ืนๆ ได้แก่ งานปรับปรุงฐานรากดําเนินการเอง การผลิตเครื่องกว้าน-  
บานระบายและงานตรวจสอบปริมาณวัตถุระเบิด โดยจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสํานัก
เครื่องจักรกล สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาและโครงการก่อสร้าง ในแต่ละรายกิจกรรมตาม Work 
Flow ที่ 4-5, Work Flow ที่ 4.6 และ Work Flow ที่ 4-7 ตามลําดับดังน้ี 
 ตารางที่ 4-5 Work Flow กระบวนการงานปรับปรุงฐานรากดําเนินการเอง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานดานกสราง งานดําเนินการเอง 
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