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บทที่  1 
แบบระบบไฟฟาเบื้องตน 

 
1.1 การออกแบบแบบระบบไฟฟาตองประกอบดวย 

1. ระบบแสงสวาง (Lighting) 
2. ระบบไฟฟากําลัง (Power) 
3. ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบสื่อสาร (Alarm and Communication) 

1.2 แบบทางไฟฟา แบงออกเปน 4 ประเภทคือ 

• แบบรูปจริง (Pictorial) 

• แบบไดอะแกรมแผนผัง (Schematic diagram) 

• แบบไดอะแกรมเสนเดียว (One  line diagram)  

• แบบไดอะแกรมวงจรไฟฟา (Wiring diagram) 
 

 
            แบบรูปจริง (Pictorial)  

 
รูปที่ 1.1 
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แบบไดอะแกรมแผนผัง (Schematic diagram) 

 
 

รูปที่ 1.2  
 
แบบไดอะแกรมเสนเดียว (One  line diagram)  

 
 

  รูปที่ 1.3 
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แบบไดอะแกรมวงจรไฟฟา (Wiring diagram) 

 
     รูปที่ 1.4 
 
 
      1.3 สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบ 
 สวิทซไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 

สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย 
S สวิทซขั้วเดยีว  โคมไฟ 
S2 สวิทซแบบขั้วคู F  พัดลม 
S3 สวิทซสามทาง s  สวิทซแบบดึง 
S4 สวิทซส่ีทาง L  ขั้วหลอดไฟฟา 
SD สวิทซประตูอัติโนมัติ J  ตลับแยกสาย 
SCB สวิทซตัดตอนอัติโนมัติ C  นาฬิกาไฟฟา 
SWC สวิทซตัดตอนอัติโนมัติกันน้าํ L

PS

 
ขั้วหลอดไฟฟาพรอมสวิทซแบบดึง 

SRC สวิทซควบคุมระยะไกล D  สายไฟฟาชนดิออนใชกับเครื่องจักร 
SWP สวิทซกันน้ํา   
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             เตารับตางๆและอุปกรณเสริม 

สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย 

 เตารับทั่วๆไปชนิดเตารับคู  สวิทซกดปุม 

3  
เตารับสามตัว  ออดไฟฟา 

G R  
เตารับคูมีสายดิน  กระดิ่งไฟฟา 

W P
 

เตารับชนิดกนัน้ํา  โทรศัพทภายใน 

R  
เตารับสําหรับเตาไฟฟา TV

 สายอากาศโทรทัศน 

S  
เตารับแบบมีสวิทซในตวั D  ประตูปดดวยไฟฟา 

 เตารับสําหรับเครื่องใชหุงตม F  กระดิ่งไฟฟาเตือนไฟ 

 เตารับที่ติดตั้งฝงดิน FS  อุปกรณเตือนไฟอัติโนมัต ิ

 
ระบบอื่นๆ 

สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย 

 แผงสวิทซ M  มอเตอรไฟฟา 

 แผงจายไฟ G  เครื่องกําเนิดไฟฟา 

 แผงไฟชั่วคราว T  หมอแปลงกําลัง 

 แผงไฟสําหรับเครื่องทําความ
รอน 

 ฟวส 

 วงจรยอยระหวางสวิทซกับ
จุดควบคุม 

 เซอรกิตเบรกเกอร 

 ตัวนําไฟฟา 4 เสน 
 

การตอลงดิน 

 วงจรยอยเปนสายซอนใตดนิ  วงจรยอยเปนสายซอนบนเพดาน 

 
1.4  แผนผังระบบไฟฟา (Diagram)   

แผนผังที่ใชในระบบไฟฟาภายในอาคาร (Diagram) มีใชกันอยูมี 2 แบบคือ  
1.4.2 Single Line Diagram  เปนแบบที่แสดงการจายไฟฟาภายในอาคารของตู MDB 

นับตั้งแตหมอแปลงไฟฟามายังเมนเซอรกติเบรคเกอรของอาคารที่ติดตั้งในตู MDB และเซอรกิต
เบรคเกอรที่ควบคุมตูควบคมุรอง (SDB) และตูควบคุมยอย (LP) ทั้งหมดของอาคารรวมทั้งอุปกรณ
เครื่องวัด  ขนาดพิกัดกระแส AT ของเมนเซอรกิตเบรคเกอร,เซอรกิตเบรคเกอรที่ติดตั้งในตู MDB  



เอกสารการอบรมแบบระบบไฟฟาและการถอดแบบประมารราคา 

อ.มนตรี  เงาเดช  --- http://montri.rmutl.ac.th 6 

ขนาดพิกดักระแสของบัสบาร และชนิด ขนาด จํานวนของสายประธาน (Main Feeder)  สายปอน 
(Feeder) และขนาดพิกดัของหมอแปลงไฟฟา 
 

 
 

รูปที่ 1.5  Single Line Diagram 
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รูปที่ 1.6  Single Line Diagram (ตอ) 
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1.4.2  Riser Diagram  เปนแบบแสดงโครงสรางของระบบไฟฟาภายในอาคารจะแสดง
อุปกรณหลักในระบบและสายปอนในแนวดิ่งที่จายไฟไปตามจุดหรือช้ันตางๆ ของอาคาร พรอม
แสดงตูควบคมุหลัก (MDB) , ตูควบคุมรอง (SDB), ตูควบคุมยอย (LP) ในแตละชั้น ดังรูป 1.7 

 

 
 

ก) 
 

 
 

ข) 
 

รูปที่ 1.7  แสดง Riser Diagram 
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1.5  ตารางโหลด (Load Schedule) 
ตารางโหลดจะเปนตวัที่บอกรายละเอยีดใหเราทราบคาตางๆ ภายในระบบไฟฟา ซ่ึงมีความ

จําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองระบุในแบบระบบไฟฟา โดยจะมีทั้งที่เปนของตู Load Center และ ตู 
Consumer Unit รวมไปถึงตู MDB โดยที่องคประกอบของตารางโหลดจะบอกคาตางๆ ดังนี้ 

1) หมายเลขวงจร CCT (Circuit Number) จะบอกเทากับจํานวนของวงจรยอยของตูควบคุม
ไฟฟานั้นๆ  

2) รายละเอียดของวงจร (Disscription) เปนตัวบอกวา วงจรยอยนั้นเปนการควบคุมใน
โหลดชนิดใด เชน โหลดแสงสวาง (Lighting) โหลดเตารับ (Receptacle) โหลดมอเตอร (Motor) 

3)  ขนาดพิกดัของโหลด (VA) (โวลท-แอมป) หากเปนตู 3 เฟส ก็จะมีทั้งเฟส A ,B ,C หาก
เปนตู 1 เฟส ก็จะมีเพยีงเฟสใดเฟสหนึ่ง 

4)  ขนาด  ชนิดและจํานวนของสายไฟฟา เชน  2x1.5 THW 
5)  ขนาด  ชนิดและจํานวนของทอรอยสายไฟฟา 
6)  ขนาดของทอ AT / AF Circuit Breaker และ Pole ของ Circuit Breaker 
7)  แผนภาพของวงจรตูควบคุมไฟฟา (Diagram) 
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รูปที่ 1.8  แสดงตารางโหลด 
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รูปที่ 1.9  แสดงตารางโหลด (ตอ) 
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รูปที่ 1.10  แสดงตารางโหลด (ตอ) 
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1.6  ระบบสายไฟฟาในอาคาร    
ภายในอาคารจะตองมีสายไฟฟาที่เชื่อมตออุปกรณตาง ๆ  ในอาคารรวมไปถึงการเชื่อมตอ

ตูควบคุมไฟฟาตางๆ เขาดวยกันซึ่งจะมีช่ือเรียกที่แตกตางกันตามการตดิตั้ง ไดแก 
  1.6.1  สายประธาน (Main Feeder) เปนสายที่ใชในการเชื่อมตอตั้งแตดาน Secondary ของ

หมอแปลงไฟฟามายังเมนเซอรกิตเบรคเกอรของตู MDB 
 1.6.2  สายปอน (Feeder) เปนสายที่ใชในการเชื่อมตอตั้งแต ตู MDB ซ่ึงจะตอออกมาจาก

เซอรกิตเบรคเกอรรองในตู MDB ไปยังเมนเซอรกิตเบรคเกอรของตู SDB  Load Center หรือ
Consumer Unit 

 1.6.3  สายวงจรยอย เปนสายที่ใชในการเชื่อมตอตั้งแตลูกเซอรกิตเบรคเกอรยอยในตู SDB 
หรือ ตู Load Center , Consumer Unit ไปยังวงจรไฟฟาแสงสวาง , วงจรไฟฟากําลัง , เตารับไฟฟา , 
เครื่องปรับอากาศ หรือ มอเตอรไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ 
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รูปที่ 1.11  Single Line Diagram  แสดงสายประธาน  สายปอน  และสายวงจรยอย 
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สวนของการไฟฟา

สวนของผูใชไฟ

มเิตอรไฟฟา

                          สายเมน

บริภัณฑประธาน
(แผงเมนสวิตช)

เคร่ืองปองกันกระแสเกิน
ของวงจรยอย

ตวันําวงจรยอย

โหลดไฟฟา
 

ระบบไฟฟาทีไ่มมีสายปอน 
 

สวนของการไฟฟา

สวนของผูใชไฟ

มเิตอรไฟฟา

                           สายเมน

บริภัณฑประธาน
(เมนสวิตช)

เคร่ืองปองกันกระแสเกิน
ของสายปอน

สายปอน

แผงยอย

เคร่ืองปองกันกระแสเกินของวงจรยอย

ตวันําวงจรยอย

โหลดไฟฟา
 

ระบบไฟฟาทีม่ีสายปอน 
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บทที่  2 
การประมาณราคาระบบไฟฟา 

 
ชางไฟฟานอกจากจะติดตั้งอปุกรณไฟฟาตางๆ ไดแลว ยังจะตองมคีวามสามารถในการ

อานแบบออก แยกรายการวัสดุที่ตองใช พรอมทั้งประมาณราคาวัสดุที่จะใชทั้งหมดไดดวย ทั้งนี้
เพื่อตองการทราบวางานแตช้ินจะตองเสียคาใชจายในการซื้อวัสดุเพื่อทํางานชิ้นนั้น ๆ เทาใดหรือที่
เรียกวาตนทุนของการผลิตมากนอยเทาใดเปนตนวางานติดตั้งและเดินสายไฟฟา เราจะตองทราบ
คาใชจายตาง ๆ เพื่อประโยชนในการยื่นเสนอราคารับเหมางานนัน้ ๆ หรือถาเปนงานเกีย่วกับวทิยุ
และอิเลคโทรนิคสเราจําเปนตองทราบตนทุนการผลิต เพื่อจะไดตัง้ราคาขายไดถูกตอง โดยทีไ่ด
บวกคาแรงงานและกําไรเอาไวเรียบรอยแลว ฉะนั้นการประมาณราคาจึงมีความสาํคัญมากสําหรับ
ชางติดตั้งเดนิสายจําเปนตองเรียนรูเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการแยกรายการออกจากแบบกอนที่จะ
นําไปคิดราคา 

การประมาณราคาในงานที่เกีย่วกับวิทยุและอิเล็กทรอนิกส ไมคอยยุงยากหรือซับซอนมาก
นัก เพราะเปนงานชิ้นเล็ก ๆ แตการประมาณราคาของงานที่เกีย่วกับไฟฟานั้นเนื่องจากวาเปนงาน
ใหญตองใชความละเอยีดรอบคอบตองมีความสามารถในการที่จะอานแบบ แยกรายการในแบบได
อยางถูกตอง ในแบบของงานไฟฟาทัว่ไปโดยมากเปนแบบ One line diagram ผูศึกษาจะตองแยก
วงจรออกเปนสวน ๆ หรือเปนวงจรยอย  เพื่อจะไดพจิารณาในวงจรยอยนัน้วาประกอบดวย
อะไรบาง 

 
2.1  บุคลากรที่มีสวนรับผิดชอบโครงการ 

ในงานกอสรางอาคารสูงหรือโรงงานอุตสาหกรรมไมวาโครงการใด ๆ ก็ตาม จะ
ประกอบดวยบุคลากรที่มีสวนรับผิดชอบเพื่อโครงการเหลานั้นสําเร็จลุลวงไปดวยด ีไดแก 

1)  เจาของโครงการหรือ เจาของเงินทุนทีใ่ชในการกอสราง (Owner) 
2) ผูออกแบบหรือ สถาปนิก (Designer  or  Architect) เปนผูที่ทําการออกแบบงาน

โครงการ โดยกําหนดสเปคของวัสดุและลักษณะการตดิตั้งที่ใชในโครงการแตละโครงการ และทาํ
ราคากลางใหกับเจาของโครงการเพื่อใชพิจารณาในการกอสรางงานโครงการนั้น 

3) ผูบริหารงานโครงการ (Project  adminstration  consultant) เปนตัวแทนเจาของโครงการ 
ทําการศึกษาความเหมาะสมของการลงทุน การตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งควบคุมคาใชจายใน
การดําเนนิงาน 

4)  ผูควบคุมงานกอสราง (Construction  management)  มีหนาที่ควบคุม ดูแลและตดัสินใจ
ในการทํางานของผูรับเหมาตาง ๆ เชน ผูรับเหมาโครงสราง หรือ ผูรับเหมางานระบบไฟฟา เปนตน 
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รวมทั้งคอยประสานงานใหกบัผูรับเหมาตาง ๆ เมื่อเกิดปญหาในการติดตั้งขึ้น รวมทั้งตองควบคุม
เวลาในการกอสรางใหทันตามที่กําหนด 

5)  ผูรับเหมากอสรางหลัก (Main  contractor)  จะมีผูรับเหมาโครงสรางเปนผูรับเหมางาน
หลัก โดยมหีนาที่ทําการจัดหาและตดิตั้งวสัดุอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมดเพื่อใชสําหรับงานโครงการ 
รวมทั้งรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่ไดทําหารตกลงในระหวางการเซ็นสัญญาเพื่อรับงานกอสราง 
เชน น้ําประปาชั่วคราว ไฟฟาชั่วคราว การสรางที่พักคนงาน (Labour  camp)  หรือสํานักงานสนาม 
(Site  office) เปนตน ซ่ึงผูรับเหมาโครงสรางอาจจะแบงงานสําหรับงานระบบตาง ๆ เชน งานระบบ
ไฟฟา , ระบบสุขาภิบาลหรือระบบดับเพลิง เปนตน ใหกับผูรับเหมางานระบบรายยอยตอไป 

6)  ผูรับเหมากอสรางรายยอย (Sub  contractor) เปนผูรับเหมาที่รับงานจากผูรับเหมาหลัก
อีกที ปกติจะรบัเฉพาะคาแรงติดตั้งและอุปกรณประกอบการติดตั้ง (Accessories) 

7)  คนงาน (Worker) เปนบุคลากรขั้นต่ําสุดของงานกอสราง โดยปกติจะรับเหมาคาแรง
ติดตั้งเปนรายวันหรือตีราคาเหมาจนจบงาน จากผูรับเหมากอสรางซึ่งเปนผูวาจาง 
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ขั้นตอนของงานกอสราง สามารถแสดงไดดวย Flow  Chart  ดังรูปที ่2.1 
 

เจาของโครงการตองการสราง

วาจางผูออกแบบเพื่อออกแบบโครงการ

วาจางบริษัท CONSULT/CM
มาชวยบริหารโครงการ

จัดประกวดราคาหาผูรับเหมา
(BIDDING)

เปรียบเทียบราคาและดาน
เทคนิคของผูรับเหมา

(EV ALUATION)

ทําสัญญาวาจางผูรับเหมา
(CONTRACTOR)

บริหารและควบคุมงาน
ท่ีผูรับเหมาดําเนินการ

(CONSULT)

ผูรับเหมายอย
(SUB  CONTRACTOR)

คนงาน
(WORKER)

ผูรับเหมา(CONTRACTOR)

1. จัดสราง SITE  OFFICE  และ  STORE

2. จัดวางระบบเอกสาร (FILING)

3. วางแผนงาน (SCHEDULE)

4. CLEAR  แบบ (ทํา SHOP  DRAWING)

5. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ (MATERIAL) และเรงจัดซื้อ

6. จัดหาคนงานและผูรับเหมายอย(SUB  CONTRACTOR)

7. ติดตั้ง (INSTALLATION)

8. ทดสอบ (COMMISSIONING  TEST)

9. สงมอบงานเปนสวน ๆ  และสงมอบท้ังหมด

10. เบิกเงินงวด (PAYMENT)  พรอมท้ังสงรายงาน

(MONTHLY  REPORT)

11. ขอคืนเงินค้ําประกันผลงาน (RETENTION)

พรอมท้ังทําหนังสือค้ําประกันผลงานไปวาง  
รูปท่ี 2.1 Flowchart แสดงขัน้ตอนการทํางานของโครงการ 
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2.2  สวนประกอบของงานกอสราง  งานกอสราง จะประกอบดวยงานหลัก ๆ อยู 5 ชนิด คือ 
1) งานโครงสราง รับผิดชอบโดยผูรับเหมาโครงสราง เปนงานระบบหลัก โดยทั่วไปมี

มูลคาประมาณ 50 % ของมูลคางานกอสรางทั้งหมด 
2)  งานสถาปตยหรืองานตกแตงทั้งภายในและภายนอก  รับผิดชอบโดยผูรับเหมา

โครงสรางโดยทั่วไปมีมูลคาประมาณ 20 %ของมูลคางานกอสรางทั้งหมด 
3)  งานระบบไฟฟารับผิดชอบโดยผูรับเหมาไฟฟา โดยทั่วไปมีมูลคาประมาณ 15% ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับปริมาณพลังงานไฟฟา และระดบัแรงดันไฟฟาที่ใช 
4)  งานระบบสุขาภิบาล     รับผิดชอบโดยผูรับเหมาระบบสุขาภิบาล  ปกติมีมูลคางานนอย

มากเมื่อเทียบกับระบบอื่น ยกเวนงานทีก่อสรางที่มีจํานวนหองน้ําหรือปริมาณการใชน้ํามาก จะมี
มูลคางานคอนขางสูง โดยทั่วไปมีมูลคาประมาณ 5 % ของมูลคางานที่กอสรางทั้งหมด 

5) งานระบบปรับอากาศ รับผิดชอบโดยผูรับเหมาปรับอากาศ มูลคางานขึ้นอยูกบัระบบ
การทาํความเยน็ที่เลือกใช แบงเปน ระบบทําความเยน็จากสวนกลางซึ่งปกติใช Chiller และระบบ
ทําความเยน็แบบแยกสวน คือติดเครื่องปรับอากาศในหองที่ตองการความเย็น โดยทั่วไปมีมลูคา
ประมาณ 10% ของมูลคางานกอสรางทั้งหมด 

บุคลากรภายในของแตละระบบของโครงการหนึ่ง ๆ สามารถแสดงไดดงัรูปที่ 2.2 
 

ผูจัดการโครงการ
(PROJECT  MANAGER)

วิศวกรโครงการ
(PROJECT  ENGINEER)

วิศวกรประจําหนวยงาน
(SITE  ENGINEER)

โฟรแมน
(FOREMAN)

คนงาน
(WORKER)

ชางเขียนแบบ
(DRAFTMAN)

ฝายบัญชี
(ACCOUNT  SECTION)

ฝายจัดซื้อ
(PURCHASE  SECTION)

รูปที่ 2.2 Flowchart แสดงขัน้ตอนการทํางานของผูรับเหมา 
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งานกอสรางระบบนี ้จะตองผานการประมลูงาน (Biddingโดยทั่วไปมทีี่มาอยู 3 แหลง คือ 
ก) จากเจาของงานโดยตรง โดยทั่วไปจะเปนการประมูลงานแขงขันกันระหวางบริษัท

วิศวกรที่ปรึกษา ซ่ึงปกติจะทําการออกแบบประมาณราคาควบคูกัน ราคางานกอสรางที่ไดในขัน้นี้
จะเรียกวา  “ราคากลาง” 

ข)  จากบริษทัวิศวกรที่ปรึกษา จะนําราคากลางที่ไดจากการประมาณราคา มาเปดประมูล
เพื่อหาผูรับเหมางานระบบตางๆ โดยปกตจิะเปดประมูลเพื่อหาผูรับเหมาหลัก (Main  contractor) 
กอน ซ่ึงอาจใหผูรับเหมาโครงสรางประมูลงานทั้งหมดไปหรือแยกประมูลระบบตาง ๆ ออกจากกนั 

ค)  จากผูรับเหมาหลัก โดยปกติเปนการเปดประมูลจากผูรับเหมาโครงสราง ซ่ึงไดประมูล
งานทั้งหมดมากอนหนานี ้เพื่อหาผูรับเหมางานระบบอื่น ๆ  

ดังนั้นการประมูลงาน จะตองอาศัยการประมาณราคา เพื่อพิจารณาหาคาใชจายทีใ่ชในการ
ดําเนินงานกอสราง จึงเปรียบไดวา “การประมาณราคาเปนหัวใจของงานกอสราง 
 
2.3  วัตถปุระสงคและจุดมุงหมายของการประมาณราคา 

การประมาณราคา (Construction  estimating)  เปนการพิจารณาคาใชจายทีใ่ชในการ
ดําเนินงานกอสราง โดยถอดประมาณขอวสัดุอุปกรณ ที่มีในแบบแปลนของงานกอสราง (Drawing) 
และขอกําหนดของงาน (Specfication) สืบหาราคาของวัสดุอุปกรณนั้นและคาตดิตั้งที่ใชรวมทั้งคา
ใช จายตาง ๆ ที่จะเกดิขึ้นแลวรวบรวมลงในรายการแสดงวัสดุอุปกรณ (Bill  Of  Quantity) ตาม
หมวดหมูของแตละรายการอุปกรณนั้น เพื่อทําการสงเขาประมูลงานดังที่ไดกลาวมาขางตนแลว 
ดังนั้นจงึเปรียบการประมาณราคาเปนหวัใจของงานกอสราง เพราะถาหากไมมกีารประมาณราคา
หรือการประมาณราคาที่ดีพอเพื่อสงเขาประมูลงานแขงขันแลว บริษัทผูรับเหมากอสรางก็ไม
สามารถตั้งอยูตอไปได เนื่องจากไมมีงานเขามาหลอเล้ียงพนักงานในบริษัท 
 
2.4  หัวใจของการประมาณราคา 

หัวใจของการประมาณราคา สําหรับผูประมาณราคาอยูที ่
1)  ถูกตองครบถวน 
2)  ทันตามกําหนดเวลาที่ไดรับมอบหมาย 
3) สามารถแสดงรายการอปุกรณ จํานวนที่ใช คาวัสดุอุปกรณ รวมทั้งคาแรงที่ใชติดตั้ง

ใกลเคียงกับคาใชจายจริงที่ไดใชจริง ๆ เมื่อจบงาน 
4)  มีขอมูลที่ไดทําการถอดแบบไว ดูแลวเขาใจงาย เพื่อสําหรับผูประมาณราคาคนอืน่หรือ

วิศวกรผูดูแลงานเมื่อไดงานนี้แลว สามารถตรวจสอบได 
5)  Bill  Of  Quantity หรือ BOQ ที่ทําจัดเรยีงหมวดหมูถูกตอง และเขาใจงาย 
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2.5   ขั้นตอนการประมูลงาน 
การประมูลงาน ไมวาจะเปนใครมาจากไหนหรือโดยใครก็ตามที่กลาวมาแลว  จะมขีั้นตอน

การประมูลงาน ดังนี ้
2.5.1   การซื้อแบบ  ตองอาศัยเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ดังนี้ 

1)   หนังสือหรือจดหมายเรียกประกวดราคา 
2) ใบมอบอํานาจซื้อแบบ ในกรณีที่ผูจัดการหรือผูมีอํานาจที่ถูกเชื้อเชิญใหเขารวม

เสนอราคาไมสามารถมาซื้อแบบเองได ก็สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาซื้อแบบแทนไดโดยใช
ใบมอบอํานาจแทน 

3)   ใบสําคัญการจดทะเบียนในการประกอบกจิการ 
4)   ใบทะเบยีนการคา หรือใบทะเบียนพาณชิย 
5)   เอกสารหรือหนังสือแสดงผลงานการประกอบกจิการทีเ่คยสรางมาแลว 
6)   ใบรับรองวิศวกรหรือใบอนุญาต ก.ว. 
7)  เงินสดหรือเชค็ตามมูลคาที่ตั้งไว โดยดไูดจากหนังสอื  หรือ จดหมายเรียก

ประกวดราคา 
2.5.2   การประมาณราคา 

หลังจากที่ไดมกีารซื้อ แบบและสเปคมาแลว ก็ตองมีการประมาณราคาเพื่อพิจารณา
หาคาใชจายทีใ่ชในการดําเนนิการกอสราง ซ่ึงตองมีการบวกคาดําเนนิการที่ตองใช  (Overhead) 
และกําไรที่ตองการ (Profit) เขาไปในตอนเสนอราคา จึงจะไดราคาที่ตองนําเสนอ 

2.5.3  การนําเสนอราคาประมูล  ตองอาศัยเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ ดังนี ้
1)  ซองประจําบริษัท สําหรับบรรจุเอกสารที่ตองสงทั้งหมด 
2) จดหมายเสนอราคา เนื้อความของจดหมายจะประกอบดวยเอกสารที่แนบสงมา

พรอมกัน ราคารวมทั้งหมดที่เสนอ เงื่อนไขการชําระเงิน กําหนดเวลาการยืนราคา เปนตน 
3) ใบเสนอราคา ประกอบดวย ขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ บัญชีแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ (BOQ) และรายการสิ่งของที่จะใชในตอนกอสราง (Material ‘s List หรือ Vender ‘s 
List) 

4)  ใบค้ําประกันธนาคาร (Bank  guarantee) วงเงินตามที่ระบุในสัญญา 
5)  เอกสารหรอืหนังสือ แสดงผลงานการประกอบกิจการที่เคยสรางมาแลว 
6) ใบสําคัญการจดทะเบียนในการประกอบกิจการ ใบทะเบียนการคา และใบ

ทะเบียนพาณชิย 
7)   ใบรับรองวิศวกร หรือใบอนุญาติ ก.ว. 
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ขอควรรู : เคล็ดลับการประมลู 
เนื่องจากมกีารแขงขันทางดานการประมูลงานกันคอนขางมาก และมกีารทําราคาใหต่ํากวา

ความเปนจริงเพื่อใหไดรับเลือกใหเปนผูรับเหมาในโครงการนั้น ๆ โดยเฉพาะจากบริษัทใหญ 
ผูเขารวมการประมูลจึงควรตองรู เคล็ดลับบางประการเพื่อสําหรับการชนะการประมูล อันไดแก 

-  พฤติกรรมของผูวาจางวา ผูวาจางมีนิสัยอยางไร ตองการผูรับเหมาลักษณะอยางไร 
- ขอมูลของบริษัทผูแขงขัน วามีจํานวนกี่ราย บริษัทใดตองการงาน และมีการใชเสนสายกัน

หรือไมอยางไร 
-  สํารวจด ู Site งาน เพื่อใหผูประมาณราคาสามารถประมาณราคาไดอยางถูกตองครบถวน 

โดยเฉพาะงานที่ตองมีการติดตั้งภายนอกอาคาร เชน งานเดินสายเมนไฟฟาเขาสูภายในโครงการ แต
โดยปกติบริษทัที่คิดราคาคอนขางถูกตองครบถวนมักจะไมไดงาน เพราะราคาจะสูงกวาบริษัท
คูแขงที่คิดราคาถูกกวา (คิดราคาไมครบถวน) 

-  ตัวเลขการเสนอราคา ตองพิจารณาความเหมาะสมทัง้คาตอหนวย ซ่ึงมีผลตอนมีงานเพิ่ม
ลดที่อาจจะเกดิขึ้น และคายอดรวมทั้งหมด ซ่ึงผูวาจางจะพจิารณาจากคายอดรวมเทานั้น คาตอ
หนวยมีผลพิจารณานอยมาก ยกเวนวาบริษทัคูแขงขันมีราคาใกลเคียงจะพิจารณาทีละรายการ 

-  ขอบเขตงานที่ระบ ุ ควรระบุใหชัดเจนครบถวน ซ่ึงปกติระบุงานติดตั้งที่ไมไดดําเนินการ 
หรือ การติดตั้งที่มีการใหเลือกใชเทานัน้ ขอบเขตงานที่ระบุจะมีผลตอนไดงาน เพราะเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญาวาจาง 
 
2.6   ขั้นตอนของการประมาณราคา 

หลังจากที่ไดผูประมาณราคาไดรับแบบและสเปค (ขอกําหนดของงานติดตั้ง) แลวมี
ขั้นตอนของการทําการประมาณราคา ดังนี้ 

-  การศึกษาและวิเคราะหแบบรวมทั้งสเปคของวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดตั้ง 
-  การถอดแบบหรือการถอดปริมาณของวัสดุอุปกรณทีใ่ช 
-  การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการถอดแบบ หรือการทํา Breakdown  sheet 
-  การสืบราคาของวัสดุอุปกรณ 
-  การทําราคาในรูปของ BOQ 
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2.6.1  การศึกษาและวิเคราะหแบบรวมทั้งสเปคของวัสดอุุปกรณและการติดตั้ง      หลังจาก
ที่ผูประมาณราคาไดรับแบบและสเปคมาแลว ก็ตองมีการพิจารณาใหละเอียดชัดเจนวา 

ก)  ครบถวนหรือไม  
-   จํานวนหนาของแบบ มีครบตามที่ระบุใน Drawing  List  ของแบบหรือไม 
-    จํานวนหนาของสเปคมีครบหรือไม โดยดูไดจากสารบัญ 
ข)  สมบูรณหรือไม   
-  แบบและรายละเอียดของอุปกรณ เชน จํานวนหรือตําแหนงที่ตดิตั้งในแบบแปลน
ครบตามที่มีใน Single  line  และ Riser  diagram หรือไม 
-  ขอกําหนดหรือรายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชทั้งหมดในโครงการ 
เชน รูปแบบ ลักษณะหรือการติดตั้งมีครบตามที่มีในแบบหรือไม ที่สําคัญคือ
อุปกรณหลัก ๆ (Main  equipment) เชน สเปคของหมอแปลงหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา 
ค)  อะไรคือปญหาและอะไรคือส่ิงที่ตองเพิ่มเติม 
- ปญหาของแบบไมครบ ไมสมบูรณ รวมทั้งไมมขีอกําหนดของอุปกรณที่ตอง
เพิ่มเติมซึ่งมีผลตอการทําราคา ตองทําเปนขอคําถาม (Questionaire) เพื่อสอบถามไป
ยังผูออกแบบ 
-   เอกสาร BOQ ของงานมหีรือไมปกติผูออกแบบจะทาํแบบฟอรม BOQ สําหรับ
การประมูลงาน เพื่อใหบริษัทผูรับเหมามบีรรทักฐานทําการถอดแบบไปในทิศทาง
เดียวกันและสะดวกในการตรวจสอบราคาโดยการเปรียบเทียบแตละรายการ 
สําหรับกรณีทีผู่ออกแบบไมไดทําแบบฟอรม BOQ มาใหผูรับเหมาตองทํา
แบบฟอรม BOQ ของตนเองโดยการจดัวางฟอรมตามหมวดหมูที่เหมาะสม ซ่ึงจะ
กลาวในภายหลัง 

 
2.6.2  การถอดแบบ    หมายถงึ การหาจํานวนของวัสดอุุปกรณที่ตองใชในงานโครงการทั้ง

ที่มีระบุในแบบและสเปค สามารถแบงการถอดวัสดุอุปกรณเปน 2 ชนิด คือ 
 -  การถอดวัสดุอุปกรณท่ีนบัได (Countable  equipment)   การถอดวัสดุอุปกรณที่

นับไดจะถอดเปนชุด(Set) โดยเนนที่อุปกรณยอยที่มีปรากฏในแบบไดแก ดวงโคม สวิทชไฟฟา 
เตารับไฟฟา เตารับโทรศัพท อุปกรณแจงเตือนระบบไฟไหม เตารับโทรทัศน อุปกรณสางสัญญาณ
ระบบเสียง และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่มีอยูในแบบฟอรม BOQ เปนตน 
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-  การถอดทางเดินสายไฟฟาและสายไฟฟา (Raceway  and  Cable)  การถอด
ทางเดินสายไฟฟา (เชน ทอรอยสายไฟฟา  Wireway หรือ Cable tray) และสายไฟฟา (เชน THW, 
NYY หรือ XLPE) จะถอดเปนเมตร โดยจะเริ่มไลถอดตาม Singler  line  diagram หรือ Riser  
diagram จาก Incoming ที่รับเขามาสูโครงการจนถึงโหลดอุปกรณตัวสุดทาย (วงจรยอย) เชน ดวง
โคมไฟฟา หรือ เตารับไฟฟา เปนตน  

นอกจากนี้ควรจะแยกถอดเปนของแตละระบบ เพื่อสะดวกในการกรอกขอมูลลงใน BOQ   
ซ่ึงการถอดทางเดินสายไฟฟาและสายไฟฟา แบงเปน 

1)  สาย Incoming  ใชการวัดจริงตามแบบ แตควรระวังเรื่องขนาดสเกลของแบบ
ตองตรวจสอบใหด ี ๆ แมวาจะมีสเกลบอกอัตราสวน แตถาแบบถูกยอหรือขยายมา สเกลบอก
อัตราสวนก็ใชไมได แบงออกไดดังนี ้

ก) ระบบไฟฟา โดยปกตจิะเริ่มจากมิเตอรของการไฟฟาที่ติดอยูบนเสาไฟฟาตนแรก
สุดกอนเขาโครงการ ถาเปน HV. Incoming การไฟฟาจะจายเปนแรงดันสูง (ระดับแรงดันขึ้นกับ
ขนาดของโหลด) เขาสูหมอแปลง หรือผานอุปกรณตดัตอนแรงสูง (HV.Switchgear) แลวเขาสูหมอ
แปลง แตถาเปน LV. Incoming การไฟฟาจะจายเปนแรงดันปกต ิคือ 1 เฟส 220 V. หรือ 3 เฟส 380 
V. จากหมอแปลงของการไฟฟาแทน การเดินสาย Incoming มีอยู 2 ลักษณะ คือ 

-  Overhead  line  จะเดินสายไฟฟาเกาะลูกถวยที่อยูบนเสาไฟฟา ตามมาตราฐาน
ของการไฟฟานครหลวง จะใชเสาไฟสูง 8 m. สําหรับระบบแรงดนัต่ํา เสาไฟฟาสูง 12 m. สําหรับ
ระบบแรงดัน 12 (24) kV นอกจากนี้สามารถเดินสายไฟฟาเกาะลูกถวยที่ติดกับ Rack ซ่ึงยึดตดิกับ
ผนัง กําแพงหรือเพดาน การเดินสายในลักษณะ Overhead  line จะมีผลของน้ําหนักของสายมา
เกี่ยวของโดยเฉพาะสายไฟฟาที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนักมาก ทําใหสายหยอนหรือเรียกวา ตกทอง
ชาง ดังนั้นจงึตองมีการเพิม่ความยาวที่วดัได (จากแบบ) คิดเปนเปอรเซนตของความยาวที่วดัได
ทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นกับระยะทางที่จับยึดสาย โดยปกตใิชประมาณ 5% ถึง 10% 

- Under  ground จะเดนิสายไฟฟารอยทอฝงดิน โดยปกตินิยมใชทอ IMC, RSC, 
HDPE หรือ PVC ซ่ึงอาจทําเปนลักษณะ Duct  bank คือมีคอนกรีตมาหุมลอมรอบทออีกที 
นอกจากนี้อาจเดินสายไฟฟาฝงดินโดยตรงก็ได เชน ใชสาย NYY (มีฉนวนหุม 2 ช้ัน สามารถใชฝง
ดินโดยตรงได) การคิดความยาวสายลักษณะนี้จะมีตองมกีารเผื่อความยาวสายมากนัก ถาแนวเมนที่
กําหนดคอนขางแนนอน 
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ข)  ระบบโทรศัพท โดยปกติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (TOT) จะเดนิสาย
เมนโทรศัพท ควบคูไปกับสายไฟฟาบนเสาตนเดยีวกัน (บนเสาไฟฟา) แตติดตั้งคนละระดับกันเพื่อ
ปองกันผลของการเหนีย่วนาํใหเกิดสัญญาณรบกวน หรืออาจจะติดตั้งสายเมนโทรศัพทแยกตน
ออกมาตางหาก การเดินสาย Incoming  จาก TOT เขาสูตน MDF จะมีอยู 2 ลักษณะเชนเดียวกับ
ระบบไฟฟา และมีการคิดความยาวสายในลักษณะเชนเดยีวกัน  

2)  สาย Feeder ในการวัดจริงตามแบบ และควรระวังเรื่องขนาดสเกลของแบบ
เชนเดยีวกับสาย Incoming 

ก)  ระบบไฟฟา สาย  Feeder ที่เร่ิมจากตูเมนไฟฟา (MDB) ไปยังตูไฟฟาที่รับไฟฟา
จากตู MDB (Sub  Distribution  Board หรือ SDB)  ตาม Single  line  diagram เรียกวา ‘Main  
feeder’ แตถาเปนสายจาก SDB ไปยังตูไฟฟายอยหรือตู Load  center ที่จายโหลดสดุทาย จะเรยีกวา 
‘Sub  feeder’  

การติดตั้งสาย feeder โดยปกติจะทําการรอยสายอยูในทอรอยสายหรือทางเดินสายชนิดอื่น 
ๆ เชน Wire  Way หรือ Cable  Tray ยึดติดกับผนังหรือเพดานดวย Support หรือ Hanger การคิด
ความยาวลักษณะนี ้ ควรจะเผื่อความยาวทีว่ัดไดประมาณ 2 % ถึง 10% สําหรับทางเดินสายทีไ่มมี
การหักมุมโคงมาก แตสําหรับทางเดินสายที่มีการหักมุมโคงมาก อาจจะตองมีการเผือ่มากกวานี้คือ
ประมาณ 10% ทั้งนี้เนื่องจากสาย Feeder มีราคาคอนขางสูง จึงควรถอดความยาวคอนขางใกลเคยีง
กับที่ใชจริงหนางาน 
 

ขอควรรู 
1. อยาลืมคิดความยาวในชวงลงตู (แนวดิ่ง) ดวย โดยปกติขอบตูดานบนจะอยูสูงจาก

ระดับพื้นประมาณ 1.60-1.80 m. ยกเวนตู MDB จะสูงประมาณ 2.20 ถึง 2.40 m.ถาใน
แบบหรือ Riser ไมไดกําหนดความสูงของชั้นมา ใหคิดวาความสูงของชั้นประมาณ 
3.50-5.00 m. ดังนั้น ความยาวในสวนแนวดิ่งจึงยาวประมาณ 2-3 m.  

2. ตองมีการเผื่อความยาวสายลงตู เนื่องจากทางเดินสายไฟฟาจะสิ้นสุดลงตรงที่ขอบตู
แตสายไฟฟา ตองรอยลงไปถึงอุปกรณตดัตอนภายในตู ดังนั้นจึงตองมีการเผื่อความ
ยาวสายลงตูดวย ซ่ึงมีหลักการคิดงาย ๆ คือคิดวามีความยาวประมาณ 1-2 เทา ของ
ความยาวของตู 

3. ถาในแบบไมไดกําหนดแนวทางการเดินของทางเดินสายมาใหสาย Feeder ที่ผาน
ระหวางชัน้ ใหคิดไปที ่Shaft ไฟฟากอนเสมอ แลวจึงเดนิในแนวนอนไปยังตูตําแหนง
ช้ันที่มีติดตั้ง 
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ข)  ระบบสายโทรศัพท สาย Feeder คือสายโทรศัพทที่นบัจากตู MDF ไปยังตู TC ที่
อยูประจําชัน้หรือประจํา Zone มีการคิดความยาวสายเชนเดียวกับระบบไฟฟา 

ค) ระบบ Fire  alarmสาย Feeder คือสายไฟฟาจากตู Fire  alarm  Control  Panel 
(FCP) ไปยัง Remote Terminal  Unit (RTU) หรือตู FCP ยอยซ่ึงเปนตู ZONE ยอยของ FCP 
สามารถทําหนาที่เหมือน FCP และทํางาน Stand  alone เปนสายจากตู FCP ไปยัง Multiplex แต
สําหรับระบบ Hard  wire แลวสาย Feeder เปนสายจากตู FCP ไปยัง Terminal  Box(TB) ซ่ึงเปนตู
หรือกลองพัก สายที่ประจําชั้นหรือประจาํ Zone ทั้ง 2 ระบบมีการคิดความยาวสายเชนเดียวกับ
ระบบไฟฟา 

ง) ระบบ MATV สาย Feeder เปนสาย  Coaxtial จากชุด Head  end ซ่ึง
ประกอบดวยชุด Amplifier ไปยังตวั Splitter หรือ Tap  off ซ่ึงปกติติดตั้งอยูในกลอง ซอนอยูในฝา
หรือตาม Shaft ไฟฟา มีการคิดความยาวเชนเดียวกับระบบไฟฟา 

จ) ระบบเสียง สาย Feeder เปนสายจากชุดควบคุมระบบเสียง (Sound  Control  
Panel : SCP) ไปยังตวั Terminal  Box (TB)  ซ่ึงเปนตูหรือกลองสําหรับพักสายทีอ่ยูประจําชัน้หรือ
ประจํา Zone มีการคิดความยาวสายเชนเดยีวกับระบบไฟฟา 

 
3)   สายวงจรยอย (Branch  Circuit)    
- ปกติจะใชการประมาณความยาวในการคิด เนื่องจากราคาสายของวงจรยอย (หรือ

วงจรที่มาจายโหลดตัวสุดทาย) มีคานอยมาก จึงไมคอยมีผลตอราคารวมทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับ
สายเมนหรือ Feeder  แตกรณีที่เปนงานทีไ่ดแลว ก็อาจใชการวัดจริงเพือ่ความถูกตอง 

-  การคิดความยาวของสายวงจรยอย  จะตองมีการเผื่อความยาวไมนอยกวา  
10 %  ที่เปนเชนนี้เพราะจะมีการสสูญเสียที่หนางานมาก โดยเฉพาะจากคนงานที่ทําการติดตั้ง เชน 
การดัดทอผิดแลวทิ้งทอนนั้นไปเลย (ทอรอยสายปกตยิาวทอนละ 3 m.) การเผื่อสายในการรอยทอ
มากตอเสนเกนิไปจนสายที่เหลือในขดไมพอที่จะรอยเสนตอไปได อาจตองเหลือสายเสนนั้นไว 
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2.6.3  การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการถอดแบบ หรือการทํา  Break  down  sheet  เปน
ขั้นตอนที่ตอจากการถอดแบบ โดยการกรอกขอมูลที่ไดจากการถอดแบบลงในแบบฟอรม Break  
down  sheet ที่ไดจดัเตรียมไวสําหรับเกบ็ขอมูลจํานวนหรือความยาวของอุปกรณโดยเฉพาะ และ
พยายามจัดเรยีงขอมูลใหเหมาะสม โดยแยกเปนสวน ๆ ตามหมวดหมูของมัน เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบ และพรอมนาํขอมูลไปใชในการสั่งซื้อหรือวางแผนการติดตั้งภายหลังเมื่อไดงานทํา
แลว ดังนี ้

1)   การเก็บขอมูลวัสดอุุปกรณท่ีนับได 
ก)  ระบบไฟฟา ที่สําคัญคือ 
- โคมไฟฟา การเก็บขอมูลจะจัดเรยีงตามชนิดขนาดหลอดไฟที่ใช  และลักษณะการ
ติดตั้ง 
- สวิทช การเก็บขอมูลจะจัดเรียงตามชนิดและจํานวนโพลที่ใชตัดตอนบนแผง
หนากาก (Plate) เดียวกนั 
-    เตารับไฟฟา การเก็บขอมลูจะจัดเรยีงตามชนิดและลกัษณะการติดตัง้ 
-  Breaker การเก็บขอมูลจะจัดเรยีงตามตาํแหนงตูทีไ่ลตาม Single  line และชื่อตู
ขนาดกระแสของ Breaker รวมทั้งคา IC ที่ใชงาน 
ข) ระบบโทรศัพท ปกติจะเก็บขอมูลเฉพาะเตารับโทรศัพท โดยจดัเรียงตามชนดิ
และลักษณะการติดตั้ง แตผูประมาณราคาอาจถอดจํานวนตู TC ขนาดตาง ๆ เก็บ
ขอมูลไวก็ได โดยพิจารณาจาก Riser  diagram 
ค)  ระบบ Fire  alarm การเก็บขอมูลควรจะจัดเก็บแยกอุปกรณแตละพวกออกจาก
กันไดแก พวก Addressable, Module, Input device, Output device และ 
Communication  module 
ง) ระบบ MATV  ปกติจะเกบ็ขอมูลเฉพาะเตารับโทรศัพท โดยจัดเรยีงตามชนิดและ
การติดตั้งแตผูประมาณราคาอาจจะถอดจาํนวนอุปกรณ Distribution ตาง ๆ เชน 
Splitter และ Tap – off และเก็บขอมูลไว โดยพิจารณาไดจาก Riser  diagram 
จ) ระบบเสียง ควรจะจดัเกบ็ขอมูลเฉพาะอุปกรณยอยทีส่งสัญญาณเสียง เชน พวก
ลําโพง โดยจัดเรียงตามชนิด และลักษณะการติดตั้ง 
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ตารางที่ 2.1  แบบฟอรมการถอดจํานวนอปุกรณที่นับได 

SYMBOL DESCRIPTION DWG.
NO. QUANTITY TOTAL

บอกรายละเอียดของอุปกรณ

ระบุหนาของแบบท่ีมีปรากฏ

ระบุชั้น หรือ Section  ท่ีมีการถอด

บอกสัญลักษณท่ีใชของอุปกรณ

จํานวนท่ีนับไดของชั้นหรือ  Section

จํานวนรวมของอุปกรณท่ีถอดได  
 

2)   การเก็บขอมูลทางเดินสายไฟฟาและสายไฟฟา 
ก)  ระบบไฟฟา การเก็บขอมูลจะจัดเรยีงไลตาม Single  line  diagram หรือ Riser  
diagram ดังนี ้

-   HV  Incoming : จากการไฟฟา→ ตัดตอนแรงสูง→หมอแปลง 

-   LV Incoming :  จากหมอแปลงไฟฟา→ ตู MDB 
-   LV Main  feeder :  จากตู MDB ไปจาย Load  
-   LV Sub  feeder :  จากตู SDB ไปจาย Load 
-   LV Branch  circuit : วงจรยอยสําหรับจาย Load ตวัสุดทายคือระบบแสงสวาง
และระบบไฟฟากําลัง 
ข)  ระบบโทรศัพท การเก็บขอมูลจะรียงไลตาม Riser  diagram ดังนี ้

-   TOT  Incoming : จากองคการโทรศัพท →ตู MDF 

-   Telephone  feeder : จากตู MDF →ตู TC (หรือTerminal  Box) 

 -  Telephone  Branch  circuit  : จากตู TC (หรือ Terminal  Box)→เตารับโทรศัพท 
ค)  ระบบ Fire  alarm การเกบ็ขอมูลจะจัดเรียงไลตาม Riser  diagram  

-  Fire  alarm  feeder : จากตู FCP→  TC หรือ Terminal  Boxประจําชั้นหรือโซน 

-  Fire  alarm  branch  circuit : จากตู RTU หรือ Terminal  Box → อุปกรณ I/P 
หรือ O/P 
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ง)   ระบบ MATV การเก็บขอมูลจะจัดเรยีงไลตาม Riser  diagram ดังนี้ 

- MATV : จากชุด Head  end หรือ Amplifier→อุปกรณ Distribution คือ Splitter 
หรือ Tap-off 

-  MATV Branch  circuit : จากอุปกรณ  Distribution  →เตารับโทรทัศน 
จ)   ระบบเสียง การเก็บขอมลูจะจัดเรยีงตาม  Riser  diagram  ดังนี ้

-  Sound  feeder : จากชุดเครือ่งเสียงหรือ Sound  Control  Panal(SCP)→Terminal  
Box ประจําชั้นหรือโซน 

-  Sound  branch  circuit : จาก Terminal  Box ประจําชั้นหรือโซน →อุปกรณสง
สัญญาณเสียง 
 

2.6.4 การสืบราคาของวัสดอุุปกรณ  เมื่อไดรายละเอียดชนิดและจํานวนของ
อุปกรณที่ใชทัง้หมดในโครงการแลว ก็ตองมีการสืบราคาของวัสดุอุปกรณ โดยปกติวัสดุอุปกรณ
โดยทั่วไป เชน ทางเดินสายไฟฟา สายไฟฟา     และสวิทช จะมีราคามาตรฐานอยูแลว สามารถเปด
คูมือราคาขาย (Price  list) ของรานคาและกดสวนลดที่ไดกจ็ะไดราคาตนทุนที่คอนขางใกลเคยีง 
สวนอุปกรณอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอุปกรณหลัก (Main  equipment) ของระบบไฟฟา เชน อุปกรณตัด
ตอนแรงสูง (HV. Switchgear) หมอแปลงไฟฟา หรือเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนตน รวมทั้งอุปกรณงาน
ระบบอื่น ๆ เชน PABX และ MDF  ของระบบโทรทัศน ชุด  FCP ของระบบ  Fire  alarm ชุด Alarm 
ชุด Head  end และ Amplifier  ของระบบ MATV หรือ ชุดเครื่องเสียงของระบบ SOUND เปนตน 
ตองมีการสง Quote ราคาเพื่อขอใบเสนอราคา (Quotation) จากผูจําหนายสินคา (Supplier) ดวยการ
สงรายละเอียดของอุปกรณ (สเปค) Single  line  diagram, Riser  diagram และจํานวนอุปกรณที่ถอด
ได (จํานวนของอุปกรณมีผลตอปริมาณสวนลด) ไปใหพจิารณา 
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ตารางที่ 10.2   แบบฟอรมการถอดจํานวนทางเดินสายไฟฟาและสายไฟฟา 

DWG.
NO. DESCRIPTION

FEEDER LENGTH

(m)
RACEWAY CABLE

FROM TO

ระบุหนาของแบบท่ีกําหนด

วงจรไลจากไหนไปถึงไหน

ความยาวท่ีใช

บอกลักษณะของวงจร เชน THW  2x2.5  Sq.mm.  in  EMT  DIA 1/2 "

ระบุชนิด  ขนาดทอและสาย

ความยาวของวงจรท่ีวัดหรือท่ีคํานวณได

  
2.6.5 การทําราคาในรูปของ BOQ   BOQ Form คือบัญชีหรือรายการแสดง

รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ จํานวน รวมทั้งราคาของวัสดุอุปกรณและคาแรงทีใ่ชในการติดตัง้
อุปกรณ โดยการจัดเรียงของรายการจะเริ่มจาก Incoming เขามาในโครงการ แลวจึงไลตาม  Single  
line  diagram หรือ Riser  diagram ไปยังอุปกรณยอยตวัสุดทาย นอกจากนี้มกีารแยกรายการ
อุปกรณหลักออกเปนรายการตางหาก และแยกรายการของแตละระบบออกจากกนั เชน ระบบ
ไฟฟา, ระบบโทรศัพท หรือระบบ Fire  alarm เปนตน 

รูปแบบการเรยีงรายการ BOQ Form โดยทัว่ไปมีลักษณะการจัดเรียงตามหมวดหมูดังนี้  
1)  ระบบไฟฟา 
-  HV Incoming 
-  HV Switchgear 
-  Transformer 
-   LV Incoming 
-   Main  Distribution  Board (MDB) 
-   LV Main  feeder 
 
 



เอกสารการอบรมแบบระบบไฟฟาและการถอดแบบประมารราคา 

อ.มนตรี  เงาเดช  --- http://montri.rmutl.ac.th 31 

-  Generator  set 
-  Sub  Distribution  Board 
-  Buscuct 
-  Raceway 
-  Cable 
-  Lighting  fixture 
-  Switch  and  Receptacle 
-  Two  wire  remote  system 
-  Lighting  and  Grounding  system 
 
2) ระบบโทรศัพท 
-  TOT.Incoming 
-  telephone  terminal  cabinet 
-  PABX 
-  Raceway 
-  CABLE 
-  Telephone  equipment 
 
3) ระบบ Fire  alarm 
-  FCP 
-  Graphic  annunciator 
-  Intiating  device 
-  Indicating  device 
-  Raceway 
-  Cable 
 
4) ระบบ MATV 
-  Head  end  set 
-  Distribution  set 
-  Raceway 
-  Cable 
-  TV Equipment 
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5) ระบบ Sound 
-  Sound  equipment 
-  Raceway 
-  Cable 

 
 ตารางที่ 2.3  ตัวอยางแบบฟอรม BOQ ที่ใชสําหรับงานทั่ว ๆ ไป  
 

DESCRIPTIONITEM QUANTITY

UNIT TOTAL

MATERIAL
UNIT

LABOUR

UNIT TOTAL

TOTAL

บอกลําดับของรายการวัสดุอุปกรณ

บอกรายการของวัสดุอุปกรณวาคืออะไร  ขนาดเทาไร  ลักษณะ  และติดตั้งอยางไร

บอกจํานวนของวัสดุอุปกรณ

ราคารวมท้ังหมดของรายการ

ราคาคาแรงท้ังหมด

ราคาคาแรงตอหนวย

ราคาวัสดุอุปกรณท้ังหมด

ราคาวัสดุอุปกรณตอหนวย

บอกหนวยของรายการวัสดุอุปกรณ
เชน เมตร ชุด หรือเหมารวม(LOT)
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ขอควรรู 
1)   การทําแบบฟอรมBOQ ปกติจะมีการทําแบงเปน 2 ชุด คือ ชุดแสดงรายการตนทนุ (Cost) 

และชุดแสดงราคาเสนอ (Price) สําหรับการประมูล ซ่ึงมีการบวกคาดาํเนินการที่ตองใช 
(Overhead) และกําไรที่ตองการ (Profit)  แฝงไวอยูในรายการ 

2)  ราคาตนทุนทีท่ําไว ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาวะแนวโนมการตลาดในอนาคตดวย 
คือ ราคาไมต่ําจนเกนิไปจนซื้อไมไดเมื่อไดงาน หรือสูงจนเกินไปจนทําใหโอกาสของ
การไดงานลดลงเนื่องจากราคาตนทุกสูง ราคาที่เสนอก็สูงขึ้นไปดวย 

3) การปรับตัวเลขเพื่อเสนอราคา ตองพิจารณาความเหมาะสมทั้งราคาตอหนวยและราคายอด
รวมทั้งหมด โดยราคาตอหนวยจะมีผลตอนงานเพิ่มลดที่อาจจะเกิดขึน้ สวนคายอดรวม
ทั้งหมด จะมีผลตอการพิจารณาการวาจางงานของผูวาจางซึ่งจะดูราคายอดรวมเปนหลัก 

 
 
 
 
  

 


