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สรุปผลการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตน 
หนวยงาน  แบบ ปร. 5 
ประเภท 
เจาของอาคาร 
สถานที่กอสราง 
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ 
แบบเลขที่ 
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จํานวน  1  แผน 
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 
ลําดับ
ที่ 

รายการ คาวัสดุและคาแรงงาน
รวมเปนเงิน (บาท) 

Factor F คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 

 สวนท่ี 1 คางานตนทุน         
1 ประเภทงานอาคาร         
2 ประเภทงานทาง       -                                     -     
3 ประเภทงานชลประทาน         
4 ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม         

  เงื่อนไข  เงินลวงหนาจาย  0%         
  เงินประกันผลงานหัก 0%         
  ดอกเบี้ยเงินกู  6%         
  สวนท่ี 2 คาใชจายพิเศษตาม

ขอกําหนด 
        

  คาใชจายพิเศษตามของกําหนด         
  รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น                                 -      
  คิดเปนเงินประมาณ (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) 
  ตัวอักษร   
  ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร. ม. 
  เฉลี่ยราคาประมาณ  บาท/ตร.ม. 

 
ผูประมาณการ......................................................... ความเห็นชอบของผูอนุมัติ.................................... 
 ( )  
ผูตรวจ  .................................................................. ผูอนุมัติ................................................................. 
 ( )  ( ) 
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หลักเกณฑการใชตาราง Factor F 

(ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2546   เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546) 
 1. กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนด ใหเทียบอัตราสวนเพื่อหา Factor F 
 2.  งานสะพานและ/หรือทอเหลี่ยม ทางแยกตางระดับท่ีอยูในงานทาง ใหแยกคางานตนทุน 
และใชFactor F งานสะพานและทอเหลี่ยม 
 3. กรณีพื้นที่กอสรางอยูในพื้นที่ท่ีมีฝนตกชุกตามที่ปรากฏในตาราง Factor F กรณีฝนตกชุก 
(ภาคผนวกหนา 6) ใหนํา Factor F จากตารางดังกลาว มาบวกเพิ่มกับคา Factor F ปกติ (ภาคผนวกหนา 7-8) 
ตามตัวอยาง 
  โครงการกอสรางทางหลวงในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
   ตนทุนคากอสราง  100  ลานบาท       ไดคา Factor F  ปกติ =   1.1767 

   จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป    =   1,500 – 2,000  มม.       
   ซึ่งตามตาราง Factor F      ใหเพิ่มคา Factor F  อีก     1.5 % 
   Factor F  ฝนตกชุก                    =    1.1767 + (1.50/100)      =   1.1917 
 4. ตาราง Factor F นี้ ใชไดกับคาน้ํามันเชื้อเพลิงทุกราคา แตจะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกูธนาคารพาณิชยอัตราการจายเงินลวงหนา อัตราการหักเงินประกันผลงาน และอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม 
 5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนอัตราดอกเบี้ยข้ันต่ําในการกูสําหรับลูกคาช้ันดี (MLR) เปนอัตรา
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะเปนผูแจงเวียนใหสวนราชการ
ทราบและนําไปใช 
 6.  กรณีใชเงินกูจากแหลงเงินกู 100 % ใชคา Factor F จากชอง รวมในรูป Factor (ท่ียัง     
ไมรวม VAT) 
 7.  กรณีใชเงินกูจากแหลงเงินกูและมีเงินงบประมาณสมทบ ใหใชตาราง Factor F สําหรับ
กรณีเงินกูและกรณีงานกอสรางทาง  มีคางานตนทุน 100  ลานบาท ใชเงินกู 70% และเงินงบประมาณ
สมทบ 30 %  กําหนดเงินจายลวงหนา 15% เงินประกันผลงานหัก 10% อัตราดอกเบี้ยเงินกู 7% ตอป และ  
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7% 
  Factor F กรณีใชเงินกู จากชอง รวมในรูป Factor ของคางานตนทุน 100 ลานบาท  =  1.0939 
  Factor F กรณีใชเงินงบประมาณ จากชอง Factor F ของคางานตนทุน 100 ลานบาท = 1.1705 
  Factor F ท่ีใชในการคํานวณราคากลาง = (1.0939 x 0.7) + (1.1705 x 0.3) =  1.1169 
 8. ตาราง Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม ไมมีการคิด Factor F กรณีฝนตกชุก 
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Factor  F  กรณีฝนตกชุก 
 
 กรณีที่พื้นทีก่อสรางอยูในเขตจังหวดัที่มปีริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปตั้งแต  1,500  มม.ให
เพิ่มคา  Factor  F ดังนี ้

ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอป 
มม. 

เพิ่มคา  Factor  F 
% 

>  3,500 
>  3,000    -   3,500 
>  2,500   -   3,000 
>  2,000   -   2,500 
>  1,500   -   2,000 

3.5 
3 

2.5 
2 

1.5 

จังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปมากกวา  1,500  มม. 
เพิ่มคา  Factor  F 

3.50% 
เพิ่มคา  Factor  F 

3.00% 
เพิ่มคา  Factor  F 

2.50% 
เพิ่มคา  Factor  F 

2.00% 
เพิ่มคา  Factor  F 

1.50% 
ตราด 
พังงา 
ระนอง 

- จันทบุรี กระบี่ 
ตรัง 

นครศรีธรรมราช 
นราธิวาส 
พัทลุง 
ภูเก็ต 
สตูล 

นครพนม 
ยโสธร 

เชียงราย 
มุกดาหาร 
ศรีษะเกษ 
สกลนคร 
หนองคาย 
อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี 
ปราจีนบุรี 
ชุมพร 
ปตตานี 
ยะลา 
สงขลา 

สุราษฏรธานี 
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ตาราง  Factor  F  งานกอสรางทาง 
เงินลวงหนาจาย 0  % ดอกเบี้ยเงินกู 6 % ตอป 
เงินประกันผลงานหัก 0  % คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7 %  

คางาน คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม   
(ทุน) % ในรูป   

    คา คา คา รวม Factor VAT 
Factor  F 

ลานบาท อํานวยการ ดอกเบ้ีย กําไร คาใชจาย       
< 5 15.3912 1.0000 5.5000 21.8912 1.2189 1.0700 1.3042 
  10 11.8735 1.0000 5.5000 18.3735 1.1837 1.0700 1.2666 
  20 8.3746 1.0000 5.5000 14.8746 1.1487 1.0700 1.2292 
  30 5.9774 1.0000 5.5000 12.4774 1.1248 1.0700 1.2035 
  40 5.7934 1.0000 5.0000 11.7934 1.1179 1.0700 1.1962 
  50 5.7480 1.0000 5.0000 11.7480 1.1175 1.0700 1.1957 
  60 5.7812 1.0000 5.0000 11.7812 1.1178 1.0700 1.1961 
  70 5.3806 1.0000 4.5000 10.8806 1.1088 1.0700 1.1864 
  80 4.8862 1.0000 4.5000 10.3862 1.1039 1.0700 1.1811 
  90 4.5016 1.0000 4.5000 10.0016 1.1000 1.0700 1.1770 
  100 4.1939 1.0000 4.5000 9.6939 1.0969 1.0700 1.1737 
  110 3.9422 1.0000 4.0000 8.9422 1.0894 1.0700 1.1657 
  120 3.7324 1.0000 4.0000 8.7324 1.0873 1.0700 1.1634 
  130 3.5549 1.0000 4.0000 8.5549 1.0855 1.0700 1.1615 
  140 3.4027 1.0000 4.0000 8.4027 1.0840 1.0700 1.1599 
  150 3.2709 1.0000 4.0000 8.2709 1.0827 1.0700 1.1585 
  160 3.6529 1.0000 4.0000 8.6529 1.0865 1.0700 1.1626 
  170 3.5170 1.0000 4.0000 8.5170 1.0852 1.0700 1.1611 
  180 3.3963 1.0000 4.0000 8.3963 1.0840 1.0700 1.1598 
  190 3.2882 1.0000 3.5000 7.7882 1.0779 1.0700 1.1533 
  200 3.5524 1.0000 3.5000 8.0524 1.0805 1.0700 1.1562 
  210 3.4519 1.0000 3.5000 7.9519 1.0795 1.0700 1.1551 
  220 3.3604 1.0000 3.5000 7.8604 1.0786 1.0700 1.1541 
  230 3.2770 1.0000 3.5000 7.7770 1.0778 1.0700 1.1532 
  240 3.2005 1.0000 3.5000 7.7005 1.0770 1.0700 1.1524 
  250 3.1301 1.0000 3.5000 7.6301 1.0763 1.0700 1.1516 
  260 3.0651 1.0000 3.5000 7.5651 1.0757 1.0700 1.1509 
  270 3.0049 1.0000 3.5000 7.5049 1.0750 1.0700 1.1503 
  280 2.9491 1.0000 3.5000 7.4491 1.0745 1.0700 1.1497 
  290 2.8971 1.0000 3.5000 7.3971 1.0740 1.0700 1.1491 
  300 2.8485 1.0000 3.5000 7.3485 1.0735 1.0700 1.1486 
  350 2.7463 1.0000 3.5000 7.2463 1.0725 1.0700 1.1475 
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ตาราง  Factor  F  งานกอสรางทาง   (ตอ) 
เงินลวงหนาจาย 0  % ดอกเบี้ยเงินกู 6 % ตอป 
เงินประกันผลงานหัก 0  % คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7 %  

คางาน คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง รวม ภาษีมูลคาเพิ่ม   
(ทุน) % ในรูป   

    คา คา คา รวม Factor VAT 
Factor  F 

ลานบาท อํานวยการ ดอกเบ้ีย กําไร คาใชจาย       
  400 2.5636 1.0000 3.5000 7.0636 1.0706 1.0700 1.1456 
  450 2.4216 1.0000 3.5000 6.9216 1.0692 1.0700 1.1441 
  500 2.3079 1.0000 3.5000 6.8079 1.0681 1.0700 1.1428 
> 500 2.3079 1.0000 3.5000 6.8079 1.0681 1.0700 1.1428 

 
 หมายเหตุ 
 1. กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตนทุนที่กําหนด  ใหเทียบอัตราสวนเพื่อหาคา  Factor F 
 2. ถาเปนงานเงินกู    ใหใช Factor F  ในชอง  "รวมในรูป Factor" 
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ตัวอยางแผนปายแสดงรายละเอียดงานกอสราง 

 

โครงการกอสรางของ                                          (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
โทร........…………………………............. 
 

ประเภทของสิง่กอสราง........................................................................................................... 
ปริมาณงานกอสราง (ใหระบุรายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่สามารถตรวจสอบได)................. 
ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ผูรับจาง (ช่ือบุคคลและนิติบคุคล).............................................. 
ระยะเวลาเริ่มตน  และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเปนระยะเวลากี่วัน............................................. 
วงเงินงบประมาณที่ไดตั้งไวหรือที่ไดรับ................................................................................ 
ราคากลาง คากอสราง.............................................................................................................. 
วงเงินคากอสรางตามที่ไดลงนามในสัญญาจาง....................................................................... 
ช่ือกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน พรอมหมายเลขโทรศัพท.................................. 
 

หมายเหตุ -วัสดุที่ใชทําแผนปายใหใชแผนเหล็ก หรือไมอัด  
    ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร     ยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น........................................................................ 
แบบฟอรมรายงานประจําวันงานกอสราง.................................................... 

ประจําวันท่ี .....................เดือน ....................................พ.ศ. ................ 
  
ช่ือโครงการ............................................................................................................................................................... 
ที่ต้ังโครงการกอสราง............................................................................ชวง กม. ...................... – กม. ...........…..... 
ตําบล....................................................อําเภอ...........................................จังหวัด..................................................... 
สัญญาจางเลขที่ ................................................ลงวันที่ ...................เดือน......................................พ.ศ. ...........…... 
เริ่มสัญญาวันที่ ...........เดือน.......................พ.ศ. ...........สิ้นสุดสัญญาวันที่ ...........เดือน ...................   พ.ศ. ........... 
ผูรับจาง (หจก. / บริษัท)............................................................................................................................................ 
 
ลักษณะดินฟาอากาศ................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
งานที่ปฏิบัติ............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
ปญหาอุปสรรค ....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
ลงช่ือ...................................................ตัวแทนผูรับจาง     ลงช่ือ....................................................ชางควบคุมงาน  
       (....................................................)                                   (.......................................................) 
 ตําแหนง........................................ 
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เร่ือง รายงานประจําสัปดาหที.่............. 
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจาง 
โครงการ.............................................สถานที่กอสราง....................................…………ตําบล................................ 
สถานที่กอสราง.................……...….......ตําบล.......…..............อําเภอ....……...............จังหวัด..........…................. 
ต้ังแตวันที่........................................ถึงวันที่..............................................ราคาคากอสราง..........………................. 
เริ่มกอสรางวันที่ ...........................สิ้นสุดการกอสรางวันที่ ...........................รวมระยะเวลากอสราง..................…. 
ผูรับจาง (หจก. / บริษัท)..................................................…………………………………………………………. 
ลําดับที่ รายการ หนวย ปริมาณ ผลงานสัปดาหนี้ ผลงานสัปดาหกอน ผลงานถึงสัปดาหนี้ 

        ปริมาณ เปอรเซ็นต ปริมาณ เปอรเซ็นต ปริมาณ เปอรเซ็นต 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                    
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ลงช่ือ............................................................                          ลงช่ือ.......................................……............... 
         (.........................................................)                                  (...........................…….........................) 
                    ตัวแทนผูรับจาง                                                                             ผูควบคุมงาน 
                                                                                               ลงช่ือ...........…….......................................... 
                                                                                                       (.................……................................) 
                                                                                                                          ผูควบคุมงาน 
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ใบสรุปปริมาณงานและคางานที่สงงวด 
ที่............................................................ 

วันที่....................เดือน..............................................พ.ศ. .................... 
เรื่อง สงมอบงานจางเหมากอสรางโครงการกอสราง.......................................งวดที่................... 
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจาง 

 ตามคําสั่งที่ ................. ลงวันที่ .......................................แตงตั้งขาพเจา................................................... 
เปนผูควบคุมงานจางเหมากอสรางโครงการ...............................................................ตามสัญญาที่.......................... 
ลงวันที่.......................................................โดย (หจก. / บริษัทฯ) ............................................................................ 
เปนผูรับจางกอสราง  ในวงเงินคากอสราง.................................................................................บาท นั้น 

 บัดนี้ ผูรับจางไดสงงาน  (งวดที่ .......) และขาพเจาไดตรวจสอบผลงานแลว ปรากฏวาโครงการดังกลาว 
แลวเสร็จตามแบบรูปรายการ และขอกําหนดทุกประการ เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...............
ดังรายการตอไปนี้ 

ท่ี รายการ หนวย ราคา/หนวย ปริมาณ
งาน จํานวนเงิน หมายเหตุ 

              

    รวม    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตรวจรับตอไป 
 
ลงช่ือ.....................................................ชางผูควบคุมงาน ลงช่ือ..................................................ชางควบคุมงาน 
 (.......................................................)         (....................................................) 
ตําแหนง.................................................. ตําแหนง................................................. 
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ใบตรวจรับงานจางเหมา 
ที่............................................................. 

วันที่...............เดือน..........................................พ.ศ. .................. 
เรื่อง การตรวจรับงานจางเหมากอสรางโครงการกอสราง............................................. 
เรียน .............................................................................................................................. 

 ตามที่   หางฯ / บริษัทฯ.........................................................ไดทําการกอสราง.......................................... 
บาน........................ตําบล........................อําเภอ..............................จังหวัด....................ตามสัญญาเลขที่................ 
ลงวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ............ โดยเริ่มสัญญาวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. .............. 
สิ้นสุดสัญญาวันที่............เดือน.....................พ.ศ. .........  คากอสรางทั้งสิ้น..............................................บาท  นั้น 

 บัดนี้ ผูรับจาง  (หางฯ / บริษัทฯ.................................................)ไดทําการกอสราง.....................................
โครงการดังกลาว  แลวเสร็จ รวมมูลคางานทั้งสิ้น  จํานวนเงิน..............................บาท (.........................................) 
ตามสัญญาขอ  ............................... ดังรายการตอไปนี้ 

ที่ รายการ หนวย  ราคา/หนวย 
(บาท) 

ปริมาณงาน
ตามสัญญา 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           

รวม       

 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น........................................................บาท  (..............................................................................) 
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 เสร็จเรียบรอยตามรายละเอียดสัญญาแบบรูป รายการทุกประการ  ต้ังแตวันที่............เดือน................... 
พ.ศ...................คณะกรรมการตรวจการจาง  ตามคําสั่ง........................ที่ ...................................................ลงวันที่ 
..................เดือน.................................พ.ศ..........................ตามผูมีรายนามทายบันทึกนี้  ไดพรอมกันตรวจรับงวด 
งานโครงการดังกลาวขางตนไวแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................บาท (........................................................) 

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินใหแก  หางฯ / บริษัทฯ.......................................ตอไป 
   
 ลงช่ือ.......................................................................................ประธานกรรมการตรวจการจาง 
          (.........................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ.......................................................................................กรรมการฯ 
          (.........................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ.......................................................................................กรรมการฯ 
          (.........................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ.......................................................................................กรรมการฯ 
          (.........................................................................) 
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แบบฟอรมการเก็บขอมูลถนน ทางเดินและทางเทา 

ท่ีเสียหาย 
  วันที่ทําการสํารวจขอมูล.................................................................... 

  ผูบันทึกขอมูล.................................................................................... 

  รายละเอียดถนน ทางเดินและทางเทา................................................ 

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

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

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

ประเภทถนน    ลูกรัง    ลาดยาง   คอนกรีต 

ประเภทความเสียหาย ..................................................................   

การซอมแซม   ปกติ    การกําหนดเวลา   พิเศษ    ฉุกเฉิน 
กําหนดระยะเวลาซอมแซม............................................................   
      
 ประเภททางเดินและทางเทา   คอนกรีตเสริมเหล็ก   กระเบื้องหินเกล็ด 
   บล็อกประสานปูพ้ืน   แอสฟลสคอนกรีต 

ประเภทความเสียหาย ..................................................................   

การซอมแซม   ปกติ    การกําหนดเวลา   พิเศษ    ฉุกเฉิน 
กําหนดระยะเวลาซอมแซม............................................................   

      

      

รายละเอียดเพิ่มเติม.(วิธีการซอมบํารุง กําหนดเวลาซอมแซม)............................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 
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  แบบฟอรมการรูปถายถนน ทางเดินและทางเทาที่ไดรับความเสียหาย 
      
      
    

    

    
    
    
    

    

      รูปเลขที่ ........... 

      

      

      
      
      

      

      

    รูปเลขที่ ........... 

รายละเอียด
เพิ่มเติม.............................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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อายุการใชงานที่เหมาะสมของถนนแตละชนิด 
 

 การกําหนดอายุการใชงานของถนนโดยปกติ จะขึ้นอยูกับประเภทของผิวจราจรที่จะกอสราง 
โดยพิจารณาถึงสภาพความคงทนตอสภาวะแวดลอมของอุณหภูมิ พฤติกรรมการรับน้ําหนักบรรทุก  การ
ยืดหยุนตัวของวัสดุ การหลุดรอนของวัสดุ เปนตน ดังนั้นการกําหนดอายุการใชงานของถนนแตละ
ประเภท จึงกําหนดไวดังนี้ 

1.   ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก อายุการใชงาน 20 ป 
 ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเรียกวาผิวจราจรแบบแข็ง (Rigid Pavement) จะมีสภาพ
ท่ีคงทนตอสภาพแวดลอมและการรับน้ําหนักบรรทุกไดดี และโดยปกติของคอนกรีตโครงสรางที่ไมถูก
แรงกระแทกหรือถูกทําใหแอนตัวก็จะมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 50-100 ป แตผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กจะมีลักษณะที่ถูกกระทําใหตัวแผนพื้นดวยการแอนตัวและบิดตัวซ้ําๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่รับ
น้ําหนักบรรทุกจากการจราจรและจากการทดสอบ โดยหนวยงานดานวิศวกรรมการทางไดขอสรุปวาอายุ
การใชงานที่ใชออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมและประหยัดจะอยูท่ี 20 ป 

2.   ถนนผิวจราจรลาดยาง อายุการใชงาน 7 ป 
 ถนนผิวจราจรลาดยางหรือเรียกวาผิวจราจรแบบยืดหยุน (Flexible Pavement) จะมีสภาพที่
คงทนตอการสัมผัสกับการจราจรไดดี แตเนื่องจากผิวทางชนิดนี้มีลักษณะที่เกิดการแอนตัวเมื่อรับ
น้ําหนักบรรทุก มากกวาผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ทําใหน้ําหนักสามารถผานลงไปยังช้ัน
โครงสรางทางไดงายกวา รวมท้ังวัสดุแอสฟลตท่ีเปนสวนผสมของผิวทางจะมีการเสื่อมสภาพเนื่องจาก
อุณหภูมิและจากการทดสอบ ทดลอง โดยหนวยงานดานวิศวกรรมการทางไดขอสรุปวาอายุการใชงานท่ี
ใชออกแบบถนนลาดยางที่เหมาะสมจะอยูท่ี 7 ป 
 อนึ่ง อายุการออกแบบที่ไดกลาวขางตน คืออายุการใชงานของถนนที่กําหนดนับตั้งแตกอสราง
แลวเสร็จและเปดการจราจร เมื่อครบอายุดังกลาวจะตองทําการซอมบํารุงตามกําหนดเวลา เชน การเสริม
ผิวใหม (Overlay) หรือบํารุงพิเศษ เชน ซอมสรางใหม (Rehabilitation) 
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3.   ขอสังเกตเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมไมไผ 
 การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ เปนถนนที่กอสรางดวยวิธีการ ข้ันตอนเชนเดียวกับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  เพียงแตเปลี่ยนจากใชเหล็กเสริมกันแตกราว (Temparature Steel) มาเปนใชไมไผ    
ซึ่งนิยมใชกับโครงการกอสรางโดยใชแรงงานเปนหลัก (Labor Base) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มี
วัตถุประสงคในการใชวัสดุธรรมชาติของทองถิ่นทดแทนเหล็กที่ตองนําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง 
ทําใหวงเงินงบประมาณถูกกวาการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แตอยางใดก็ดีมีขอจํากัดท่ีสงผลตอ
ความมั่นคงแข็งแรงอันเนื่องมาจากขนาดที่ไมสม่ําเสมอของไมไผ ตลอดจนความชื้นของวัสดุไมไผ ซึ่งจะ
ทําใหเสื่อมคุณสมบัติการยึดเกาะของคอนกรีตกับไมไผ ทําใหถนนเกิดการแตกราวได 
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คุณลักษณะของผิวทางประเภทตางๆ 
ประเภทผิวจราจร ขอดี ขอเสีย 

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก -  ไมเกิดรองลอ ทําใหไมเกิดน้ําทวมขัง
บนผิวจราจร 

-  การระบายน้ําบนผิวทางควบคุมไดงาย 
-  สามารถปรับแตงระดับผิวทางให 
ระบายน้ําในทิศที่ตองการได   

-  มีความคงทน  ปกติออกแบบใหมีอายุ  
การใชงาน 20 ป   

-  ใชระยะเวลาในการกอสรางนาน 
-  คากอสรางแพงกวาถนนลาดยาง 
-  เมื่อเสียหายการซอมบํารุงทําไดยาก 
-  ความรูสึกราบเรียบในการขับขี่   
   นอยกวาถนนลาดยาง 

ถนนลาดยาง - กอสรางไดรวดเร็ว 
- คากอสรางถูกกวาถนนคอนกรีต 
- มีความราบเรียบในการขับขี่ดีกวาถนน 
  คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ซอมแซมงาย 

-  เกิดรองลอไดงายทําใหน้ําขังบน
ผิวจราจร 

-  ปกติอายุการใชงานประมาณ 7 ป 
นอยกวาถนนคอนกรีต 

-  คาบํารุงรักษาสูง 
ผิวทางลาดยางชั้นเดียว 
(Single Surface 
Treatment) 
(SST.) 

-  เหมาะสําหรับลาดยางกําจัดฝุนและรับ
การจราจรไดพอสมควร 

-  ราคาถูก 
-  การดําเนินการกระทําไดงาย 

-  การดําเนินการใหไดผลดีทําได
ยาก ทั้งนี้เพราะหินมีฝุนมาก ยาง
แอสฟลตเกาะติดยาก 

-  การขับขี่ไมสะดวกสบาย เพราะ      
ผิวทาง ความสึกหรอของยาง
รถยนตมีมาก 

-  หินจะหลุดจากผิวทางเปนระยะๆ 
เกือบตลอดอายุการใชงาน ทําให
เกิดอุบัติเหตุแกรถที่ว่ิงสวนทาง
หรือว่ิงตามมา เชน กระจกแตก 

-  รถเล็กๆ เชน จักรยาน 
จักรยานยนตไมชอบว่ิงเพราะผิว
จราจรกระเทือนมาก 

-  ผิวถนนกักขังน้ําฝนตามแงหินไว
นานทําใหน้ําซึมลงสูช้ันลาง และ
เกิด Soft Spot ภายหลัง 
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ประเภทผิวจราจร ขอดี ขอเสีย 
 ผิวทางลาดยางสองชั้น 
Double Surface Treatment  
(DBST) 

-  ราคาไมแพงกวา SST. มากนัก 
-  การดําเนินการทําไดงาย 
-  เหมาะสําหรับทําผิวทางในที่
หางไกลและการจราจรไมมากนัก     

- แมจะดําเนินการกอสรางผิวชนิดนี้
ไดงายแตก็จะทําใหดีไดยาก เพราะ
พ้ืนมีฝุนและวิธีการลาดยาง ยางจะ
เกาะหินไมทั่วถึง 

-  ผิวถนนยังหยาบอยูมาก รถจักยาน
รถจักยานยนต และยวดยานขนาด
เล็กไมอยากลงไปวิ่งใหเกิดอุบัติเหตุ 

-  น้ําซึมลงสูช้ันลางไดมาก ทําใหช้ัน
ใตผิวทางออนตัว 

ผิวทางลาดยางแบบเคพซีล 
(Cape Seal) 

-  ผิวเรียบ 
-  หินไมหลุด ไมเกิดอุบัติเหตุ 
-  สามารถระบายน้ําออกจากผิวทางไดเร็ว 
ผิวทางจึงแหงและน้ําไมซึมลงชั้นลาง 

-  ผิวทางมีความคงทนถาวร 
-  สามารถปรับปรุงใหเปนชนิด Modified 
ทําใหมีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆอีกมาก 

-  เหมาะสําหรับใชทําผิวทางที่รับแรง
เฉือนมากๆ เชน ทางโคงบนเขาชัน 

-  การดําเนินการทําไดงาย 

-  ผิวทางชั้นบน (Slurry Seal ) จะมี
ลักษณะบางๆ อาจเกิดการลื่นไดงาย 

- เมื่อเสียหายจะซอมไดยากและสีของ
ผิวทางมักแตกตางกัน 

-  ตองใชเครื่องจักรเฉพาะสําหรับ    
ลาดยาง 

-  ตองใชยางแอสฟลทชนิดพิเศษ
สําหรับผสม 

ผิวทางลาดยาง  
Cold Mix 

-  มีความแข็งแรงสูงเทากับ Hot Mix 
-  ผิวทางไมเกิดอาการเยิ้ม (Bleeding) 
-  ไมมีน้ําขังบนผิวทาง เพราะน้ํา
สามารถซึมผานผิวทางแลวไหลออก
ตาม Crown Slope ได 

-  ผิวทางมีความฝดมาก 
-  ดําเนินการไดงายกวา  Hot Mix 
-  สามารถเคลื่อนยายไปทํางานในที่
หางไกล ลดมลภาวะเพราะไมตองตม
ยางแอสฟลต 

-  เนื่องจากผิวทางมีความพรุนน้ําซึม
ลงไปไดจึงมีขอจํากัดในการใชงาน
ไมเหมาะที่จะใชปูไปบนผิวทางที่
ทรุดเปนแองเปนหลุม เพราะจะทํา
ใหเกิดอาการน้ําขังใตผิวถนน 
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ประเภทผิวจราจร ขอดี ขอเสีย 
ผิวทางลาดยางแอสฟลท
คอนกรีต 

-  ผิวเรียบ ขับขี่สะดวกสบาย 
-  ผิวมีความแข็งแรงทนทาน 
-  ผิวน้ําซึมผานไมได 

-  เวลาฝนตกจะลื่นเพราะความเรียบ    
มีมาก 

-  ในประเทศที่อากาศรอนมาก จะเกิด
การเยิ้มของยางแอสฟลต (Bleeding) 

-  บางครั้งผิวจะออนตัวไหลได(Flow) 
-  ตองควบคุมอุณหภูมิในการผลิต
ไมใหสูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป
จนกระทั่งทํางานไมได 

-  เกิดมลภาวะขณะผลิต 
-  คาใชจายในการติดตั้งดําเนินการสูง 
-  อุปกรณการทํางานมีมาก การทํางาน 
    ยุงยาก 
-  ราคาแพง 

  


