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บทนํ า

งานประมาณราคากอสรางเปนหัวใจที่สํ าคัญของการรับเหมากอสรางซึ่งนอกจากจะตอง
ท ําการประมาณราคาดวยความรวดเร็วทันตอเวลาแลวยังจะตองมีความถูกตองและแมนยํ า ดังนั้นโปรแกรม
Estimate Construction… จงึเปนโปรแกรมที่จํ าเปน และถูกออกแบบมาสํ าหรับสถาปนิก, วิศวกร
และผูรับเหมากอสราง โดยเฉพาะสํ าหรับงานกอสรางทุกประเภท เชน งานกอสรางอาคาร, อาคารที่พักอาศัย,
งานระบบไฟฟา และประปาในอาคาร เปนตน ชวยใหทํ างานไดงาย รวดเร็วและแมนยํ า

ความตองการพื้นฐานคอมพิวเตอร
1. คอมพิวเตอร Pentium 166 MHz ขึน้ไป
2. ระบบปฏิบัติการ Windows 98

3. หนวยความจํ าอยางนอย 16 MB

4. จอภาพสี , เมาส
5. พืน้ทีว่างในเครื่องคอมพิวเตอรอยางนอย 40 MB

ขณะที่ใชโปรแกรม Estimate Construction… ผูใชควรปรับ Display เปน 640 * 480

และที่บริเวณ Task Bar ใหซอนไวหรือเปนแบบ Auto Hide เพราะจะไดเห็นชองรวมจํ านวนเงิน
สํ าหรับโปรแกรมประมาณราคากอสราง Estimate Construction (Version 1.0.0) นัน้ คงเปน
พืน้ฐานทีด่ีสํ าหรับวงการกอสรางในประเทศไทยที่จะไดมีการนํ าเอาโปรแกรมที่สรางโดยคนไทยมาใช
รวมกับงานกอสรางและปจจุบันนี้ไดพัฒนาโปรแกรมเปนVersion2.7.0 แลวเพือ่ปรับใหเหมาะสม
และดยีิง่ๆขึน้ไป โดยทางทีมงานหวังเปนอยางยิ่ง ที่จะไดพัฒนาตอไปเพื่อใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพดีที่สุด

หากมขีอบกพรองหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมประมาณราคากอสราง Estimate

Construction (Version 2.7.0) ทางทมีงานยินดีเปนอยางยิ่งที่จะดํ าเนินการปรับปรุงและแกไข

จัดทํ าโดย
 Thaiestimate Team

ตดิตอทีมงานไดท่ี  
Email: thaiestimate@yahoo.com

        0-1692-8698

mailto:thaiestimate@yahoo.com
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การติดตั้งโปรแกรมประมาณราคากอสราง

ตดิตั้งจากแผน CD เลือก ไฟล Setup.exe โดยการดับเบิลคลิก

    

จากนั้น ใหกดปุม Next
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กดปุม Next

    

      โปรแกรมจะทํ าการติดตั้งไฟลตางๆ
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 เมือ่ตดิตั้งไฟล ตางๆ เสร็จแลว โปรแกรมจะทํ าการติดตั้งไฟลอ่ืนๆที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
 โดยจะมีภาพตามขางลางนี้ปรากฏขึ้น

 
     ใหกดปุม Yes
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  กดปุม Continue

   กดปุม Complete
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   หลังจากนัน้โปรแกรมก็จะแจงใหทราบวาไดทํ าการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นแลว

   ใหกดปุม Ok

ใหเลือกคลิ๊กที่ชองหนาขอความ (Yes, I want to restart my computer now.)

เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอร restart อีกครั้ง
กดปุม Finish
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การเปดโปรแกรมประมาณราคากอสราง

กดปุม Start

เลือก Programs

เลือก Estimate270>> Ec270

หรือ ดับเบิลคลิกที่รูป Icon โปรแกรมประมาณราคากอสรางหลังจากติดตั้งเสร็จแลว
 ที่ C:\Program Files\Estimate270\Ec270.exe
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การประมาณราคาโครงการใหม

1. กดปุม New หรือ กดทีเ่มนูดานบน เลือก แฟม -> เปดโครงการใหม หรือกดปุม Ctrl+N

          

2. จะมหีนารายละเอียดโครงการปรากฏขึ้นมา เพือ่ใหกรอกขอมูลรายละเอียดโครงการ

   

3. เมือ่ทํ าการกรอกรายละเอียดขอมูลจนครบแลว ใหกดปุม Update แลวกดปุม Estimate

   เพื่อจะเริ่มทํ าการประมาณราคา

          
  หากยังไมพรอมที่จะประมาณราคาใหกด Exit เพือ่คอยมาประมาณราคาและขอมูลรายละเอียด
  โครงการจะถูกเก็บไว
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การแกไขหรือดูรายละเอียดรายการตางๆของโครงการเกาที่ไดประมาณราคาไวแลว

1. กดปุม Open หรือกดที่เมนูดานบนเลือก แฟม -> เปดโครงการเกา หรือกดปุม Ctrl+O

          

 2. เลือกเลขที่ประมาณราคาในชองเลขที่ประมาณราคา

    

 3. หากไมทราบเลขที่ประมาณราคา ใหกดปุม List ทีเ่มนูดานบน

        
    เลือกเลขที่ประมาณราคา แลว กด Estimate

       

 4. หากตองการแกไขรายการตางๆ
4.1 แกไขรายละเอียดโครงการ เชน ช่ือโครงการ สถานที่ตั้งโครงการ ฯลฯ กดปุม ?

             

กดปุม Edit แลวแกไขรายละเอียดตางๆไดตามความตองการ

        

กดปุม Update เพือ่บันทึกขอมูลที่ไดทํ าการแกไข กดปุม Exit
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การเพิ่มวัสดุตางๆที่ใชในโครงการ ใหทํ าดังนี้

1. กดปุม Database หรือ กดที่เมนูดานบนเลือก เปล่ียนแปลง -> ฐานขอมูล หรือกดปุม F4

        

    ในกรณีที่ยังไมมีเลขที่ประมาณราคาใหเลือก ฐานขอมูล -> แกไขฐานขอมูล หรือกดปุม F9

  

2. กดเลือกรายการวัสดุกอสรางที่ตองการ

3. กดที่ปุม Accept
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4. รายการวัสดุที่ถูกเลือก จะถกูสงมายังหนาจอหลัก

5. หาปริมาณของวัสดุงานทั่วไป ดเูร่ืองการคํ านวณหาปริมาณของงานทั่วไป หนา…36

6. หาปริมาณของวัสดุงานโครงสราง ดเูร่ืองการคํ านวณหาปริมาณของงานโครงสราง หนา…37



                    โปรแกรมประมาณราคากอสราง
                                      Estimate Construction…  Version 2.7.0

http://www.thaiestimate.com
13

การแกไขเปลี่ยนแปลงปริมาณวัสดุกอสรางหรือ ลบขอมูลวัสดุกอสราง

กดปุม Edit หรือ กดที่เมนูดานบน เลือก แฟม -> แกไขขอมูล หรือกดปุม Ctrl+E

          
*** สามารถแกไขไดเฉพาะ รายการวัสดุ , ปริมาณ , หนวย , คาวัสดุ , คาแรงงาน เทานั้น ***

1. กดทีช่องจะทํ าการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง เชน ปริมาณ เปนตน จะสังเกตเปนชองสีแดง

   

2. ดับเบิลคลิก ชองปริมาณที่จะแกไข แลวพิมพตัวเลขที่ตองการแกไขเขาไป

   

3. โปรแกรมจะทํ าการคํ านวณจํ านวนเงินใหใหม

4. อีกวิธีคือ คลิกขวา ทีช่องปริมาณที่จะแกไข ซ่ึงจะมีเมนูขึ้นมาใหเลือก
     วาจะคํ านวณปริมาณงานทั่วไป หรือ ค ํานวณปริมาณงานโครงสราง

      
     ดวิูธีการคํ านวณปริมาณวัสดุกอสราง หนา...35

5. หลังจากคํ านวณปริมาณงานเสร็จแลว โปรแกรมจะทํ าการคํ านวณจํ านวนเงินใหใหม
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 ในกรณีท่ีตองการลบรายการวัสดุกอสรางที่ไมตองการ สามารถลบไดดังนี้
1. กดเลือกรายการวัสดุกอสรางที่จะลบ

     

2. ตรวจสอบดูที่ขางลางของหนาจอดูวาตรงกับรายการที่ตองการจะลบหรือไม

3. กดปุม Delete ดานซายขางลางของโปรแกรม

     

4. โปรแกรมจะถามยืนยันการลบขอมูลวัสดุกอสรางอีกครั้ง

   

5. ถาตองการลบ กดปุม OK

    คณุจะตองแนใจทุกครั้งในการที่จะลบขอมูลเพราะหากลบขอมูลแลว จะไมสามารถเรียกกลับคืนมาได
    ไมวาผูใชจะกดปุมบันทึก Save ขอมูล หรือไม
    ถาไมถาไมตองการลบ กดปุม Cancel

6. หลังจากลบ และ แกไขขอมูลแลว ใหทํ าการบันทึก Save ขอมลูใหดวย
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การเพิ่มรายละเอียดโครงการใหม

1. กดปุม Add ทีห่นาจอ รายละเอียดโครงการ หรือ

    

2. พมิพเลขที่ประมาณราคาลงในชองเลขที่ประมาณราคา

   

3. ถามีเลขที่ ทีพ่มิพลงไปแลวโปรแกรมจะโชวรายละเอียดสวนตางๆของโครงการนั้นๆ
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4. ถาไมมีเลขที่ ทีพ่มิพลงไปแลวโปรแกรมก็จะใหผูใช พมิพรายละเอียดในสวนตางๆลงไป

5. หลังจากพิมพรายละเอียดเสร็จแลวใหกดปุม Update เพื่อบันทึกขอมูล

   

6. จะมขีอความถามยืนยันการบันทึกและเปลี่ยนแปลงขอมูล

   

7. ถาตองการบันทึกกดปุม OK ถาไมตองการบันทึกกดปุม Cancel
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แกไขรายละเอียดโครงการ

1. พมิพเลขที่ประมาณราคาที่ตองการจะแกไข

   

2. กดปุม Edit ทีห่นาจอ ของรายละเอียดโครงการ

   
    (หากไมกดปุม Edit กอน จะไมสามารถทํ าการแกไขใดๆ ได)

3. พมิพแกไขขอมูลตามชองตางๆที่ตองการแกไข

   

4. เมือ่พิมพแกไขเสร็จหมดแลว ใหกดที่ปุม Update เพือ่บันทึกขอมูลสูฐานขอมูล

   

5. จะมขีอความถามยืนยันการแกไขขอมูล

     

6. ถาตองการบันทึกกดปุม OK ถาไมตองการบันทึกกดปุม Cancel
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การลบขอมูลของานที่ประมาณราคา
 
1. คลิกปุม List หรือกดที่เมนูดานบนเลือก เปล่ียนแปลง -> โครงการทั้งหมด หรือกดปุม F3

           

2. คลิกเลือกโครงการที่จะทํ าการลบ

   

3. กดปุม Delete ตรวจสอบดูเลขที่ประมาณราคาหรือช่ือโครงการที่ตองการจะลบวาใชหรือไม
   โปรแกรมจะถามการยืนยันที่จะ ลบขอมูลรายการวัสดุกอสราง ของโครงการนั้นๆ

        
   ถาตองการลบ กดปุม OK  หรือไมตองการลบ กดปุม Cancel

    โปรแกรมกย็งัจะเก็บขอมูลรายละเอียดของโครงการนั้นๆไวเพื่อเรียกใชในภายหนาไดอีก

4. หลังจาก กดปุม OK โปรแกรมจะถามตออีกวาตองการที่จะ ลบรายละเอียดของโครงการ นั้นๆ
    ดวยหรือไม (เชน เลขที่ประมาณราคา , ช่ือโครงการ , สถานที่กอสรางโครงการ ฯลฯ)

    
   ถาตองการลบ กดปุม OK  หรือไมตองการลบ กดปุม Cancel

    กดปุม Return กลับสูหนาจอหลัก
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การเพิ่มรายการวัสดุกอสรางตางๆ

*** เพิม่ชนิดหมวดหมูประเภทของงาน ***
1. กดปุม Edit ทีห่นาจอตารางฐานขอมูลวัสดุกอสราง (Database)

 2. กดทีช่องสี่เหล่ียมเพิ่มรายการวัสดุกอสราง ดานลางหนาจอ ปรับปรุงฐานขอมูลวัสดุกอสราง

3. พมิพเลขรหัสประเภทงานหลักลงในชองรหัสประเภทงานหลัก
      หรือ ถามีเลขรหัสประเภทงานหลักอยูแลวก็สามารถเลือกไดโดยการกดปุมสามเหลี่ยม
      พมิพไดเฉพาะเลข  1000 , 2000 , 3000 , .....19000

    พมิพช่ือประเภทของงานหลักในชองประเภทของงานหลัก

4. พมิพเลขรหัสประเภทงานรองลงในชองรหัสประเภทงานรอง
     พิมพไดเฉพาะเลข  1100-1900,2100-2900,3100-3900,.....19100-19900

     พมิพช่ือประเภทของงานหลักในชองประเภทของงานรอง

5. พมิพเลขรหัสประเภทงานยอยลงในชองรหัสประเภทงานยอย
     พมิพไดเฉพาะเลข  1105-1995,2105-2995,3105-3995,.....19105-19995

     พมิพช่ือประเภทของงานยอยในชองประเภทของงานยอย



                    โปรแกรมประมาณราคากอสราง
                                      Estimate Construction…  Version 2.7.0

http://www.thaiestimate.com
20

*** เพิ่มวัสดุกอสราง , คาวัสดุ และ คาแรงงาน ***
6. พมิพเลขรหัสวัสดุลงในชองรหัสวัสดุ พิมพไดเฉพาะเลข 6 - 7 หลัก
     เชน 110501-199599,210501-299599,310501-399599,.....1910501-1999599

    ถาเลขรหัสที่พิมพมีอยูในฐานขอมูลแลว รายละเอียดของวัสดุนั้นๆก็จะแสดงออกมา
    แตถาไมมีเลขรหัสอยูในฐานขอมูล ก็ใหพิมพรายละเอียดตางๆของวัสดุนั้นๆ ตามชองตางๆ
    เชน ช่ือวัสดุกอสราง , หนวย , คาวัสดุ , คาแรงงาน ฯลฯ

7. เมือ่พิมพเสร็จหมดแลว ใหกดที่ปุม Update เพื่อบันทึกขอมูลสูฐานขอมูล
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การดูรายการวัสดุกอสรางตางๆ

1. กดปุม Database หรือ กดปุมที่เมนูดานบน เลือก เปล่ียนแปลง - > ฐานขอมูลวัสดุ
    หรือกดปุม F4

2. กดเลอืกชนิดหมวดหมูประเภทของงาน

3. รายการวัสดุกอสรางจะโชวตามที่ผูใชกดเลือกหมวดหมูประเภทของงาน
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แกไขรายการวัสดุกอสรางตางๆ

1. กดเลือกรายการวัสดุกอสรางที่ชองตารางของรายการวัสดุ

2.  กดปุม Edit

     แลวพิมพแกไขขอมูลตามชองตางๆ เชนแกไขคาแรงงาน
     ใหพิมพจํ านวนเงินตามที่ตองการ

3. เมือ่พมิพแกไขเสร็จหมดแลว ใหกดที่ปุม Update  เพื่อบันทึกขอมูลสูฐานขอมูล
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ลบขอมูลรายการวัสดุกอสรางตางๆ

1. กดเลือกรายการวัสดุกอสรางที่ชองตารางของรายการวัสดุ

2.  กดปุม Edit

3.  กดปุม Delete

4. โปรแกรมจะถามยืนยันการลบขอมูลรายการวัสดุกอสราง

5. ถาตองการลบ กดปุม OK ถาไมตองการลบ กดปุม Cancel
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ลบขอมูลประเภทงานกอสรางตางๆ

1. เลือกประเภทงานที่ตองการจะทํ าการลบ เชนประเภทงานรอง

2. ตรวจสอบดูวาเปนขอมูลที่ตองการจะลบใชหรือไม

3.  กดปุม Del บริเวณดานขวาของชองชื่อประเภทงานรอง หรือตามแตที่เลือกประเภทงานนั้นๆ

4. โปรแกรมจะถามยืนยันการลบขอมูลประเภทงานรอง หรือตามแตที่เลือกประเภทงานนั้นๆ

5. ถาตองการลบ กดปุม OK ถาไมตองการลบ กดปุม Cancel
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ปฏิทิน (Calendar)

กดปุม Calendar หรือ เมนูดานบน เลือก เคร่ืองมือ -> ปฏิทิน

   

โปรแกรมไดสรางปฏิทินไวใหสํ าหรับใชดู วัน เดอืน ปตางๆ เพือ่ใหผูใชดูประกอบกับการ  ประมาณราคา
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เครื่องคํ านวณเลข (Calculator)

กดปุม Calculator หรือ เมนูดานบน เลือก เคร่ืองมือ -> เคร่ืองคํ านวณ

   

ในโปรแกรมนี้มีเครื่องคิดเลข ไวคอยอํ านวยความสะดวกแกผูใชเพื่อใหผูใช ใชสํ าหรับตรวจสอบคาผลลัพธ
ตางๆ
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พิมพรายงาน รายการวัสดุกอสรางทั้งหมดที่ใชสํ าหรับโครงการนั้นๆ

กดปุม Printer หรือ กดที่เมนูดานบน แลวเลือก แฟม -> พมิพหนาปจจุบัน หรือ Crtl+P

หากขอมูลรายการไมตรงกับที่ไดแกไขหรือทํ าไว ใหทํ าการปรับปรุงขอมูลกอน
โดยการกด ปุม Refresh

หลังจากตรวจสอบความถูกตองที่หนาจอแสดงผลรายงานของขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดที่ปุม
รูป Printer เพือ่ปรับแตงเครื่องพิมพ และพิมพรายการ

เมือ่พมิพรายงานเรียบรอยแลวหรือตองการทํ างานอยางอื่นอีก
ใหท ําการปดหนาจอแสดงผลรายงาน โดยการกด ปุม Close

หรือปุมดานขวามือบนสุด
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พมิพหนาปกใบปริมาณและรายการวัสดุกอสราง

กดปุมที่เมนูดานบน แลวเลือก แฟม -> พมิพหนาปก

หากขอมูลรายการไมตรงกับที่ไดแกไขหรือทํ าไว ใหทํ าการปรับปรุงขอมูลกอน
โดยการกด ปุม Refresh

หลังจากตรวจสอบความถูกตองที่หนาจอแสดงผลรายงานของขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดที่ปุม
รูป Printer เพือ่ปรับแตงเครื่องพิมพ และพิมพรายการ

เมือ่พมิพรายงานเรียบรอยแลวหรือตองการทํ างานอยางอื่นอีก
ใหท ําการปดหนาจอแสดงผลรายงาน โดยการกด ปุม Close

หรือปุมดานขวามือบนสุด
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พิมพรายงานรายละเอียดโครงการ

กดปุมที่เมนูดานบน แลวเลือก แฟม -> พมิพรายละเอียดโครงการ

หากขอมูลรายการไมตรงกับที่ไดแกไขหรือทํ าไว ใหทํ าการปรับปรุงขอมูลกอน
โดยการกด ปุม Refresh

หลังจากตรวจสอบความถูกตองที่หนาจอแสดงผลรายงานของขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดที่ปุม
รูป Printer เพือ่ปรับแตงเครื่องพิมพ และพิมพรายการ

เมือ่พมิพรายงานเรียบรอยแลวหรือตองการทํ างานอยางอื่นอีก
ใหท ําการปดหนาจอแสดงผลรายงาน โดยการกด ปุม Close

หรือปุมดานขวามือบนสุด
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พมิพรายงานรายการวัสดุกอสรางทั้งหมดของแตละหมวดงานตามชั้นตางๆหรือท้ังหมด

กดปุม Total ทีเ่มนดูานบนรายการวัสดุกอสรางก็จะโชวตาม เลขที่ประมาณราคาและชั้นนั้นๆ

หากเลอืกชั้นเปนทั้งหมด รายการก็จะโชวรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนั้นๆ
หลังจากตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว

กดปุม Printer หรือ กดที่เมนูดานบน แลวเลือก แฟม -> พมิพหนาปจจุบัน หรือ Crtl+P

เพื่อพิมพรายการ

หากขอมูลรายการไมตรงกับที่ไดแกไขหรือทํ าไว ใหทํ าการปรับปรุงขอมูลกอน
โดยการกด ปุม Refresh

หลังจากตรวจสอบความถูกตองที่หนาจอแสดงผลรายงานของขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดที่ปุม
รูป Printer เพือ่ปรับแตงเครื่องพิมพ และพิมพรายการ

เมือ่พมิพรายงานเรียบรอยแลวหรือตองการทํ างานอยางอื่นอีก
ใหท ําการปดหนาจอแสดงผลรายงาน โดยการกดปุม Close

หรือปุมดานขวามือบนสุด
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พิมพรายงานสรุปแตละประเภทงาน

กดปุม Total ทีเ่มนดูานบน รายการวัสดุกอสรางก็จะโชวตาม เลขที่ประมาณราคา และ ช้ันนั้นๆ

หากเลอืกชั้นเปนทั้งหมด รายการก็จะโชวรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนั้นๆ
หลังจากตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว

กดปุม Printer หรือ กดที่เมนูดานบน แลวเลือก แฟม -> พมิพสรุปประเภทงาน
เพื่อพิมพรายการ

หากขอมูลรายการไมตรงกับที่ไดแกไขหรือทํ าไว ใหทํ าการปรับปรุงขอมูลกอน
โดยการกดปุม Refresh

หลังจากตรวจสอบความถูกตองที่หนาจอแสดงผลรายงานของขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดที่ปุมรูป Printer

เพื่อปรับแตงเครื่องพิมพ และพิมพรายการ

เมือ่พมิพรายงานเรียบรอยแลวหรือตองการทํ างานอยางอื่นอีก
ใหท ําการปดหนาจอแสดงผลรายงาน โดยการกด ปุม Close

หรือปุมดานขวามือบนสุด
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พมิพรายงานรายการวัสดุกอสรางทั้งหมดที่อยูในฐานขอมูล

กดที่เมนูดานบน แลวเลือก แฟม -> พมิพวัสดุกอสรางทั้งหมด เพือ่พิมพรายการ

หากขอมูลรายการไมตรงกับที่ไดแกไขหรือทํ าไว ใหทํ าการปรับปรุงขอมูลกอน
โดยการกด ปุม Refresh

หลังจากตรวจสอบความถูกตองที่หนาจอแสดงผลรายงานของขอมูลเรียบรอยแลว ใหกดที่ปุม
รูป Printer เพือ่ปรับแตงเครื่องพิมพ และพิมพรายการ

เมือ่พมิพรายงานเรียบรอยแลวหรือตองการทํ างานอยางอื่นอีก
ใหท ําการปดหนาจอแสดงผลรายงาน โดยการกด ปุม Close

หรือปุมดานขวามือบนสุด   
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พิมพรายงานรูปกราฟ จํ านวนเงินของแตละหมวดงานของแตละชั้นหรือท้ังหมด

กดปุม Chart ทีเ่มนูดานบน จ ํานวนเงินของแตละหมวดงานของแตละชั้นก็จะโชวตาม
เลขที่ประมาณราคา และชั้นนั้นๆ  หากเลือกชั้นเปนทั้งหมด จ ํานวนเงินของแตละหมวดงานก็จะโชว
ทั้งหมดของโครงการนั้นๆ

 
หลังจากตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว

กดปุม Printer หรือ กดที่เมนูดานบน แลวเลือก แฟม -> พมิพหนาปจจุบัน หรือ Crtl+P

เพื่อพิมพรายการ
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พิมพรายงานรูปกราฟ จํ านวนเงินของแตละชั้นหรือท้ังหมด

กดปุม Money ทีเ่มนูดานบน จ ํานวนเงินของแตละชั้นก็จะโชวตาม เลขที่ประมาณราคา
และ ช้ันนัน้ๆ หากเลือกชั้นเปนทั้งหมด จ ํานวนเงินก็จะโชวทั้งหมดของโครงการนั้นๆ

หลังจากตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว

กดปุม Printer หรือ กดที่เมนูดานบน แลวเลือก แฟม -> พมิพหนาปจจุบัน หรือ Crtl+P

เพื่อพิมพรายการ
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คํ านวณหาปริมาณวัสดุกอสรางโดยตรง

1. ดับเบลิคลิกที่ชองปริมาณที่จะทํ าการแกไขหรือเพิ่ม
   

2. พมิพจํ านวนปริมาณที่ตองการไดโดยตรง หลังจากนัน้โปรแกรมจะคํ านวณเงินใหใหม
   

3. เมือ่แกไขหรือเพิ่ม เสร็จแลว ใหทํ าการบันทึกขอมูลดวย กดปุม Save
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คํ านวณหาปริมาณของงานทั่วไป

เชน หนวยเปน ลบ.ม. , ตร.ม. , ม. , กก. , เหมา เปนตน
1. คลิกขวาที่ชองปริมาณที่จะทํ าการแกไขหรือเพิ่ม ซ่ึงจะมีเมนูยอยข้ึนมา
   ใหเลือกคํ านวณงานทั่วไป

   

2.ใสตัวเลขตามชองของขนาดตางๆ แลวโปรแกรมจะทํ าการคํ านวณให

   

   หลังจากนั้นกดปุม Add + ตวัเลขทีไ่ดจากการคํ านวณจะถูกสงมารวมกับปริมาณเดิมที่มีอยูแลว
   

   ถากดปุม Sub – ตวัเลขทีไ่ดจากการคํ านวณจะถูกสงมาลบกับปริมาณเดิมที่มีอยูและโปรแกรม
     จะคํ านวณเงินใหใหม
   

3. เมือ่แกไขหรือเพิ่ม เสร็จแลว ใหทํ าการบันทึกขอมูลดวย กดปุม Save
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คํ านวณหาปริมาณของงานโครงสราง

เชน ฐานราก , คาน , พืน้ , เสา เปนตน
1. คลิกขวาที่ชองปริมาณที่จะทํ าการแกไขหรือเพิ่มซึ่งจะมีเมนูยอยข้ึนมาใหเลือกคํ านวณ
   งานโครงสราง

  

2. คลิกเลือกประเภทงานที่จะคํ านวณ ที่ชองงานโครงสราง

   

ใสตัวเลขตามชองของขนาดตางๆ

   

โปรแกรมจะทํ าการคํ านวณปริมาณงานคอนกรีตและงานไมแบบให หากยังมีงานอื่นๆอีก กใ็หทํ าเหมือน
เดิม ปริมาณคอนกรีตและไมแบบก็จะเพิ่มใหเอง หลังจากเลือกคํ านวณประเภทงานตางๆจนเสร็จแลว ใหกด
ปุม คอนกรีต +   หรือปุม ไมแบบ + 
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ตวัเลขที่ไดจากการคํ านวณ จะถกูสงมารวมกับปริมาณเดิมที่มีอยูแลวในหนาจอหลักที่ชองปริมาณที่ไดเลือก
ไวเมื่อตอนตน ตามแตละรายการวัสดุกอสราง

3. หากตองการคํ านวณงานเหล็กเสนดวย ใหกดปุม ค ํานวณเหล็กเสน

   

4. เลือกขนาดเหล็กเสนตางๆ แลวพมิพปริมาณจํ านวนเสนและความยาว

   
  โปรแกรมจะค ํานวณหานํ้ าหนักของขนาดเหล็กนั้นๆใหมีหนวยนํ้ าหนักเปนกิโลกรัม

5. กดปุม Add + เพือ่สงจ ํานวนปริมาณนํ้ าหนักของเหล็กเสนมาที่ยังหนาจอหลัก แลวโปรแกรมจะคํ านวณ
จ ํานวนเงินใหใหม

    

6. เมือ่แกไขหรือเพิ่มเสร็จแลว ใหทํ าการบันทึกขอมูลดวย กดปุม Save
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***************************************************************************************************************
สูตรที่ใชในการคํ านวณงานโครงสรางประเภทตางๆ

***************************************************************************************************************
W  =  ความกวาง
H  =  ความสูง หรือ ความหนา
L  =  ความยาว
A  =  จํ านวน

ฐานราก
        คอนกรีต  =  W * H * L * A

        ไมแบบ   =  (((W * H) * 2) + ((L * H) * 2)) * A

คาน
        คอนกรีต  =  W * H * L * A

         ไมแบบ   =  ((W * H) + ((L * H) * 2)) * A

พื้น
        คอนกรีต  = W * H * L * A

         ไมแบบ   = ((W * L) + ((H * L) * 2) + (W * L)) * A

บันได

ชานพักบันได
        คอนกรีต  = W * H * L * A

         ไมแบบ   = ((W * L) + ((H * L) * 2) + (W * L)) * A

ขัน้บันได
         คอนกรีต =  ((((1 / 2 * ขนาดลูกตั้ง * ขนาดลูกนอน) * ความกวาง) * จํ านวนลูกนอน)

                                   * จํ านวนขั้นบันได) + ((ความกวาง * ความยาว * ความหนา) * จํ านวน)

    ไมแบบ  =  ((ขนาดลูกตั้ง * ความกวาง) * จํ านวนลูกตั้ง) + (ความยาว * ความกวาง)
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เสาเหลี่ยม
         คอนกรีต =  W * H * L * A

        ไมแบบ  =  ((W * H) * 2) + ((L * H) * 2) * A

เสากลม
        คอนกรีต =  (3.14 * (W ^ 2)) * H * A

        ไมแบบ  =  (2 * 3.14 * W) * H * A

*************************************************************************************
ค ํานวณหานํ้ าหนักเหล็กเสนขนาดตางๆ

*************************************************************************************
เหล็กเสนขนาด RB 6

            นํ้ าหนัก/กก.  =  (ความยาว * จํ านวนเสน) * 0.222

เหล็กเสนขนาด RB 9

            นํ้ าหนัก/กก.  = (ความยาว * จํ านวนเสน) * 0.499

เหล็กเสนขนาด DB 12

            นํ้ าหนัก/กก.  = (ความยาว * จํ านวนเสน) * 0.888

เหล็กเสนขนาด DB 16

            นํ้ าหนัก/กก.  = (ความยาว * จํ านวนเสน) * 1.58

เหล็กเสนขนาด DB 20

              นํ้ าหนัก/กก.  = (ความยาว * จํ านวนเสน) * 2.47

เหล็กเสนขนาด DB 25

           นํ้ าหนัก/กก.  = (ความยาว * จํ านวนเสน) * 3.85

เหล็กเสนขนาด DB 28

           นํ้ าหนัก/กก.  = (ความยาว * จํ านวนเสน) * 4.84

เหล็กเสนขนาด DB 32

             นํ ้าหนัก/กก.  = (ความยาว * จํ านวนเสน) * 6.32



                    โปรแกรมประมาณราคากอสราง
                                      Estimate Construction…  Version 2.7.0

http://www.thaiestimate.com
41

ขอควรระวังในการใชโปรแกรมประมาณราคากอสราง

การจดัเก็บขอมูลจะจัดเก็บอยูในรูปของฐานขอมูล ซ่ึงไฟลที่ทํ าหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลนั้นไดถูก
บนัทึกลงไวในเครื่องคอมพิวเตอร ดงันัน้เวลาที่ผูใชจะดํ าเนินการใดๆเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยเฉพาะ
การลางขอมูลภายในเครื่อง (Format) ใหทํ าการสํ ารองไฟลขอมูล (Copy) ไวกอน หากมไิดทํ าการ
สํ ารองขอมูลไว ขอมลูและรายละเอียดตางๆที่ไดประมาณราคาไวก็จะถูกลบ และไมสามารถเรียกกลับคืนมา
ได

หากไมแนใจหรือมีขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอผูผลิต
http://www.thaiestimate.com

 Email: thaiestimate@yahoo.com

 โทร 0-1692-8698

ขอยํ ้านะครับวาเปนเรื่องท่ีอันตรายมากสํ าหรับไฟลท่ีเก็บขอมูล

ดงันั้นหลังจากบันทึกขอมูลแลว ใหทํ าการสํ ารองไฟลท้ัง 2 นีไ้วท่ีอ่ืนดวย
ไฟลสํ าคัญท่ีกลาวมานั้นมีอยู 2 ไฟล ดัง้นี้

1. Estimate.mdb
2. Material.mdb

Path ท่ีเก็บไฟลท้ัง 2 นี้คือ C:\Program Files\Estimate270\Database

ดเูร่ืองวิธีการทํ า สํ ารองฐานขอมูล หนา…42

http://www.thaiestimate.com/
mailto:thaiestimate@yahoo.com
mailto:thaiestimate@yahoo.com
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การสํ ารองไฟลฐานขอมูล  (Backup Database)

กดที่เมนูดานบน แลวเลือก เคร่ืองมือ -> ส ํารองฐานขอมูล หรือ Crtl+B

ถาตองการทํ าสํ ารองฐานขอมูลใหเลือกปลายทางที่จะเก็บไฟล โดยการกดปุม ...

หรือ พิมพโดยตรงที่ชองกํ าหนดปลายทางก็ได

หลังจากกํ าหนดปลายทางแลว กดปุม ส ํารองฐานขอมูล โปรแกรมก็จะทํ าการสํ ารองฐานขอมูลไวใหตามที่
ระบุปลายทางไว
หากไมตองการสํ ารองฐานขอมูลกดปุม ยกเลิก
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การคัดลอกไฟลฐานขอมูลวัสดุกอสรางจากเครื่องอื่น  (Network)

กดที่เมนูดานบน แลวเลือก เคร่ืองมือ -> คดัลอก ฐานขอมูลวัสดุกอสราง หรือ Crtl+M

ถาตองการที่จะคัดลอกฐานขอมูลวัสดุกอสรางใหเลือกตนทางที่เก็บไฟล โดยการกดปุม ...

หรือ พิมพโดยตรงที่ชองกํ าหนดตนทางก็ได
โดยปกตแิลวโปรแกรมจะคัดลอกไฟลตนทางตามที่กํ าหนดไวใหอยูที่ Path ดังนี้
C:\Program Files\Estimate270\Database\Material.mdb

หลังจากกํ าหนดตนทางแลว กดปุม Copy Database โปรแกรมก็จะทํ าการคัดลอกฐานขอมูล
วสัดกุอสรางให โดยฐานขอมูลวัสดุกอสรางที่ไดมาใหมนี้จะมีรายการและรายละเอียดตางๆ
เหมอืนไฟล ฐานขอมูลวัสดุกอสรางจากตนทางที่เลือกไว
หากไมตองการสํ ารองฐานขอมูลกดปุม ยกเลิก
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การคัดลอก,เปลี่ยนแปลง,ลบชื่อของชั้นงานตางๆ

การคัดลอกชั้นงานตางๆ (Floor Copy)
กดที่เมนูดานบน แลวเลือก เคร่ืองมือ -> คดัลอก ระหวางชั้น (Floor Copy)

ในตวัอยางนี้ กํ าหนดใหมีการคัดลอกขอมูลรายละเอียดตางๆของชั้น 1 จากเลขที่ประมาณราคา 200901
โดยใหสรางชั้นใหมขึ้นมาตามที่กํ าหนดไวคือ ช้ัน1A โดยมีรายละเอียดตางๆเหมือนชั้น 1

หลังจากกํ าหนดชื่อของชั้นที่ตองการคัดลอกแลว กดปุม Copy

โปรแกรมก็จะทํ าการคัดลอกขอมูลรายละเอียดตางๆเหมือนชั้นงานตนฉบับทุกอยาง
และมกีารกํ าหนดชื่อช้ันใหใหมตามที่กํ าหนดไว

หากไมตองการคัดลอกชั้นงานตางๆกดปุม 
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การเปลี่ยนแปลงชั้นงานตางๆ (Floor Rename)
กดที่เมนูดานบน แลวเลือก เคร่ืองมือ -> แกไข ระหวางชั้น (Floor Rename)

ในตวัอยางนี้ กํ าหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของชั้น 1 จากเลขที่ประมาณราคา 200901
โดยใหเปลี่ยนแปลงชื่อช้ันใหมขึ้นมาตามที่กํ าหนดไวคือ Floor 1

หลังจากกํ าหนดชื่อของชั้นที่ตองการแกไขเปลี่ยนแปลงแลว กดปุม Rename

โปรแกรมก็จะทํ าการแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อของชั้นใหใหมตามที่กํ าหนดไว

หากไมตองการแกไขเปลี่ยนแปลงชั้นงานตางๆกดปุม 
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การลบชั้นงานตางๆ (Floor Delete)
กดที่เมนูดานบน แลวเลือก เคร่ืองมือ -> ลบ ระหวางชั้น (Floor Delete)

ในตวัอยางนี้ กํ าหนดใหมีการลบชื่อของชั้น 1 จากเลขที่ประมาณราคา 200901
โดยการลบนี้จะลบขอมูลและรายละเอียดทั้งหมดของชั้นที่กํ าหนด

กดปุม Yes เพือ่ลบขอมูลและรายละเอียดทั้งหมดของชั้นที่กํ าหนด

หากไมตองการลบชั้นงานตางๆกดปุม No
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การ Import และ Export โครงการและชั้นงานตางๆ

การ Import โครงการตางๆ
กดที่เมนูดานบน แลวเลือก List

เลือกไฟลโครงการที่ตองการนํ าเขา (Import) โดย กดปุม Import
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กดปุม Open

โครงการที่ตองการจะถูกนํ าเขามายังฐานขอมูล
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การ Export โครงการตางๆ
กดที่เมนูดานบน แลวเลือก List

เลือกไฟลโครงการที่ตองการสงออก (Export) โดย การคลิ๊กเลือกชื่อโครงการที่ตองการ

หลังจากนั้นใหกดปุม Export
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กดปุม Save

โครงการที่ตองการจะถูกบันทึกเปนไฟลตามชื่อและ Path ทีไ่ดกํ าหนดไว โดยมีรูปแบบเปน *.est



                    โปรแกรมประมาณราคากอสราง
                                      Estimate Construction…  Version 2.7.0

http://www.thaiestimate.com
51

การ Import ชัน้งานตางๆ
กดที่เมนูดานบน แลวเลือก เคร่ืองมือ -> แสดงรายการชั้นตางๆ (Floor List)
หรือกดปุม Ctrl+F

กดปุม Import
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เลือกไฟลช้ันงานที่ตองการนํ าเขา (Import)

กดปุม Open

โปรแกรมก็จะแจงรายละเอียดของไฟลช้ันนั้นๆ
กดปุม Yes

ช้ันงานที่ตองการจะถูกนํ าเขามายังรายการชั้นตางๆ พรอมทั้งขอมูลรายละเอียดของชั้นงานนั้นๆ
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การ Export ชัน้งานตางๆ
กดที่เมนูดานบน แลวเลือก เคร่ืองมือ -> แสดงรายการชั้นตางๆ (Floor List)
หรือกดปุม Ctrl+F

เลือกชั้นงานที่ตองการ Export

กดปุม Export
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พมิพช่ือไฟลช้ันงานและตํ าแหนงที่ตองการจัดเก็บไฟลหรือสงออก (Export)

(ลักษณะเดียวกันกับการ Save As งานทั่วๆไป)
กดปุม Save

โปรแกรมก็จะสรางไฟลช้ันงานตามที่ตองการให
โดยไฟลนั้นจะถูกบันทึกเปนไฟลตามชื่อและ Path ทีไ่ดก ําหนดไว โดยมีรูปแบบเปน *.flr
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การคํ านวณหาคาเผื่อจํ านวน % (Percent)

คล๊ิกเมาสขางขวาที่ชองรายการที่ตองการหาคาเผื่อ

เลือก ค ํานวณ %

เลือกหรือพิมพจํ านวน% ที่ตองการเผื่อ
โดย กดปุม 

เมือ่เลือกหรือพิมพ จํ านวน % ทีต่องการไดแลว โปรแกรมก็จะคํ านวณคาให
กดปุม Take Off…

โปรแกรมก็จะคํ านวณหาคา% ทีต่องการให แลวนํ าไปรวมกับคาเกา เพื่อใหไดคาใหม



                    โปรแกรมประมาณราคากอสราง
                                      Estimate Construction…  Version 2.7.0

http://www.thaiestimate.com
56


	º·¹Ó
	
	
	
	
	¨Ñ´·Óâ´Â




	¡ÒÃà¾ÔèÁÃÒÂ¡ÒÃÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§......

	à¤Ã×èÍ§¤Ó¹Ç³..............................
	¢éÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃãªéâ»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÁ�
	
	
	
	
	¡ÒÃµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÁÒ³ÃÒ¤Ò¡èÍ�
	¡ÒÃà»Ô´â»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÁÒ³ÃÒ¤Ò¡èÍÊÃé�
	¡´»ØèÁ Start
	¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³ÃÒ¤Òâ¤Ã§¡ÒÃãËÁè



	â¤Ã§¡ÒÃ¨Ð¶Ù¡à¡çºäÇé
	
	
	¡ÒÃà¾ÔèÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â¤Ã§¡ÒÃãËÁè
	á¡éä¢ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´â¤Ã§¡ÒÃ
	¡ÒÃÅº¢éÍÁÙÅ¢Í§Ò¹·Õè»ÃÐÁÒ³ÃÒ¤Ò
	¡ÒÃà¾ÔèÁÃÒÂ¡ÒÃÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§µèÒ�



	¾ÔÁ¾ìª×èÍ»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹ËÅÑ¡ã¹ªèÍ�
	àªè¹ 110501-199599,210501-299599,310501-399599�
	¶éÒàÅ¢ÃËÑÊ·Õè¾ÔÁ¾ìÁÕÍÂÙèã¹°Ò¹¢�
	
	
	¡ÒÃ´ÙÃÒÂ¡ÒÃÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§µèÒ§æ
	á¡éä¢ÃÒÂ¡ÒÃÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§µèÒ§æ



	ãËé¾ÔÁ¾ì¨Ó¹Ç¹à§Ô¹µÒÁ·ÕèµéÍ§¡ÒÃ
	
	
	Åº¢éÍÁÙÅÃÒÂ¡ÒÃÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§µèÒ�



	ËÒ¡¢éÍÁÙÅÃÒÂ¡ÒÃäÁèµÃ§¡Ñº·Õèä´é�
	àÁ×èÍ¾ÔÁ¾ìÃÒÂ§Ò¹àÃÕÂºÃéÍÂáÅéÇË�
	ËÃ×Í»ØèÁ´éÒ¹¢ÇÒÁ×Íº¹ÊØ´
	ËÃ×Í»ØèÁ´éÒ¹¢ÇÒÁ×Íº¹ÊØ´
	ËÃ×Í»ØèÁ´éÒ¹¢ÇÒÁ×Íº¹ÊØ´
	ËÒ¡àÅ×Í¡ªÑé¹à»ç¹·Ñé§ËÁ´ ÃÒÂ¡ÒÃ¡
	ËÅÑ§¨Ò¡µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§¢Í§¢é�
	ãËé·Ó¡ÒÃ»Ô´Ë¹éÒ¨ÍáÊ´§¼ÅÃÒÂ§Ò¹ â
	ËÒ¡àÅ×Í¡ªÑé¹à»ç¹·Ñé§ËÁ´ ÃÒÂ¡ÒÃ¡
	à¾×èÍ¾ÔÁ¾ìÃÒÂ¡ÒÃ
	ËÅÑ§¨Ò¡µÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¶Ù¡µéÍ§¢Í§¢é�
	
	
	¤Ó¹Ç³ËÒ»ÃÔÁÒ³ÇÑÊ´Ø¡èÍÊÃéÒ§â´Âµ�
	ÊÙµÃ·Õèãªéã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³§Ò¹â¤Ã§ÊÃé�
	°Ò¹ÃÒ¡
	¤Ò¹
	àÊÒàËÅÕèÂÁ







	¢éÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃãªéâ»Ãá¡ÃÁ»ÃÐÁ�
	
	
	
	
	
	
	¢ÍÂéÓ¹Ð¤ÃÑºÇèÒà»ç¹àÃ×èÍ§·ÕèÍÑ¹�





	¤ÅÔê¡àÁÒÊì¢éÒ§¢ÇÒ·ÕèªèÍ§ÃÒÂ¡ÒÃ�




