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บทคัดย์อ 

 โครงการสหกิจศึกษานี้น าเสนอการประมาณราคาระบบไฟฟ้าและการติดตั้งระบบไฟฟ้า
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ช้างกับลูกค้า ดูแลคุณภาพการติดตั้ง เป้นต้น ในการฝ้กปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ก้อให้เกิด
ความรู้และประสบการณ้ในการท างานที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและสามารถน าไปใช้ใน
ภายภาคหน้าหลังจบการศึกษาและเข้าสู้การท างานจริง 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกัด เป็นบริษัทรับเหมำก่อสร้ำง และดูแลปรับปรุงระบบต่ำงๆ ภำยใน
หอพักนักศึกษำ ของวิทยำลัยนำฏศิลป์ ประกอบไปด้วย ศึกษำกำรประมำณรำคำระบบไฟฟ้ำ และติดตั้ งระบบ
ไฟฟ้ำ ของวิทยำลัยนำฏศิลป์ ซึ่งในกำรท ำงำนจะมีผู้ช ำนำญกำรที่มีประสบกำรณ์คอยควบคุมดูแล ส่วนใหญ่ทำง
บริษัทจะรับงำนเกี่ยวกับสถำนศึกษำโดยรับงำนสร้ำงตึกอำคำรและเดินระบบไฟฟ้ำระบบอัคคีภัยและงำนแก้ไขต่อ
เติมอำคำรหรือหอพัก 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อรวบรวมขั้นตอนกำรประมำณรำคำและกำรประมูลงำนจำกเจ้ำของงำน 
1.2.2 เพื่อให้สำมำรถประมำณรำคำตำมข้อก ำหนดของเจ้ำของงำน 
1.2.3 เพื่อให้เป็นคู่มือส ำหรับผู้สนใจทั่วไป 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร 

 1.3.1 รวบรวมแบบกำรปรับปรุงอำคำรหอพักนักศึกษำมี2ตึก9โซนจำกเจ้ำของงำน 
1.3.2 รวบรวมข้อก ำหนดระบบไฟฟ้ำระบบอัคคีภัยและโครงสร้ำงตึกในงำนจำกเจ้ำของงำน  
1.3.3 ถอดแบบโครงสร้ำงและกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำของหอพักนักศึกษำ 
1.3.4 ประมำณรำคำกำรก่อสร้ำงและติดตั้งระบบไฟฟ้ำของอำคำร 
1.3.5 เสนอรำคำกำรก่อสร้ำงและตดิตั้งระบบไฟฟ้ำของอำคำร 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยให้มีทักษะในกำรถอดแบบกำรประมำณรำคำและกำรประมูลงำนได้ดียิ่งขึ้น 
 1.4.2 ช่วยให้สำมำรถคิดรำคำอุปกรณ์ในแบบตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
 1.4.3 ช่วยให้มีทักษะในกำรเลือกใช้อุปกรณท์ี่ได้มำตรฐำนมำกขึ้น 
 1.4.4 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 

 

 



บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกัด เป็นบริษัทรับเหมำก่อสร้ำง และดูแลปรับปรุงระบบต่ำงๆ ภำยใน
หอพักนักศึกษำ ของวิทยำลัยนำฏศิลป์ ประกอบไปด้วย ศึกษำกำรประมำณรำคำระบบไฟฟ้ำ และติดตั้ งระบบ
ไฟฟ้ำ ของวิทยำลัยนำฏศิลป์ ซึ่งในกำรท ำงำนจะมีผู้ช ำนำญกำรที่มีประสบกำรณ์คอยควบคุมดูแล ส่วนใหญ่ทำง
บริษัทจะรับงำนเกี่ยวกับสถำนศึกษำโดยรับงำนสร้ำงตึกอำคำรและเดินระบบไฟฟ้ำระบบอัคคีภัยและงำนแก้ไขต่อ
เติมอำคำรหรือหอพัก 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อรวบรวมขั้นตอนกำรประมำณรำคำและกำรประมูลงำนจำกเจ้ำของงำน 
1.2.2 เพื่อให้สำมำรถประมำณรำคำตำมข้อก ำหนดของเจ้ำของงำน 
1.2.3 เพื่อให้เป็นคู่มือส ำหรับผู้สนใจทั่วไป 

1.3 ขอบเขตของโครงกำร 

 1.3.1 รวบรวมแบบกำรปรับปรุงอำคำรหอพักนักศึกษำมี2ตึก9โซนจำกเจ้ำของงำน 
1.3.2 รวบรวมข้อก ำหนดระบบไฟฟ้ำระบบอัคคีภัยและโครงสร้ำงตึกในงำนจำกเจ้ำของงำน  
1.3.3 ถอดแบบโครงสร้ำงและกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำของหอพักนักศึกษำ 
1.3.4 ประมำณรำคำกำรก่อสร้ำงและติดตั้งระบบไฟฟ้ำของอำคำร 
1.3.5 เสนอรำคำกำรก่อสร้ำงและตดิตั้งระบบไฟฟ้ำของอำคำร 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ช่วยให้มีทักษะในกำรถอดแบบกำรประมำณรำคำและกำรประมูลงำนได้ดียิ่งขึ้น 
 1.4.2 ช่วยให้สำมำรถคิดรำคำอุปกรณ์ในแบบตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน 
 1.4.3 ช่วยให้มีทักษะในกำรเลือกใช้อุปกรณท์ี่ได้มำตรฐำนมำกขึ้น 
 1.4.4 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 

 

 



บทที่ 2 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

ช่างไฟฟ้านอกจากจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้แล้ว ยังจะต้องมีความสามารถในการ อ่านแบบ

ออก แยกรายการวัสดุที่ต้องใช้ พร้อมทั้งประมาณราคาวัสดุที่จะใช้ทั้งหมดได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อต้องการทราบ

ว่างานแต่ละชิ้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุเพื่อท างานชิ้นนั้นๆ เท่าใดหรือที่ เรียกว่าต้นทุนของการ

ผลิตมากน้อยเท่าใดเป็นต้นงานติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า เราจะต้องทราบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประโยชน์ใน

การยื่นเสนอราคารับเหมางานนั้นๆ หรือถ้าเป็นงานเกี่ยวกับวิทยุ และอิเล็กทรอนิกส์เราจ าเป็นต้องทราบ

ต้นทุนการผลิต เพื่อตั้งราคาขายได้ถูกต้อง โดยที่บวกค่าแรงงานและก าไรไว้เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นการ

ประมาณราคาจึงมีความส าคัญมากส าหรับช่างติดตั้งเดินสายจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยก

รายการออกจากแบบก่อนที่จะน าไปคดิราคา 

การประมาณราคาในงานที่เกี่ยวกับวิทยุและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ค่อยยุ่งยากหรือซับซ้อนมากนัก 

เพราะเป็นงานชิ้นเล็กๆ แต่การประมาณราคาของงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้านั้นเนื่องจากว่าเป็นงานใหญ่ต้องใช้

ความละเอียดรอบคอบต้องมีความสามารถในการที่จะอ่านแบบ แยกรายการในแบบได้ อย่างถูกต้อง ใน

แบบของงานไฟฟ้าทั่วไปโดยมากเป็นแบบวันไลน์ไดอะแกรมผู้ศึกษาจะต้องแยกวงจรออกเป็นส่วนๆ หรือ

เป็นวงจรย่อยเพื่อจะได้พิจารณาในวงจรย่อยนั้นว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 

2.1 บุคลากรที่มีส่วนรับผิดชอบโครงการ 
 ในงานก่อสร้างอาคารสูงหรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าโครงการใดๆ ก็ตามจะประกอบ 

ด้วยบุคลากรที่มีส่วนรับผดิชอบเพื่อโครงการเหล่านัน้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้แก่ 
2.1.1) เจ้าของโครงการหรือเจ้าของเงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง (Owner)  
2.1.2) ผู้ออกแบบหรือ สถาปนิก (Designer or Architect) เป็นผู้ที่ท าการออกแบบงาน โครงการ 

โดยก าหนดสเปคของวัสดุและลักษณะการติดตั้งที่ใช้ในโครงการแต่ละโครงการ และท า ราคากลางให้กับ
เจ้าของโครงการเพ่ือใช้พิจารณาในการก่อสร้างงานโครงการนั้น 

2.1.3) ผู้บริหารงานโครงการ (Project Adminstration Consultant) เป็นตัวแทนเจ้าของ
โครงการ ท าการศึกษาความเหมาะสมของการลงทนุ การตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 

2.1.4) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและตัดสินใจ 
ในการท างานของผู้รับเหมาต่างๆ เช่น ผู้รับเหมาโครงสร้าง หรือผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า เป็นต้น รวมทั้ง



คอยประสานงานให้กบผู้รับเหมาต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาในการติดตั้งขึ้น รวมทั้งต้องควบคุม เวลาในการ
ก่อสร้างให้ทันตามที่ก าหนด 

2.1.5) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main Contractor) จะมีผู้รับเหมาโครงสร้างเป็นผู้รับเหมางาน

หลัก โดยมีหน้าที่ท าการจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดเพื่อใช้ส าหรับงานโครงการ รวมทั้ง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ท าการตกลงในระหว่างการเซ็นสัญญาเพื่อรับงานก่อสร้าง เช่น น้ าปะปา

ชั่วคราว ไฟฟ้าชั่วคราว การสร้างที่พักคนงาน (Labour camp) หรือส านักงานสนาม (Site office) เป็น

ต้น ซึ่งผู้รับเหมาโครงสร้างอาจจะแบ่งงานส าหรับงานระบบต่างๆ เช่น งานระบบ ไฟฟ้า , ระบบสุขาภิบาล

หรือระบบดับเพลิง เป็นต้น ให้กับผู้รับเหมางานระบบรายย่อยต่อไป  

2.1.6) ผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อย (Sub-Contractor) เป็นผู้รับเหมาที่รับงานจากผู้รับเหมาหลัก

อีกทีปกติจะรับเฉพาะค่าแรงติดตั้งและอุปกรณ์ประกอบการติดต้ัง (Accessories)  

2.1.7) คนงาน (Worker) เป็นบุคลากรขั้นต่ าสุดของงานก่อสร้าง โดยปกติจะรับเหมาค่าแรง 

ติดต้ังเป็นรายวันหรือตีราคาเหมาจนจบงาน จากผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนของงานก่อสรา้งสามารถแสดงได้ด้วยโฟลว์ชาร์ต ดังรูปที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของโครงการต้องการสร้าง 

ว่าจ้างผู้ออกแบบเพ่ือออกแบบโครงการ

 

                            

ว่าจ้างบริษัท CONSULT/CH  

มาช่วยบริหารโครงการ 

 

ม 

 

จัดประกวดราคาหา
ผู้รับเหมา 

(BIDDING) 

เปรียบเทียบราคาและด้านเทคนิค
ของผู้รับเหมา 

(EV ALUATION) 

ท าสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา 

(CONTRACTOR) 

บริหารและควบคุมงาน  
ที่ผู้รับเหมาด าเนินการ 

(CONSULT) 

 ผู้รับเหมา (CONTRACTOR)  

 1. จัดสร้าง SITE OFFICE และ STORE  

 2. จัดวางระบบเอกสาร (FILING) 

 3. วางแผนงาน (SCHEDULE)  

 4. CLEAR แบบ (ท า SHOP DRAWING)  

 5. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ (MATERIAL) และเร่งจัดซื้อ 

 6. จัดหาคนงานและผู้รับเหมาย่อย(SUB CONTRACTOR)  

 7. ติดตั้ง (INSTALLATION)  

 8. ทดสอบ (COMMISSIONING TEST)  

 9. ส่งมอบงานเป็นส่วน ๆ และส่งมอบทั้งหมด  

 10. เบิกเงินงวด (PAYMENT) พร้อมทั้งส่งรายงาน (MONTHLY 

REPORT)  

 11. ขอคืนเงินค้ าประกันผลงาน (RETENTION) พร้อมทั้งท า

หนังสือค้ าประกัน 

      ผลงานไปวาง 

ผู้รับเหมาย่อย (SUB CONTRACTOR) 

คนงาน (WORKER) 



รูปที ่2.1 โฟลว์ชาร์ต แสดงขั้นตอนการท างานของโครงการ 

2.2 ส่วนประกอบของงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง จะประกอบด้วยงานหลักๆ อยู ่5 ชนิด คือ 
2.2.1) งานโครงสร้าง รับผิดชอบโดยผู้รับเหมาโครงสร้าง เป็นงานระบบหลัก โดยทั่วไปม ี

มูลค่าประมาณของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 
2.2.2) งานสถาปัตย์หรืองานตกแต่งทั้งภายในและภายนอกรับผิดชอบโดยผู้รับเหมาโครงสร้าง

โดยทั่วไปมีมูลค่าประมาณของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 
2.2.3) งานระบบไฟฟ้ารับผิดชอบโดยผู้รับเหมาไฟฟ้า โดยทั่วไปมีมูลค่าประมาณ 15% ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานไฟฟ้า และระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ 
2.2.4) งานระบบสุขาภิบาล รับผิดชอบโดยผู้รับเหมาระบบสุขาภิบาล ปกติมีมูลค่างานน้อย 

มากเมื่อเทียบกับระบบอื่น ยกเว้นงานที่ก่อสร้างที่มีจ านวนห้องน้ าหรือปริมาณการใช้น้ ามาก จะมี 
มูลค่างานค่อนข้างสูง โดยทั่วไปมีมูลค่าประมาณของมูลค่างานที่กอ่สร้างทั้งหมด 

2.2.5) งานระบบปรับอากาศ รับผิดชอบโดยผู้รับเหมาปรับอากาศ มูลค่างานขึ้นอยู่กับระบบการ
ท าความเย็นที่เลือกใช้ แบ่งเป็น ระบบท าความเย็นจากส่วนกลางซึ่งปกติใช้เครื่องท า ความเย็น (Chiller) 
และระบบท าความเย็นแบบแยกส่วน คือติดเครื่องปรับอากาศในห้องที่ต้องการความเย็น โดยทั่วไปมีมูลค่า
ประมาณ 10% ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด 
บุคลากรภายในของแต่ละระบบของโครงการหนึ่งๆ สามารถแสดงได้ดังรูปที ่2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2.2 โฟลว์ชารต์ แสดงขั้นตอนการท างานของผู้รับเหมา 

ผู้จัดการโครงการ (PROJECT MANAGER) 

วิศวกรโครงการ (PROJECT ENGINEER) 

วิศวกรประจ าหน่วยงาน (SITE ENGINEER) 

โฟร์แมน 
(FOREMAN) 

ช่างเขียนแบบ 
(DRAFTMAN) 

ฝ่ายบัญช ี
(ACCOUNT SECTION) 

ฝ่ายจดัซื้อ 
(PURCHASE SECTION) 

คนงาน 
(WORKER) 



งานก่อสร้างระบบนี ้จะต้องผ่านการประมูลงาน (Bidding) โดยทั่วไปมีที่มาอยู่ 3 แหล่ง คือ 
- จากเจ้าของงานโดยตรง โดยทั่วไปจะเป็นการประมูลงานแข่งขันกันระหว่างบริษัทวิศวกรที่

ปรึกษา ซึ่งปกติจะท าการออกแบบประมาณราคาควบคู่กัน ราคางานก่อสร้างที่ได้ในขั้นนี้จะเรียกว่า 
“ราคากลาง” 

- จากบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา จะน าราคากลางที่ได้จากการประมาณราคา มาเปิดประมูลเพื่อหา
ผู้รับเหมางานระบบต่างๆ โดยปกติจะเปิดประมูลเพื่อหาผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ก่อน ซึ่งอาจ
ให้ผู้รับเหมาโครงสร้างประมูลงานทั้งหมดไปหรือแยกประมูลระบบต่างๆ ออกจากกัน 

- จากผู้รับเหมาหลัก โดยปกติเป็นการเปิดประมูลจากผู้รับเหมาโครงสร้าง ซึ่งได้ประมูลงาน
ทั้งหมดมาก่อนหน้าน้ี เพื่อหาผู้รับเหมางานระบบอ่ืนๆ 

ดังนั้นการประมูลงาน จะต้องอาศัยการประมาณราคา เพื่อพิจารณาหาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง จึงเปรียบได้ว่า “การประมาณราคาเป็นหัวใจของงานก่อสร้าง” 

 
2.3 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการประมาณราคา 

การประมาณราคา  (Construction Estimating) เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ ใช้ ในการ
ด าเนินงานก่อสร้าง โดยถอดประมาณขอวัสดุอุปกรณ์ ที่มีในแบบแปลนของงานก่อสร้าง (Drawing) และ
ข้อก าหนดของงาน (Specfication) สืบหาราคาของวัสดุอุปกรณ์นั้นและค่าติดตั้งที่ใช้รวมทั้งค่าใช้ จ่าย
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแล้วรวบรวมลงในรายการแสดงวัสดุอุปกรณ์ (Bill of Quantity) ตามหมวดหมู่ของแต่
ละรายการอุปกรณ์นั้น เพื่อท าการส่งเข้าประมูลงานดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วดังนั้นจึงเปรียบการ
ประมาณราคาเป็นหัวใจของงานก่อสร้าง เพราะถ้าหากไม่มีการประมาณราคาหรือการประมาณราคาที่ดี
พอเพื่อส่งเข้าประมูลงานแข่งขันแล้ว บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็ไม่สามารถตั้งอยู่ต่อไปได้ เนื่องจากไม่มี
งานเข้ามาหล่อเลี้ยงพนกังานในบริษัท 
 
2.4 หัวใจหลักของการประมาณราคา 

หัวใจของการประมาณราคา ส าหรับผูป้ระมาณราคาอยู่ที่ 
2.4.1) ถูกต้องครบถ้วน 
2.4.2) ทันตามก าหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
2.4.3) สามารถแสดงรายการอุปกรณ ์จ านวนที่ใช้ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่าแรงที่ใช้ติดตั้ง    
         ใกล้เคียงกบัค่าใช้จ่ายจริงที่ได้ใช้จริงๆ เมื่อจบงาน 
2.4.4) มีข้อมูลที่ได้ท าการถอดแบบไว้ ดูแล้วเข้าใจง่าย เพื่อส าหรับผู้ประมาณราคาคนอ่ืน 
        หรือวิศวกรผู้ดูแลงานเมื่อได้งานนี้แล้ว สามารถตรวจสอบได้  



2.4.5) (Bill of Quantity) หรือ บีโอคิว ที่ท าจัดเรียงหมวดหมู่ถูกต้อง และเข้าใจง่าย 
2.5 ขั้นตอนการประมูลงาน 

การประมูลงาน ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนหรือโดยใครก็ตามที่กล่าวมาแล้ว จะมีขัน้ตอนการ
ประมูลงาน ดังนี ้

2.5.1 การซื้อแบบ ต้องอาศัยเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ดังนี ้
1) หนังสือหรือจดหมายเรียกประกวดราคา 
2) ใบมอบอ านาจซื้อแบบ ในกรณีที่ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจที่ถูกเชื้อเชิญให ้
 เขา้ร่วมเสนอราคาไม่สามารถมาซื้อแบบเองได ้ก็สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่น   มา

ซื้อแบบแทนได้โดยใช้ใบมอบอ านาจแทน 
3) ใบส าคญัการจดทะเบียนในการประกอบกิจการ 
4) ใบทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนพาณิชย์ 
5) เอกสารหรอืหนังสือแสดงผลงานการประกอบกิจการที่เคยสร้างมาแล้ว 
6) ใบรับรองวศิวกรหรือใบอนุญาต ก.ว. 
7) เงินสดหรือเช็คตามมูลค่าทีต่ั้งไว ้โดยดูได้จากหนังสือ หรือ จดหมายเรียก 

ประกวดราคา 
2.5.2 การประมาณราคา 
 หลังจากที่ได้มีการซื้อ แบบและสเปคมาแลว้ ก็ต้องมีการประมาณราคาเพื่อพิจารณาหา

ค่าใชจ้่ายที่ใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการบวกค่าด าเนินการที่ต้องใช ้ (Overhead) และก าไรที่

ต้องการ (Profit) เข้าไปในตอนเสนอราคา จึงจะได้ราคาที่ต้องน าเสนอ 

2.5.3 การน าเสนอราคาประมูล ต้องอาศัยเอกสารหรือหลกัฐานต่างๆ ดังนี ้
1) ซองประจ าบริษทั ส าหรับบรรจุเอกสารที่ต้องส่งทั้งหมด 
2) จดหมายเสนอราคา เนื้อความของจดหมายจะประกอบด้วยเอกสารที่แนบส่งมา 

พร้อมกนั ราคารวมทั้งหมดที่เสนอ เงื่อนไขการช าระเงิน ก าหนดเวลาการยืนราคา 
เป็นต้น 

3) ใบเสนอราคา ประกอบด้วย ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ บัญชีแสดงรายการ 
วัสดุอุปกรณ์ (BOQ) และรายการสิ่งของที่จะใช้ในตอนก่อสร้าง (Material ‘s List 
หรือ Vender ‘s List) 

4) ใบค้ าประกันธนาคาร (Bank Guarantee) วงเงินตามที่ระบุในสัญญา 
5) เอกสารหรอืหนังสือ แสดงผลงานการประกอบกิจการที่เคยสร้างมาแล้ว 



6) ใบส าคัญการจดทะเบียนในการประกอบกิจการ ใบทะเบียนการค้า และใบ 
ทะเบียนพาณิชย ์

7) ใบรับรองวิศวกร หรือใบอนุญาติ ก.ว. 

ข้อควรรู ้
เนื่องจากมีการแข่งขันทางด้านการประมูลงานกันค่อนข้างมาก และมีการท าราคาให้ต่ ากว่าความ

เป็นจริงเพื่อให้ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับเหมาในโครงการนั้นๆ โดยเฉพาะจากบริษัทใหญ่ผู้เข้าร่วมการประมูล
จึงควรต้องรู ้เคล็ดลับบางประการเพ่ือส าหรับการชนะการประมูล อันได้แก่ 

- พฤติกรรมของผู้ว่าจ้างว่า ผู้ว่าจา้งมีนสิัยอย่างไร ต้องการผู้รับเหมาลักษณะอย่างไร 
- ข้อมูลของบริษัทผู้แข่งขัน ว่ามีจ านวนกี่ราย บริษัทใดต้องการงาน และมีการใช้เส้นสายกัน

หรือไม่อย่างไร 
- ส ารวจดู (Site) งาน เพื่อให้ผู้ประมาณราคาสามารถประมาณราคาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนโดย

เฉพาะงานที่ต้องมีการติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น งานเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าสู่ภายในโครงการ แต่โดยปกติ
บริษัทที่คิดราคาค่อนข้างถูกต้องครบถ้วนมักจะไม่ได้งาน เพราะราคาจะสูงกว่าบริษัทคู่แข่งที่คิดราคาถูก
กว่าคิดราคาไม่ครบถ้วน 

- ตัวเลขการเสนอราคา ต้องพิจารณาความเหมาะสมทั้งค่าต่อหน่วย ซึ่งมีผลตอนมีงานเพิ่มลดที่
อาจจะเกิดขึ้น และค่ายอดรวมทั้งหมด ซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจากค่ายอดรวมเท่านั้น ค่าต่อหน่วยมีผล
พิจารณาน้อยมาก ยกเว้นว่าบริษัทคู่แข่งขันมีราคาใกล้เคียงจะพิจารณาทีละรายการ 

- ขอบเขตงานที่ระบุ ควรระบุให้ชัดเจนครบถ้วน ซึ่งปกติระบุงานติดตั้งที่ไม่ได้ด าเนินการหรือ 
การติดตั้งที่มีการให้เลือกใช้เท่านั้น ขอบเขตงานที่ระบุจะมีผลตอนได้งาน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ว่าจ้าง 
 
2.6 ขั้นตอนของการประมาณราคา 

หลังจากที่ได้ผู้ประมาณราคาได้รับแบบและสเปคข้อก าหนดของงานติดตั้ง แล้วมีขั้นตอนของการ
ท าการประมาณราคา ดังนี ้

- การศึกษาและวิเคราะห์แบบรวมทั้งสเปคของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตดิตั้ง 
- การถอดแบบหรือการถอดปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไดจ้ากการถอดแบบ หรือการท า (Breakdown Sheet) 
- การสืบราคาของวัสดุอุปกรณ์ 
- การท าราคาในรูปของ (BOQ) 



2.6.1 การศึกษาและวิเคราะห์แบบรวมทั้งสเปคของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้ง หลังจากที่ผู้
ประมาณราคาได้รับแบบและสเปคมาแล้ว ก็ต้องมีการพิจารณาให้ละเอียดชัดเจนว่า 

- ครบถ้วนหรอืไม ่
- จ านวนหน้าของแบบ มีครบตามที่ระบุใน (Drawing List) ของแบบหรือไม ่
- จ านวนหน้าของสเปคมีครบหรือไม่ โดยดูได้จากสารบัญ 
- สมบูรณ์หรือไม่ 

  - แบบและรายละเอียดของอุปกรณ์ เช่น จ านวนหรือต าแหน่งที่ติดตั้งในแบบแปลนครบ
ตามที่มีใน (Single Line) และ (Riser Diagram) หรือไม่ 
  - ข้อก าหนดหรือรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ทั้งหมดในโครงการ เช่น 
รูปแบบ ลักษณะหรือการติดตั้งมีครบตามที่มี ในแบบหรือไม่  ที่ส าคัญคือ อุปกรณ์หลักๆ  (Main 
Equipment) เช่น สเปคของหม้อแปลงหรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

- อะไรคือปัญหาและอะไรคือสิ่งทีต่้องเพิม่เติม 
  - ปัญหาของแบบไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ รวมทั้งไม่มีข้อก าหนดของอุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มเติมซึ่ง
มีผลต่อการท าราคา ต้องท าเป็นข้อค าถาม (Questionaire) เพื่อสอบถามไปยังผู้ออกแบบ 
  - เอกสาร (BOQ) ของงานมีหรือไม่ปกติผู้ออกแบบจะท าแบบฟอร์มบีโอคิว ส าหรับการ
ประมูลงาน เพื่อให้บริษัทผู้รับเหมามีบรรทัดฐานท าการถอดแบบไปในทิศทางเดียวกันและสะดวกในการ
ตรวจสอบราคาโดยการเปรียบเทียบแต่ละรายการส าหรับกรณีที่ผู้ออกแบบไม่ได้ท าแบบฟอร์มบีโอคิวมา
ให้ผู้รับเหมาต้องท าแบบฟอร์มบีโอคิวของตนเองโดยการจัดวางฟอร์มตามหมวดหมู่ที่เหมาะสม ซึ่งจะกลา่ว
ในภายหลัง 

2.6.2 การถอดแบบ หมายถึง การหาจ านวนของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในงานโครงการทั้งที่มีระบุ
ในแบบและสเปค สามารถแบ่งการถอดวัสดุอุปกรณ์เป็น 2 ชนิด คือ 
  - การถอดวัสดุอุปกรณ์ที่นับได้ (Countable Equipment) การถอดวัสดุอุปกรณ์ที่นับได้
จะถอดเป็นชุดเซต โดยเน้นที่อุปกรณ์ย่อยทีม่ีปรากฏในแบบได้แก่ ดวงโคม สวิทช์ไฟฟ้าเต้ารับไฟฟ้า เต้ารับ
โทรศัพท์ อุปกรณ์แจ้งเตือนระบบไฟไหม้ เต้ารับโทรทัศน์ อุปกรณ์สางสัญญาณระบบเสียง และอุปกรณ์
อื่นๆ ที่มีอยู่ในแบบฟอร์มบีโอคิว เป็นต้น 
  - การถอดทางเดินสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้า (Raceway and Cable) การถอดทางเดิน
สายไฟฟ้า (เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้า Wireway หรือ Cable Tray) และสายไฟฟ้า (เช่น THW,NYY หรือ 
XLPE) จะถอดเป็นเมตร โดยจะเริ่มไล่ถอดตาม (Singler Line Diagram) หรือ (Riserdiagram) จาก 
(Incoming) ที่รับเข้ามาสู่โครงการจนถึงโหลดอุปกรณ์ตัวสุดท้าย เช่น ดวงโคมไฟฟ้า หรือ เต้ารับไฟฟ้า 
เป็นต้น 



  นอกจากนี้ควรจะแยกถอดเป็นของแต่ละระบบ เพื่อสะดวกในการกรอกข้อมูลลงในบีโอ
คิวซึ่งการถอดทางเดินสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้า แบ่งเป็น 
  - สาย Incoming ใช้การวัดจริงตามแบบ แต่ควรระวังเรื่องขนาดสเกลของแบบต้อง
ตรวจสอบให้ดีๆ แม้ว่าจะมีสเกลบอกอัตราส่วน แต่ถ้าแบบถูกย่อหรือขยายมา สเกลบอกอัตราส่วนก็ใช้
ไม่ได ้แบ่งออกได้ดังนี ้
  - ระบบไฟฟ้า โดยปกติจะเริ่มจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าต้นแรกสุด
ก่อนเข้าโครงการ ถ้าเป็น (HV.Incoming) การไฟฟ้าจะจ่ายเป็นแรงดันสูง ระดับแรงดันขึ้นกับขนาดของ
โหลด เข้าสู่หม้อแปลง หรือผ่านอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง (HV.Switchgear) แล้วเข้าสู่หม้อแปลง แต่ถ้าเป็น 
(LV.Incoming) การไฟฟ้าจะจ่ายเป็นแรงดันปกติ คือ 1 เฟส 220 V. หรือ 3 เฟส 380 V. จากหม้อแปลง
ของการไฟฟ้าแทน การเดินสาย (Incoming) มีอยู ่2 ลักษณะ คือ 
  - โอเวอร์เฮดไลน์ จะเดินสายไฟฟ้าเกาะลูกถ้วยที่อยู่บนเสาไฟฟ้า ตามมาตราฐานของ
การไฟฟ้านครหลวง จะใช้เสาไฟสูง 8 เมตร ส าหรับระบบแรงดันต่ า เสาไฟฟ้าสูง 12 เมตร ส าหรับระบบ
แรงดัน 12 (24) kV นอกจากนี้สามารถเดินสายไฟฟ้าเกาะลูกถ้วยที่ติดกับ (Rack) ซึ่งยึดติดกับผนัง ก าแพง
หรือเพดาน การเดินสายในลักษณะ (Overhead Line) จะมผีลของน้ าหนักของสายมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ าหนักมาก ท าให้สายหย่อนหรือเรียกว่า ตกท้องช้าง ดังนั้นจึงต้องมีการ
เพิ่มความยาวที่วัดได้จากแบบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความยาวที่วัดได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นกับระยะทางที่จับ
ยึดสาย โดยปกติใช้ประมาณ 5% ถึง 10% 
  - อันเดอร์กราวน์  จะเดินสายไฟฟ้าร้อยท่อฝั งดิน  โดยปกตินิยมใช้ท่อ  (IMC), 
(RSC),(HDPE) หรือ (PVC) ซึ่งอาจท าเป็นลักษณะ (Duct Bank) คือมีคอนกรีตมาหุ้มล้อมรอบท่ออีกที
นอกจากนี้อาจเดินสายไฟฟ้าฝังดินโดยตรงก็ได้ เช่น ใช้สาย (NYY) มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น สามารถใช้ฝังดิน
โดยตรงได้ การคิดความยาวสายลักษณะนี้จะมีต้องมีการเผื่อความยาวสายมากนัก ถ้าแนวเมนที่ก าหนด
ค่อนข้างแน่นอน 
  - ระบบโทรศัพท์ โดยปกติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) จะเดินสายเมน
โทรศัพท์ ควบคู่ไปกับสายไฟฟ้าบนเสาต้นเดียวกัน บนเสาไฟฟ้า แต่ติดตั้งคนละระดับกันเพื่อป้องกันผล
ของการเหนี่ยวน าให้เกิดสัญญาณรบกวน หรืออาจจะติดตั้งสายเมนโทรศัพท์แยกต้นออกมาต่างหาก การ
เดินสายอินคอมมิ่ง จาก ทีโอที เข้าสู่ต้น เอ็มดีเอฟ จะมีอยู่ 2 ลักษณะเช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า และมีการ
คิดความยาวสายในลกัษณะเช่นเดียวกัน 
  - สาย Feeder ในการวัดจริงตามแบบ  และควรระวังเรื่องขนาดสเกลของแบบ
เช่นเดียวกับสาย Incoming 



   - ระบบไฟฟ้า สาย Feeder ที่เริ่มจากตู้เมนไฟฟ้า (MDB) ไปยังตู้ไฟฟ้าที่รับไฟฟ้าจากตู้ 
เอ็มดีบี (Sub Distribution Board หรือ SDB) ตามซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม เรียกว่า ‘เมนฟีดเดอร์’ แต่ถ้า
เป็นสายจาก เอสดีบี ไปยังตู้ไฟฟ้าย่อยหรือตู้โหลดเซนเตอร์ที่จ่ายโหลดสุดท้าย จะเรียกว่า ‘ซับฟีดเดอร’์ 

การติดตั้งสาย ฟีดเดอร์ โดยปกติจะท าการร้อยสายอยู่ในท่อร้อยสายหรือทางเดินสายชนิดอื่นๆ 
เช่น ไวร์เวย์ หรือ เคเบิ้ลไทร์ ยึดติดกับผนังหรือเพดานด้วย ซับพอร์ท หรือ เฮงเกอร์ การคิดความยาว
ลักษณะนี้ ควรจะเผื่อความยาวที่วัดได้ประมาณ 2% ถึง 10% ส าหรับทางเดินสายที่ไม่มีการหักมุมโค้ง
มาก แต่ส าหรับทางเดินสายที่มีการหักมุมโค้งมาก อาจจะต้องมีการเผื่อมากกว่านี้คือประมาณ 10% ทั้งนี้
เนื่องจากสาย ฟีดเดอร ์มีราคาค่อนข้างสูง จึงควรถอดความยาวค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ใช้จริงหน้างาน 
 
ข้อควรรู ้

1. ปกติขอบตู้ด้านบนจะอยู่สูงจากระดับพื้นประมาณ 1.60-1.80 เมตร ยกเว้นตู้เอ็มดีบี จะสูง
ประมาณ 2.20 ถึง 2.40 เมตร ถ้าในแบบหรือ ไรเซอร์ไม่ได้ก าหนดความสูงของชั้นมา ให้คิดว่าความสูง
ของช้ันประมาณ 3.50-5.00 เมตร ดังนั้น ความยาวในส่วนแนวด่ิงจึงยาวประมาณ 2-3 เมตร 

2. ต้องมีการเผื่อความยาวสายลงตู้ เนื่องจากทางเดินสายไฟฟ้าจะสิ้นสุดลงตรงที่ขอบตู้ แต่
สายไฟฟ้า ต้องร้อยลงไปถึงอุปกรณ์ตัดตอนภายในตู้ ดังนั้นจึงต้องมีการเผื่อความยาวสายลงตู้ ด้วยซึ่งมี
หลักการคิดง่ายๆ คือคิดว่ามีความยาวประมาณ 1-2 เท่า ของความยาวของตู้ 

3. ถ้าในแบบไม่ได้ก าหนดแนวทางการเดินของทางเดินสายมาให้สาย ฟีดเดอร์ ที่ผ่านระหว่างชั้น 
ให้คิดไปที ่ชาฟท ์ไฟฟ้าก่อนเสมอ แล้วจึงเดินในแนวนอนไปยังตู้ต าแหน่งชั้นที่มีติดต้ัง 
  - ระบบสายโทรศัพท์ สาย ฟีดเดอร ์คือสายโทรศัพท์ที่นับจากตู ้เอ็มดีเอฟ ไปยังตู ้ ทีซี ที่
อยู่ประจ าช้ันหรือประจ าโซน มีการคิดความยาวสายเช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า 

 - ระบบ Fire Alarm สาย ฟีดเดอร ์คือสายไฟฟ้าจากตู ้ไฟอรามคอนโทรลพาเเนล (FCP) 
ไปยัง รีโมทเทอมินอลยูนิต (RTU) หรือตู้ เอฟซีพี ย่อยซึ่งเป็นตู้โซน ย่อยของเอฟซีพี สามารถท าหน้าที่
เหมือนเอฟซีพ ีและท างานสแตนอโลน เป็นสายจากตู้เอฟซีพี  
  - ระบบ MATV สายฟีดเดอร์เป็นสายโคแอกซ์จากชุดเฮดเอนด์ ซึ่งปกติติดตั้งอยู่ในกล่อง 
ซ่อนอยู่ในฝ้าหรือตาม ชาฟท ์ไฟฟ้า มีการคิดความยาวเช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า 
  - ระบบเสียง สายฟีดเดอร์เป็นสายจากชุดควบคุมระบบเสียง (Sound Control Panel : 
SCP) ไปยังตัวเทอมินอลบล็อก (TB) ซึ่งเป็นตู้หรือกล่องส าหรับพักสายที่อยู่ประจ าช้ันหรือประจ าโซนมีการ
คิดความยาวสายเช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า 
  - สายวงจรย่อย (Branch Circuit) ปกติจะใช้การประมาณความยาวในการคิด เนื่องจาก
ราคาสายของวงจรย่อย (หรือวงจรที่มาจ่ายโหลดตัวสุดท้าย) มีค่าน้อยมาก จึงไม่ค่อยมีผลต่อราคารวม



ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับสายเมนหรือ Feeder แต่กรณทีี่เป็นงานที่ได้แล้ว ก็อาจใช้การวัดจริงเพ่ือ
ความถูกต้อง 
  - การคิดความยาวของสายวงจรย่อย จะต้องมีการเผื่อความยาวไม่น้อยกว่า 10% ที่เป็น
เช่นนี้เพราะจะมีการสูญเสียที่หน้างานมาก โดยเฉพาะจากคนงานที่ท าการติดต้ัง เช่น การดัดท่อผิดแล้วทิ้ง
ท่อนนั้นไปเลย (ท่อร้อยสายปกติยาวท่อนละ 3 เมตร) การเผื่อสายในการร้อยท่อมากต่อเส้นเกินไปจนสาย
ที่เหลือในขดไม่พอทีจ่ะร้อยเส้นต่อไปได้ อาจต้องเหลือสายเส้นนั้นไว ้

2.6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการถอดแบบ หรือการเบรคดาวน์ชีทเป็นขั้นตอนที่ต่อจาก
การถอดแบบ โดยการกรอกข้อมูลที่ได้จากการถอดแบบลงในแบบฟอร์มเบรคดาวน์ชีทที่ได้จัดเตรียมไว้
ส าหรับเก็บข้อมูลจ านวนหรือความยาวของอุปกรณ์โดยเฉพาะ และพยายามจัดเรียงข้อมูลให้เหมาะสม 
โดยแยกเป็นส่วนๆ ตามหมวดหมู่ของมัน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และพร้อมน าข้อมูลไปใช้ใน
การสั่งซื้อหรือวางแผนการติดตั้งภายหลังเมื่อได้งานท าแล้ว ดังนี ้

1) การเก็บข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่นับได้ 
ระบบไฟฟ้า ที่ส าคัญคือ 

 - โคมไฟฟ้า การเก็บข้อมูลจะจัดเรียงตามชนิดขนาดหลอดไฟที่ใช ้และลักษณะการติดต้ัง 
  - สวิทช์ การเก็บข้อมูลจะจัดเรียงตามชนิดและจ านวนโพลที่ใช้ตัดตอนบนแผงหน้ากาก 
(Plate) เดียวกัน 
  - เต้ารับไฟฟ้า การเก็บข้อมูลจะจัดเรียงตามชนิดและลักษณะการติดตั้ง 
  - เบรคเกอร์การเก็บข้อมูลจะจัดเรียงตามต าแหน่งตู้ที่ไล่ตามซิงเกิ้ลลาย และชื่อตู้ขนาด
กระแสของเบรคเกอร ์รวมทั้งค่าไอซีที่ใช้งาน 
  - ระบบโทรศัพท์ ปกติจะเก็บข้อมูลเฉพาะเต้ารับโทรศัพท์ โดยจัดเรียงตามชนิดและ
ลักษณะการติดตั้ง แต่ผู้ประมาณราคาอาจถอดจ านวนตู้ทีซี ขนาดต่างๆ เก็บข้อมูลไว้ก็ได้ โดยพิจารณา
จากเฟสเซอร์ไดอะแกรม 
  - ระบบไฟอรามการเก็บข้อมูลควรจะจัดเก็บแยกอุปกรณ์แต่ละพวกออกจากกันได้แก่ 
(Addressable), (Module), (Input device), (Output device) และ(Communication module) 
  - ระบบ MATV ปกติจะเก็บข้อมูลเฉพาะเต้ารับโทรศัพท์ โดยจัดเรียงตามชนิดและ การ
ติดตั้งแต่ผู้ประมาณราคาอาจจะถอดจ านวนอุปกรณ์ (Distribution) ต่างๆ เช่น (Splitter) และ (Tap–
Off) และเก็บข้อมูลไว ้โดยพิจารณาได้จาก Riser Diagram 
  - ระบบเสียง ควรจะจัดเก็บข้อมูลเฉพาะอุปกรณ์ย่อยที่ส่งสัญญาณเสียง เช่น พวกล าโพง 
โดยจัดเรียงตามชนิด และลักษณะการติดต้ัง 
 



 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2.1 แบบฟอร์มการถอดจ านวนอุปกรณ์ที่นับได ้

2) การเก็บข้อมูลทางเดินสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้า 
- ระบบไฟฟ้า การเก็บข้อมูลจะจัดเรียงไล่ตามซิงเกิ้ลลายไดอะแกรม  หรือ เฟสเซอร์

ไดอะแกรม ดังนี ้

- LV Incoming : จากหม้อแปลงไฟฟ้า→ ตู้เอ็มดบีี 

- HV Incoming : จากการไฟฟ้า→ ตัดตอนแรงสูง→หม้อแปลง 
- LV Main Feeder : จากตู้เอ็มดีบี ไปจ่ายโหลด 
- LV Sub Feeder : จากตู้เอสดีบี ไปจ่ายโหลด 

 - Telephone Branch Circuit : จากตู้ทีซี (หรือ Terminal Box)→เต้ารับโทรศัพท ์
- ระบบไฟอราม การเก็บข้อมูลจะจัดเรยีงไล่ตามไรเซอร์ไดอะแกรม 

- ไฟอรามฟีดเดอร:์ จากตู้เอฟซีพี→ ทีซี หรือ เทอร์มนิอลบล็อกประจ าช้ันหรือโซน 

  - Fire alarm branch circuit : จากตู้อาร์ทียูหรือ เทอร์มินอลบล็อก → อุปกรณ์ I/P 
หรือ O/P 

- LV Branch Circuit : วงจรย่อยส าหรับจ่าย Load ตัวสุดท้ายคือระบบแสงสว่าง 
และระบบไฟฟ้าก าลัง 

- ระบบโทรศัพท ์การเก็บข้อมูลจะรียงไล่ตามไรเซอร์ไดอะแกรมดังน้ี 

- TOT Incoming : จากองค์การโทรศัพท ์→ตู้เอ็มดีบ ี

- Telephone Feeder : จากตู้เอ็มดีเอฟ →ตู้ทีซี(หรือTerminal Box) 



- MATV Branch Circuit : จากอุปกรณ์ Distribution →เต้ารับโทรทัศน ์
- ระบบเสียง การเก็บข้อมูลจะจดัเรียงตามไรเซอร์ไดอะแกรมดังนี ้

- ซาวด์ฟีดเดอร์จากชุดเครื่องเสียงหรือ ซาวด์คอนโทรลพาเนล (SCP)→เทอร์มินอล
บล็อก ประจ าชั้นหรือโซน 

- ระบบเอ็มเอทีวีการเก็บข้อมูลจะจัดเรียงไล่ตามเฟสเซอร์ไดอะแกรมดังนี ้

  - เอ็มเอทีว ี: จากชุด Head End หรือ Amplifier→อุปกรณ ์Distribution คือ Splitter
หรือ Tap-off 

- Sound Branch Circuit : จากเทอร์มินอลบล็อก ประจ าชั้นหรือโซน →อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณเสียง 
2.6.4 การสืบราคาของวัสดุอุปกรณ์ เมื่อได้รายละเอียดชนิดและจ านวนของอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด

ในโครงการแล้ว ก็ต้องมีการสืบราคาของวัสดุอุปกรณ์ โดยปกติวัสดุอุปกรณ์โดยทั่วไป เช่นทางเดิน
สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสวิทช์ จะมีราคามาตรฐานอยู่แล้ว สามารถเปิดคู่มือราคาขาย (Price list) ของ
ร้านค้าและกดส่วนลดที่ได้ก็จะได้ราคาต้นทุนที่ค่อนข้างใกล้เคียงส่วนอุปกรณ์อื่นๆโดยเฉพาะอุปกรณ์หลัก 
(Main equipment) ของระบบไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง (HV. Switchgear) หม้อแปลงไฟฟ้า 
หรือเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์งานระบบอื่นๆ เช่นพีเอบีเอ็ก และ เอ็มดีเอฟ ของระบบ
โทรทัศน์ ชุด เอฟซีพี ของระบบไฟอรามชุดอราม ชุด เฮดเอนด์ และ แอมปริฟาย ของระบบเอ็มเอทีวีหรือ 
ชุดเครื่องเสียงของระบบซาวด์ เป็นต้น ต้องมีการส่งโควทราคาเพื่อขอใบเสนอราคา (Quotation) จากผู้
จ าหน่ายสินค้า (Supplier) ด้วยการส่งรายละเอียดของอุปกรณ์สเปค (Single Line Diagram), (Riser 
Diagram) และจ านวนอุปกรณ์ที่ถอดได ้จ านวนของอุปกรณ์มีผลต่อปริมาณส่วนลดไปให้พจิารณา 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2.2 แบบฟอร์มการถอดจ านวนทางเดินสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้า 

2.6.5 การท าราคาในรูปของบีโอคิวฟอร์ม คือบัญชีหรือรายการแสดงรายละเอียดของวัสดุ
อุปกรณ์ จ านวน รวมทั้งราคาของวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ โดยการจัดเรียงของ
รายการจะเริ่มจากอินคอมมิ่ง เข้ามาในโครงการ แล้วจึงไล่ตามซิงเกิลไลน์ไดอะแกรมหรือไรเซอร์ไดแกรม 
ไปยังอุปกรณ์ย่อยตัวสุดท้าย นอกจากนี้มีการแยกรายการอุปกรณ์หลักออกเป็นรายการต่างหาก และแยก
รายการของแต่ละระบบออกจากกัน เช่น ระบบไฟฟ้า,ระบบโทรศัพท์ หรือระบบไฟอรามเป็นต้น รูปแบบ
การเรยีงรายการบีโอคิวฟอร์มโดยทั่วไปมีลักษณะการจัดเรียงตามหมวดหมู่ดังนี ้

1) ระบบ Fire Alarm 
- FCP 
- Graphic Annunciator 
- Intiating Device 
- Indicating Device 
- Raceway 
- Cable 
2) ระบบไฟฟ้า 
- HV Incoming 
- HV Switchgear 
- Transformer 
- LV Incoming 



- Main Distribution Board (MDB) 
- LV Main feeder 

- Generator Set 

- Sub Distribution Board 
- Buscuct 
- Raceway 
- Cable 
- Lighting Fixture 
- Switch and Receptacle 
- Two Wire Remote System 
- Lighting and Grounding system 
3) ระบบโทรศพัท ์
- TOT.Incoming 
- telephone terminal cabinet 
- PABX 
- Raceway 
- CABLE 
- Telephone equipment 
4) ระบบ Sound 
- Sound Equipment 
- Raceway 
- Cable 
5) ระบบ MATV 
- Head End Set 
- Distribution Set 
- Raceway 
- Cable 
- TV Equipment 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่2.3 ตวัอย่างแบบฟอร์ม BOQ ทีใ่ชส้ าหรบังานทั่วๆ ไป 

 
 
 
 
 



ข้อควรรู ้
1) การท าแบบฟอร์มบีโอคิวปกติจะมีการท าแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดแสดงรายการต้นทุน (Cost) 

และชุดแสดงราคาเสนอ (Price) ส าหรับการประมูล ซึ่งมีการบวกค่าด าเนินการที่ต้องใช้(Overhead) และ
ก าไรที่ต้องการ (Profit) แฝงไว้อยู่ในรายการ 

2) ราคาต้นทุนที่ท าไว้ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวะแนวโน้มการตลาดในอนาคตด้วยคือ 
ราคาไม่ต่ าจนเกินไปจนซื้อไม่ได้เมื่อได้งาน หรือสูงจนเกินไปจนท าให้โอกาสของการได้งานลดลงเนื่องจาก
ราคาต้นทุกสูง ราคาที่เสนอก็สูงขึ้นไปด้วย 
3) การปรับตัวเลขเพื่อเสนอราคา ต้องพิจารณาความเหมาะสมทั้งราคาต่อหน่วยและราคายอดรวมทั้งหมด 
โดยราคาต่อหน่วยจะมีผลตอนงานเพิ่มลดที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนค่ายอดรวมทั้งหมด จะมผีลต่อการ
พิจารณาการว่าจ้างงานของผู้ว่าจ้างซึ่งจะดูราคายอดรวมเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงานและขั้นตอนการประมาณราคาระบบไฟฟา้  

และการประมูลงาน 

3.1 ชื่อและที่ต้ังของ บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิง่ จ ากัด 
 สถานประกอบการช่ือ บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ต้ังอยู่เลขที่ 795/143 ซอยศูนย์บันเทิง
การค้า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ให้บริการหลักของ บรษิัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
 บริษัทโอห์ม แอดเวอรไ์ทซิ่ง จ ากัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบทางวิศวกรรม และระบบ
โครงสร้าง 
 การบริการ 

- งานรับเหมา 

- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

- ออกแบบ ติดต้ังระบบไฟฟ้าระบบอื่นๆ 

3.3 รูปแบบการจัดการและการบริหารองค์กร 

 การบริหารงานนั้นจะแบ่งเป็นสว่นๆ ของแต่ละแผนก 

 

 

 

 

 

 

 

Director management 

General Manager General Manager 

Fore Man 



 
 

3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รบัมอบหมาย 
 ได้รับมอบหมายให้ท างานต าแหน่ง Project Engineering โดยมีหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้
ว่าจ้างกับผู้รับเหมา คอยควบคุมงานในส่วนต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดแบบงานไว้รวมถึงการ
จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน เช่น พื้นที่หน้างานไม่ตรงตามแบบที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมี
หน้าที่ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ และถอดแบบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อน าอุปกรณ์ไปให้ผู้รับเหมาใช้งาน 

3.5 ชื่อและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
 พนกังานทีป่รึกษา คณุวีระพงษ์   แซ่อึ้ง 
 ต าแหน่ง Project Manager 

3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบัติงาน 

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561  ถึงวันที่  31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 แบบไฟฟ้าที่ใช้ในการถอดแบบ หอพกันักศึกษา 

วิทยาลัยขายซองงานโครงการ หอพัก

นักศึกษา 
แบบไฟฟ้า 

BOQ เปล่า 
Ohm เข้าไปซื้อซองจะได้ file BOQ  มา 

รวมทัง้แบบไฟฟ้า และ SPEC ไฟฟ้ามา 

Ohm ท าราคาใน file ของ BOQ  

วิทยาลัยและดแูบบประกอบ  

ถ้าตกหล่นก็จะเพิ่มให ้

ยื่นซองประมูล 

SPEC ไฟฟ้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



ตารางที ่3.1 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอพักชาย วนศ.ศาลายา

ตารางที ่3.2 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอพักชาย วนศ.



ตารางที ่3.3 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอพักชาย วนศ.ศาลายา 



 

ตารางที ่3.4 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอพักหญิง วนศ.ศาลายา 



ตารางที ่3.5 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอพักหญิง วนศ.ศาลาย



 

ตารางที ่3.6 รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอพักหญิง วนศ.ศาลายา 

ผังเวลาในการด าเนนิงาน 
  

 

 

 

 

ตารางที ่3.7  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
ตั้งหัวข้อของโครงงาน     

รวบรวมข้อมูลของโครงงาน     
เริ่มเขียนโครงงาน     
ตรวจสอบโครงงาน     

โครงงานเสร็จเรียบร้อย     



บทที่ 5 

 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลขัน้ตอนการประมาณราคาระบบไฟฟ้าและการประมลูงาน 
 5.1.1 สรุปผลขั้นตอนการประมาณราคาระบบไฟฟ้าและการประมูลงาน  

การประมาณราคาระบบไฟฟ้าและการประมูลงานมีความจ าเป็นมาก เพราะเป็นขั้นตอนแรกของ
งานที่จะเริ่มท า หากไม่มีขั้นตอนนี้อาจจะท าให้ผู้ประมูลขาดทุนได้ เช่นขั้นตอนประมาณราคาระบบไฟฟ้า 
และการประมูลงานมีขั้นตอนดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

วิทยาลัยลัยเปิดขายซอง งานโครงการ

หอพักนักศึกษา 

Ohm เข้าไปซื้อซองได้ file BOQ , 

แบบไฟฟ้า และ SPEC ไฟฟ้ามา 

 

Ohm ท าราคาใน file BOQ ของ

วิทยาลัย 

และดูแบบประกอบ ถ้าตกหล่นเพิ่มได้ 

 

ยื่นซองประมูล 

 

แบบไฟฟ้า 

BOQ เปล่า 

SPEC ไฟฟ้า 

เช็คราคาจาก NET 

เช็คราคาจากร้านค้าทั่วไป 

เช็คราคาจากประสบการณ ์



5.1.2 ปัญหาของโครงการ 
ปัญหาของการปฏิบตัิของโครงการส่วนมากเกินจากแบบที่ทางเจ้าของงานส่งมาให้ เนื่องจากแบบ 

และ บีโอคิว ที่ได้มายังขาดวัสดุอุปกรณ์บางรายการ จึงท าให้ผู้ประมูลต้องตรวจสอบซ้ าและเสนอแก้ไขบีโอ
คิวใหม่ เพื่อให้ได้วัสดุอุปกรณ์ที่ตรงตามแบบ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
ควรตรวจสอบแบบไฟฟ้า,บีโอคิว และข้อก าหนด ให้ครบถ้วนหากเมื่อผู้ประมูลตกลงเซ็นสัญญาไป

แล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนท าการเซ็นสัญญางาน
ไฟฟ้า 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 ในการปฎิบัติงานของนักศึกษาสหกิจจะพบปัญหาในตอนแรกของการเริ่มปฎิบัติงาน เนื่องจาก
นักศึกษายังไม่เข้าใจหลักการท างาน โครงสร้าง หรือแผนของบริษัทว่ามีแบบแผนขั้นตอนการปฎิบัติงาน
อย่างไร 
 5.2.2 ข้อดีการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 - นักศึกษาที่ออกปฎิบัติสหกิจได้ปฎิบัติงานจรงิ 
 - มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 - ได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาได ้

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
 การท างานของนักศึกษาสหกิจควรมีพี่เลี้ยงสอนงานอย่างละเอียดในตอนแรกของการปฎิบัติงาน 
เนื่องจากงานทีท่ าจะต้องมีความปลอดภัยสูง และละเอียดรอบคอบ 
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รูปที่ 4.3.1 การตรวจสอบวงจรระบบไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3.2 ตรวจสอบการท างานของผู้รับเหมา 
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รูปที่ 4.3.3 ย้ายตู ้USB ภายในอาคารและรางไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4.3.4 ทดสอบการควบคุมระบบแสงสว่างแต่ละจุดภายในห้อง 
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รูปที่ 4.3.5 Fire Alarm Systems หรือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  
รูปที ่4.3.6 ตู้โหลดของแต่ละชั้น 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3.7 สวิตช์ไฟ และ ปลัก๊ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3.8 ไฟฉุกเฉิน หรือแสงสว่างส ารองในอาคาร 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3.9 ระบบ แสงสว่างภายในอาคาร 
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