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บทที่บทที่  88 
การประมาณราคาระบบไฟฟาการประมาณราคาระบบไฟฟา  

 

8.1 การประมาณราคาระบบไฟฟา  
คือ การคํานวณคาใชจายในการตดิตั้งระบบไฟฟาใหสมบูรณและใชงานไดตามแบบที่

ออกแบบไว  
การประมาณราคาที่ดีจะตองใหตัวเลขคาใชจายใกลเคยีงกับคาใชจายที่ใชจายจริง แตทั้งน้ี

และทั้งน้ีความแมนยําในการประเมินราคาจะสูงหรือต่าํ  ขึ้นอยูกับองคประกอบดงัตอไปน้ีคือ 
 8.1.1 ความละเอียดของแบบแปลนระบบไฟฟา 
 8.1.2 ระยะเวลาในการประมาณราคา 
 8.1.3 ความรู ความชํานาญ และประสบการณ  เกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ของผู
ประมาณราคา 
 8.1.4 ขอมูล ของราคาอุปกรณ และเครื่องมือตางๆ 
  
 8.1.1 ความละเอียดของแบบแปลนระบบไฟฟา 
 แบบแปลนระบบไฟฟา เปนหัวใจในการประมาณราคา เพราะแบบแปลนทางไฟฟา บอกให
ทราบถึง จํานวนอุปกรณ ชนิดอุปกรณ และขอกําหนดตางๆ ของระบบไฟฟา ที่จะใชในการติดตั้ง ถา
แบบแปลนทางไฟฟามีความละเอียดสูง การประมาณราคาระบบไฟฟาจะทําไดแมนยํายิ่งขึ้น เพราะ
ขอเคลือบแคลงตางๆ ซ่ึงบังคับใหผูประมาณราคาตองสมมุติขึน้เองจะนอย เน่ืองจากไดบงหรือ
กําหนดไวในแบบแปลนแลว  ถาแบบแปลนทางไฟฟาหยาบ การประมาณราคาระบบไฟฟาก็จะลด
ความแมนยําลงดวย เพราะผูประมาณราคาจะตองคิดหรือสมมุติขอกําหนดขึ้นเองมาก ซ่ึงอาจไมตรง
กับทางผูออกแบบประสงค อยางไรก็ตามการประมาณราคาระบบไฟฟาอาจแบงเปน 2 ประเภทใหญ 
คือ  

- การประมาณราคาอยางหยาบ 
- การประมาณราคาอยางละเอียด  
การจะเลือกใชวธิีใดนั้นขึ้นอยูกับรายละเอียดของแบบแปลนทางไฟฟาซึ่งจะกลาวในตอไป 
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8.1.2 ระยะเวลาในการประมาณราคา 
ระยะเวลาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการกําหนดความแมนยําของการประมาณราคา

ระบบไฟฟา ถาระยะเวลาในการประมาณราคามีคาสั้น ความแมนยําจะต่ํา ถาระยะเวลาในการ
ประมาณราคามีคายาว ความแมนยําจะสูงขึ้นดวย ทั้งน้ีเพราะความแมนยําจะสูงขึ้นเม่ือแบบแปลน
ทางไฟฟามีความละเอียดมากขึ้นซึ่งทําใหเวลาในการอานแบบ คํานวณและบันทึกขอมูลตางๆ สูงขึ้น
ดวย นอกจากนี้ถาระยะเวลายาว ผูประมาณราคาสามารถจะทําการติดตอผูออกแบบระบบไฟฟาใน
ประเด็นที่สงสยัตางๆ ได หรือทําการคนควาในจุดซึ่งยังไมคอยเขาใจ หรือสงสัยอยูได ทาํใหการ
ประมาณราคาแมนยําขึ้น นอกจากนี้ราคาของอุปกรณบางชนิดจําเปนจะตองใชเวลาในการสอบถาม 
ซ่ึงอาจทําไมไดในกรณีที่ระยะเวลาจํากัด ทําใหผูประมาณราคาตองใชประสบการณมาประมาณราคา
อุปกรณ ซ่ึงทําใหความแมนยําลดลงมาก โดยปกติถาระยะเวลาที่อํานวยใหในการประมาณราคาสั้น 
มักใชการประมาณราคาอยางหยาบ หรือการประมาณราคาอยางละเอียดโดยลดขั้นตอนหรือความ
ละเอียดในบางขั้นตอนลง เพ่ือใหการประมาณราคาแมนยําขึ้นกวาการประมาณราคาอยางหยาบ 

 
8.1.3 ความรู ความชํานาญ และประสบการณ 
การประมาณราคาระบบไฟฟาใหแมนยําจําตองอาศัยเวลาในการศึกษาและประสบการณใน

การทํางานเปนหลัก เพราะการประมาณราคาที่แมนยําอาศัยพ้ืนฐานความรูทางภาคปฏิบตัิเปนสวน
ใหญ คุณสมบตัิของผูประมาณราคาควรเปนดังน้ี 

- มีความรูทางดานวิศวกรรมไฟฟาเปนอยางดี รูและเขาใจถึงการติดตั้งอุปกรณไฟฟาตางๆ 
- มีประสบการณและศึกษางานปฏิบตัิทางการติดตั้งระบบไฟฟามาก 
- มีระเบียบ มีการทํางานเปนลําดับขัน้ตอน และสามารถคาดการณโครงงานการติดตั้ง

ระบบไฟฟาไดลวงหนาวาจะมีลําดับขั้นตอนอยางไร 
- มีมนุษยสัมพันธที่ดี เพ่ือใหการติดตอ รายละเอียดตางๆ ที่จําเปนตองใชในการประมาณ

ราคาเปนไปอยางรวดเรว็และถูกตอง 
 
8.1.4 ขอมูล ของราคาอุปกรณ และเครื่องมือตางๆ 
เม่ือทําการถอดแบบไดจํานวนพรอมขอกําหนดของอุปกรณตางๆ แลวตองทําการสืบราคา

อุปกรณทุกชนิดที่ใชในระบบไฟฟา โดยติดตอไปยังบริษัทผูขายหรอืผูผลิต ซ่ึงจะตองทําการสอบถาม
ไปเปนจํานวนมากบริษัท เพราะอุปกรณที่จะสืบราคาจะมีจํานวนมากชนิดและขอบเขตกวางมาก 
ดังน้ัน เพ่ือใหการประมาณราคามีความแมนยํา จึงมักทําการสอบราคาอุปกรณชิ้นเดียวกันจากหลายๆ 
แหง เพ่ือใหไดราคามาตรฐานที่จะใชในการคํานวณ 
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8.2 การประมาณราคาอยางหยาบ 

 ใชสําหรับกรณีที่แบบแปลนทางไฟฟาละเอียดยังไมมีหรือยังอยูในระหวางการออกแบบ หรือ
อยูในระหวางการพิจารณา แตตองการประมาณราคาระบบไฟฟา เพ่ือประกอบการพิจารณา
งบประมาณ หรือเพ่ือประกอบการตัดสินใจในโครงการซึ่งจะทําการกอสราง เพ่ือใหโครงการทั้งหมด 
สําเร็จลุลวงไปดวยความเรยีบรอย การประมาณราคาอยางหยาบนี้ไมสามารถนํามาใชในการประมูล
งาน หรือเปนราคากลางได เพราะความแมนยําต่ําเกินไป การประมาณราคาอยางหยาบนี้มักใชเปน
ตัวเลขทดสอบการประมาณราคาอยางละเอียด โดยปกติราคาประมาณของทั้งสองแบบไมควรผิดกัน
เกิน 10% การประมาณราคาระบบไฟฟาอยางหยาบอาจคํานวณไดจาก 
 
 8.2.1 จํานวน KVA ของหมอแปลง การคํานวณโดยวิธีน้ีเหมาะกับอาคารขนาดใหญที่ใช
โหลดมาก และมีโหลดขนาดใหญ เชน ระบบปรับอากาศ ปมนํ้า ลิฟต เปนตน 
 การคํานวณ KVA ของหมอแปลงพิจารณาจากโหลดทั้งหมดของอาคารซึ่งประกอบดวยสวน
สําคัญๆ คือ 
  8.2.1.1 ระบบปรับอากาศ โหลดนี้มีขนาดใหญซ่ึงอาจประมาณไดโดยการคิดคาเปน 
Ton/m2 
  8.2.1.2 ระบบมอเตอร ไดแก โหลดซึ่งใชมอเตอร เชน ลิฟต ปมนํ้า เปนตน 
โดยประมาณจากจํานวนแรงมาของมอเตอรทั้งหมด 
  8.2.1.3 ระบบไฟฟาแสงสวาง และเครือ่งใชไฟฟาขนาดเล็ก โหลดนี้มีขนาดคอนขาง
ใหญอาจคํานวณโดยการคดิเปน W/m2 
  8.2.1.4 ระบบพิเศษอ่ืนๆ โหลดเหลานี้มักมีขนาดไมใหญ แตถาทราบวามีติดตั้งใน
อาคารก็สามารถประมาณไดจากตัวระบบเองโดยการสอบถามไปยงับริษัทผูผลติโดยตรง 
 
 8.2.2 จํานวน “จุด” ในอาคาร การคํานวณโดยวธิีน้ีเหมาะสําหรับอาคารซึ่งใชระบบแสง
สวางเปนสวนใหญ โดยไมมีโหลดที่กินไฟมากอยูเฉพาะบางจุด การคํานวณโโยวิธีน้ีคอนขางจะ
ไดผลดีสําหรับอาคารที่มีขนาดกลางลงมาถึงขนาดเล็ก ซ่ึงมีแบบแปลนทางไฟฟาคอนขางละเอียด 
ยกเวนพวกโรงงาน ซ่ึงใหผลไมสูแมนยํานัก 
  “จุด” ในที่น้ีหมายถึง อุปกรณไฟฟาหนึ่งชุด เชนดวงโคม 1 จุด หมายถึงดวงโคม 1 
ชุด (กี่หลอดก็ได) พรอมสวิตช หรือเตารับ 1 จุด หมายถึง เตารับ 1 ชุด ซ่ีงอาจมีมากกวา 1 ตาก็ได 
จํานวนจุดทางไฟฟาอาจทําการแบงซอยออกเปนประเภทตางๆ เพ่ือใหไดรายละเอียดมากขึ้นดังน้ี 
 - จุดแสงสวาง  หมายถึง ดวงโคมและสวิตช 
 - จุดไฟฟากําลัง  หมายถึง เตารับไฟฟากาํลัง 
 - จุดโทรศัพท  หมายถึง เตารับโทรศัพท 
 - จุดเตือนเพลงิไหม หมายถึง ตัวแจงสัญญาณหรอืตัวบอกสัญญาณตางๆ  

(Detector) 
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 - จุดรักษาความปลอดภัย หมายถึง ตัวแจงสัญญาณตางๆ 
 - จุดเรียก  หมายถึง สวิตชเรียก ไมโครโฟน และลําโพงตางๆ 
 

8.2.3 จํานวนพื้นที่ประกอบการ การคํานวณวิธีน้ีเหมาะสําหรับอาคารที่มีการกระจายโหลด
สมํ่าเสมอ และรายละเอียดทางไฟฟามีนอยกวาสองวิธแีรก เพ่ือใหการคํานวณโดยวิธีน้ีมีความแมนยํา
สูงขึ้น อาจทําการแยกประเภทของพื้นทีอ่อกตามลักษณะการใชงาน คือ  

- สํานักงาน 
- บริเวณจอดรถ 
- คลังวัสด ุ
- หองเย็น 

ฯลฯ 
 
 การประมาณราคาโดยวิธทีีก่ลาวมาแลวทั้ง 3 วิธ ี จะไดผลดีตองอาศัยความชํานาญของผ๔มี
ประสบการณสูง และมีขอมูลประกอบการพิจารณามาก การจะกําหนดคา บาท/KVA , บาท/จุด หรือ 
บาท/พ้ืนที ่ วามีคาเทาไหร ขึ้นอยูกับประเภทของอาคารเปนหลัก สวนการเปลี่ยนแปลงราคาอุปกรณ
และคาแรงงานเปนองคประกอบรอง สําหรับอาคารหนึ่งๆ การประมาณราคาโดยวิธใีดก็ตามควรจะมี
คาใกลเคียงกนั ซ่ึงอาจนํามาทดสอบกันได ตัวอยางการประมาณราคาของอาคารประเภทตางๆ เปน 
บาท/KVA , บาท/จุด และ บาท/พ้ืนที่ ไดแสดงในตารางที่ 8.1 
 
ที่ ลักษณะของอาคาร บาท / KVA บาท / จุด บาท / ม2 หมายเหตุ 
1 สํานักงาน 3,107.4 3,072.8 659.8 จุดของเตารับและแสงสวาง , หมอ

แปลง , แสงสวาง เดินทอเดินสาย
สําหรับระบบแอร 

2 โรงแรม 7,065.0 - 775.5 แสงสวาง , หมอแปลง , ระบบเสียง , 
ระบบ Fire Alarm , ระบบโทรศัพท 

3 สถานศึกษา 1,935.5 2,232.5 303.5 ไมคิดหมอแปลง และ ระบบแรงสูง 
4 โรงพยาบาล 8,507.8 5,425.9 1,170.3 แสงสวาง , หมอแปลง , Generator , 

เดินทอและสายสําหรับระบบไฟฟา
กําลัง 

5 โรงงาน 4,209.8 11,532 810 แสงสวาง , หมอแปลง 
6 ธนาคาร - - 825 แสงสวาง 
7 โกดัง - - 40.3 แสงสวาง 
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8.3 การประมาณราคาอยางละเอียด 

 การประมาณราคาอยางละเอียดนี้เปนการประมาณที่แมนยํามาก สวนจะใกลเคียงกบัราคา
จริงมากนอยเทาไรนั้น ขึ้นอยูกับประสบการณของผูประมาณราคา การประมาณราคาวิธีน้ีจะตองดู
จากแบบแลนระบบไฟฟาซึง่ไดออกแบบมาโดยละเอียด โดยไดกําหนดอุปกรณตางๆ และขอกําหนดที่
ตองการไวครบถวน 
 
 ข้ันตอนในการประมาณราคา อยางละเอียดมีดังน้ีคือ 
1. ตรวจสอบเอกสาร ตรวจจํานวนแบบแปลนทางไฟฟาวามีครบถวน ตรวจรายการกําหนด

รายละเอียด (Specifications) รายการประกอบแบบ ตรวจประเภทของการประมูลวาเปนแบบ
เปดหรือแบบปด วันและสถานที่ยื่นซองประมูล หนังสือค้ําประกันของธนาคาร เง่ือนไขการชาํระ
เงิน และระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

2. ศึกษารายการกําหนดรายละเอียด (รายการประกอบแบบ) ขัน้ตอนนี้นับเปนหัวใจของการ
ประมาณราคา ผูประมาณราคาจะตองศึกษารายการกําหนดรายละเอียดอยางละเอียด เพ่ือให
ทราบจุดประสงคของผูออกแบบ หรือผูกําหนดรายละเอียดในรายการกําหนดรายละเอียด ใน
รายการกําหนดรายละเอียดอาจแบงเปน 3 สวนใหญๆ  คือ 
2.1 ขอกําหนดขอบขายของงานที่ตองดําเนินการ เชน 

- ติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูง จากสายสงของการไฟฟาฯ เขาสูหองเครื่อง 
- ติดตั้งหมอแปลง 
- ติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
- ติดตั้งตูควบคมุไฟฟาหลัก (Main Distribution Board : MDB) 
- ติดตั้งดวงโคม เตารับ และเดินสายในทอรอยสาย 
- ติดตั้งระบบตอลงดิน (Grounding)  
- ติดตั้งระบบปองกันฟาผา 
- ติดตั้งระบบพิเศษอ่ืนๆ 

2.2 กําหนดความรับผิดชอบของผูติดตั้งระบบไฟฟา เชน กําหนดวธิีการเดินสาย การติดตั้ง
อุปกรณประเภทตางๆ การติดตั้งพนกําหนด การปรบัเม่ือทํางานชา และการรับประกันหลัง
การติดตั้ง เปนตน 

2.3 กําหนดชนิดและแบบของอปุกรณ อาจบอกเปนคุณลักษณะทีต่องการของอุปกรณ หรือ อาจ
บงชื่อ ยี่หอเลยก็ได 

 
3. การถอดแบบ  การถอดแบบเพื่อแยกและนับจํานวนอุปกรณและอุปกรณชวยตางๆ ที่ตองใช

เพ่ือใหติดตั้งไดสมบูรณ การถอดแบบนี้เปนขั้นตอนทีส่ําคัญ และกนิเวลามากที่สดุในการประเมิน
ราคา การถอดแบบนี้จําเปนตองอาศัยเทคนิค และความรูอยางดีเกี่ยวกับการติดตัง้อุปกรณตางๆ 
วิธีการเดินทอและสายที่ถูกตอง และประหยัดที่สดุ (โดยตองอยูภายใตรายการกําหนด
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รายละเอียด) การถอดแบบนิยมถอดเปนระบบเพื่อความเปนระเบียบและความสะดวกในการ
คํานวณ การทําความเขาใจและการตรวจสอบ ในการคิดรายละเอียด (ถอดแบบ) ของแตละระบบ
มักทําในรูปของแบบฟอรม เพ่ือใหงายแกการคํานวณและตรวจสอบ ดังแบบฟอรม โดยระบบ
ตางๆ ซ่ึงจะตองประมาณราคามี 

 
3.1 ระบบไฟฟาแรงสูง ซ่ึงประกอบดวย 

- ชนิดของสาย และลักษณะการเดินสายวาเปนแบบแบบเดินพาดเสาหรือฝงดิน 
- จํานวนบอพักสาย (Manhole) และขนาด 
- ขนาดและจํานวนของอประเภทตางๆ 
- จํานวนและขนาดของมิเตอรไฟฟา 
- ตัวเก็บประจุไฟฟาแรงสูง 
- ขนาดแรงดัน กระแส และ Basic Impulse Level (BIL) ของ Load Interrupter Switch 
- ขนาดแรงดัน กระแส และจํานวนของฟวสแรงสูง 
- คาแรงการเดินสายและติดตั้ง 
 

3.2 หมอแปลงไฟฟา 
- แบบของหมอแปลงไฟฟา วาเปนแบบน้ํามัน หรือแบบแหง ตอขดลวดแบบใด  
- ขนาด KVA ของหมอแปลง ระบบแรงดันไฟฟา 
- จํานวนหมอแปลง และจํานวนสาย 
- อุปกรณการตดิตั้ง ตามลักษณะของการติดตั้งหมอแปลง 
- คาแรงการติดตั้ง 
 

3.3 ตูควบคุมระบบไฟฟาหลัก (MDB) , Safety Switch 
- ขนาดตู กวาง ยาว สูง ของ MDB 
- ขนาดแรงดัน , AT , AF จํานวนเฟส จํานวนสาย และจํานวนของ CB และอุปกรณ

ประกอบอ่ืนๆ 
- จํานวนและขนาดของหมอแปลงกระแส (CT) 
- จํานวน Selector Switch , Ampere Selector Switch , Voltage Selector Switch 
- จํานวนและพกิัดของมิเตอรวัดแรงดัน (Ammeter) 
- จํานวนและพกิัดของมิเตอรวัดกระแส (Voltmeter) 
- จํานวนไฟแสดง (Pilot Lamp) 
- จํานวนฟวสควบคุม 
- ขนาดแรงดัน กระแส จํานวนขัว้ และจํานวนของ Automatic Transfer Switch (ATS) 

กรณีมีเครื่องกําเนิดไฟฟา 
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- คาแรงการติดตั้ง 
 

3.4 เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน  ระบบน้ีไมนิยมทําการถอดแบบ เพราะมีความยุงยากมาก สวน
ใหญใหผูผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟาเปนผูตรีาคา โดยทางผูประมาณราคาเปนผูกําหนด 

- แบบของเครื่องยนต 
- พิกัด kW จํานวนสาย และความถี่ทีต่องการ 
- ระบบควบคุมที่ตองการ 
 

3.5 แผงควบคุมไฟฟาแรงต่ํา (Panel Board or Load Center) เปนแผงที่จายโหลดใหพ้ืนที่ยอย
หน่ึงๆ ประกอบดวย 

- ระดับแรงดัน กระแส IC เฟส จํานวนสาย และจํานวนวงจรของแผงควบคุม 
- จํานวนเซอรกติเบรคเกอร โดยกําหนด เฟส Ampere Trip และ Ampere Frame 
 

3.6 การวัดขนาดและความยาวสาย สวนนีเ้ปนสวนที่ใชเวลามาก และเกิดความสบัสนไดงาย 
เพ่ือปองกันการสับสน การวัดขนาด และความยาวสาย จึงมักทําทีละวงจร และวัดความยาว
โดยอาศัยไมบรรทัดสามเหลี่ยม ไปตามแนวที่สายจะเดินแลวทําการบันทึกความยาวของ
สายแตละขนาดของวงจรนั้นไวแลวทําการวัดวงจรอ่ืนจนครบ แลวนํามารวมกนัเปนขนาด
และความยาวสายของทั้งระบบ อน่ึงการวัดความยาวสายนั้นมักจะทําควบคูไปกับการวัด
ความยาวทอ โดยการกําหนดใหเดินทอเปนระยะทางสัน้ที่สุด จากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่ง ขนาด
และจํานวนสายที่ไดจะนําไปกรอกในแบบฟอรม 

3.7 ขนาดและจํานวนของทอรอยสาย ทอรอยสายมี 5 แบบ ที่ใชในการติดตั้งโดยทัว่ไป คือ 
- ทอ PVC (Polyvinyl Chloride Tube) เปนทอที่ทําจากสาร PVC ใชในงานเดินทอลอย

ผานสวนทีไ่มถูกแรงกระแทก หรืออยูบนฝาเพดาน ทอน้ีไมเปนทีนิ่ยมใชสําหรบัอาคาร
ขนาดกลางหรือขนาดใหญ 

- ทอ EMT (Electrical Metallic Tube) เปนทอโลหะบางสําหรับเดินลอยในฝาเพดาน หรือ
ฝงในผนัง สามารถทนแรงกระแทกหรอืแรงอัดไดปานกลาง ทําเกลียวไมได ตองใช 
Connector ตอระหวางทอกับกลองตอสาย ทอน้ีสามารถดัดงอไดงาย ใชของอนอย มี
ขนาดไมเกิน 2” 

- ทอ IMC (Intermediate Metallic Conduit) ทอน้ีมีขนาดหนาปานกลาง ใชเดินฝงในผนัง 
หรือฝงใตพ้ืน สามารถทําเกลียวได ไมนิยมดัดงอ 90 องศา นิยมใชของอแทน 

- ทอ RSC (Rigid Steel Conduit) ทอน้ีมีความยาวหนาที่สุด ใชสําหรับงานฝงในพื้น ทํา
เกลียวได  

- ทอออน (Flexible Conduit) เปนทอซ่ึงใชในการตอเขาดวงโคม , มอเตอร หรือใชในสวน 
Expansion Joint มีทั้งแบบกันน้ําและไมกันน้ํา 
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ในการวัดความยาวทอ จะตองกําหนดแนวเดินทอกอน โดยพิจารณาจากจํานวนสายไฟฟาที่
ผานไปยังสวนตางๆ การวางแนวทอในแบบนั้นจะประหยัดหรือไมจึงขึ้นอยูกับประสบการณและความ
ละเอียดของผูประมาณราคาในการดูแบบ จึงควรใชเวลาในการพิจารณาใหพอเหมาะเพื่อหาแนวเดิน
ทอที่สั้นและประหยัดที่สุด อน่ึงการเดินทอลอยตองคํานึงถึงการหลบคานและอปุกรณอ่ืนๆ เม่ือวาง
แนวทอแลวทาํการวัดความยาวดวยไมบรรทัดสามเหลีย่ม แลวนําไปกรอกในแบบฟอรม 

อุปกรณชวยในการเดินทอมีกลองตอสายและ Locknut & Bushing โดยปกติ กลองตอสายจะ
มีจํานวนเทากบัดวงโคม บวก 10% ของจํานวนทอนของทอ สวน Locknut & Bushing น้ัน มีคา
เทากับ จํานวนกลองตอสายคูณ 2 

 
3.8 ดวงโคม สวติชและเตารบั ใหทําการนับดวงโคมแตละประเภท สําหรับสวติชและเตารับมักมี

ลักษณะเปนชดุซึ่งประกอบดวย 
- จํานวนกลองตอสาย ซ่ึงมีคาเทากับจํานวนจุดของเตารบับวกจํานวนจุดของสวิตช 
- จํานวนแกนหนากาก และหนากาก ซ่ึงสามารถรับสวติชหรือเตารับ ตั้งแต 1-6 ตัว ใน

กรณีปกต ิและถึง 30 ตัวในกรณีพิเศษ 
- จํานวนตวัสวติชและเตารับซ่ึงเปนตวัเด่ียวๆ 
 

3.9 ระบบปองกันฟาผา สวนนี้จะตายตัว และมีอุปกรณนอย จึงขึ้นกับรายการกําหนด
รายละเอียดวากําหนดใหเปนแบบใด มีขนาด และลักษณะอยางใด เพ่ือสืบราคา 

 
3.10 ระบบตอลงดนิ (Grounding) ประกอบดวย 

- แบบและชนิดของแทงตวันําในดิน 
- ขนาดและความยาวของสายและทอ ซ่ึงตอระหวางแทงตวันําในดินทั้งหมด 
- ขนาดและความยาวของสายและทอซ่ึงตออุปกรณตางๆ ลงดิน 
- อุปกรณชวยในการติดตั้ง 
- คาแรงติดตั้ง 

 
3.11 ระบบพิเศษ คือ ระบบอ่ืนๆ นอกจากที่กลาวมาแลว เชน ระบบโทรศัพท (Telephone 

System) ระบบแจงเหตเุพลิงไหมอัตโนมัติ (Fire Alarm System) ระบบเรยีกพยาบาล 
(Nurse Call System) ระบบเสียง (Sound System) ระบบโทรทัศน (MATV System) และ
ระบบอ่ืนๆ ถาหากมีก็ใหทําการแยกอุปกรณ ทอ และสายออกมาแตละระบบ เหมือนในกรณี
ของระบบแสงสวาง สวนอุปกรณพิเศษ เชนตูควบคุมตางๆ จะตองทําการติดตั้งกบัผูขายใน
แตละระบบตอกับโดยการกําหนดรายละเอียดของตูควบคุมน้ันๆ  
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4. การสอบถามราคา 
 เม่ือถอดแบบนําอุปกรณตางๆ ออกมาเรียบรอยแลว ใหทํารายการอุปกรณตามประเภท เพ่ือ
สงใหบรษิัทผูขายหรือผูผลติตีราคา โดยอุปกรณีตางๆ ที่สงไปจะตองระบ ุ ลักษณะตางๆ ใหแนชัดวา
เปนแบบใด ยีห่อใด ขนาดพิกัดเทาไร เพ่ือใหไดราคา อุปกรณที่ตองการ ในการเสนอราคาของผูขาย
น้ันจะประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 อยาง คือ 

- การยืนราคา 
- การชําระเงิน 
- การสงของ 

 
5. การคิดคาแรง 
 ปญหาการคิดคาแรงมีคาไมคงที่ขึ้นกบัเวลาและโอกาสในทางปฏบิัตจิะคิดคาแรงเปน บาท/
หนวย ซ่ึงทําใหคิดไดละเอียดและงายขึ้น เชน 

- คาแรงติดตั้งหมอแปลงไฟฟา / KVA 
- คาแรงติดตั้งดวงโคม / โคม 
- คาแรงเดินทอ / เมตร 
- คาแรงเดินสาย / เมตร 

ฯลฯ 
 การคิดคาแรงนี้อาจใชการคาํนวณอยางคราวๆ จากจํานวนคน คูณเวลาที่จะทําใหงานนั้นแลว
เสร็จ แลวคูณดวยคาแรงรายวันออกมาเปนคาแรงสําหรับ งานสวนนั้นๆ 
 
6. การคิดคาดําเนินการ (Overhead) 
 คา Overhead คือคาใชจายซึ่งไมใชรายจายสําหรับวสัดุที่จะติดตั้งจริง หรือคาแรงคนติดตั้ง 
แตเปนรายจายที่มีเพ่ือสนับสนุนโครงงานเพื่อใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซ่ึงมี 

- คาซื้อแบบ 
- คา Shop Drawing 
- คา Supervision คา วิศวกรไฟฟาควบคุม คาไปตรวจงานตอครั้ง 
- การขึ้นราคาของวัสดุ ปกติจะเผื่อ 5% ของราคาวัสด ุ
- ดอกเบี้ย 
- คาเครื่องมือ และอุปกรณชวยติดตั้ง เชน เครื่องตัดทอ 
- คายานพาหนะ คาขนสง 
- คาอาคารสนาม 
- คาสาธารณูปโภค 
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- คายามรักษาการณ 
- คาประกันของเสียหาย 
- คาธรรมเนียมตางๆ เชน การตรวจงานของการไฟฟาฯ 
- คาเลี้ยงรบัรอง 
- กําไร คิดประมาณ 8-10% 

 
7. การตรวจสอบ 
 เม่ือทําการประมาณราคาอยางละเอียดแลว เพ่ือกันความผิดพลาด มักจะตรวจสอบกับการ
ประมาณราคาอยางหยาบ วธิีใดวิธีหน่ึง ถาราคาใกลเคียงกันแสดงวาใชได ถาแตกตางกันมากแสดง
วาอาจมีการผิดพลาด ตองทําการตรวจทานใหมอีกครั้งหน่ึง 
 


