
การประมาณราคาค่าบริการ 
 

คุณสมบัติทีด่ีของช่าง 

ลกัษณะของช่างท่ีดีนั้น ควรจะมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

1.   มีความรู้ในงานของตนเองเป็นอยา่งดี ขณะเดียวกนัจะตอ้งเป็นผูท่ี้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในงาน

ของตนเองอยูต่ลอดเวลา 

2.   ความตั้งใจในการทาํงาน   ช่างจะตอ้งเป็นผูท่ี้ทาํงานต่างๆ ในความรับผดิชอบ เพราะถา้ขาดส่ิง

เหล่าน้ี คุณภาพของงานท่ีไดอ้าจไม่ดีพอ อาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุเสียหายร้ายแรงข้ึน 

3.   การทาํงานอยา่งมีแบบแผนวา่อะไรควรจะทาํก่อน อะไรควรทาํหลงัจะทาํใหก้ารทาํงานมี

ประสิทธิภาพ 

4.   ความมีประสิทธิภาพ ช่างท่ีดีตอ้งตระหนกัถึงเวลาเป็นสาํคญั เพราะงานช่างจะหยดุน่ิงอยูก่บัท่ีไม่ได ้

จะตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลาและคู่แข่งขนัอยูต่ลอดเวลา ช่างท่ีดีตอ้งเป็นผูท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํงานเสร็จ

ภายในระยะเวลาอนัสั้นและมีคุณภาพดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

5.   มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เพราะจะตอ้งพบปะกบัคนหลายระดบั ช่างท่ีดีจะตอ้งรู้ถึงจิตวทิยาทางดา้นต่างๆ

ถา้เกิดความขดัแยง้งานต่างๆ จะบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ปไม่ได ้ช่างท่ีดีจึงตอ้งคาํนึงเร่ืองน้ีไวเ้ป็นสาํคญั 

6.   ความสะอาด เป็นส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มในงานช่างเพราะงานบางอยา่งตอ้งระวงัเร่ืองความสะอาด 

เช่น งานประกอบแบร่ิงหรือประกอบลูกสูบ ถา้มีผงฝุ่ นหรือความสะอาดไม่ดีพอ การใชง้านของช้ินส่วนดงักล่าว

ก็ไม่ดีพอ ช่างท่ีดีควรรักษาความสะอาดใหเ้ป็นนิสัยสมกบัสภาพของงานท่ีทาํ 

7.   มีความร่าเริง ซ่ึงจะทาํใหผ้ลของการปฏิบติังานต่าง ๆ ดีข้ึน เพราะถา้ทุกคนทาํงานดว้ยความร่าเริง

หรือไม่มีอารมณ์หงุดหงิดแลว้ จะมีความตั้งใจในการทาํงานทาํใหผ้ลงานมีคุณภาพท่ีดี 

8.   ความปลอดภยั ช่างท่ีดีจะตอ้งรู้ถึงกฎของความปลอดภยัในการทาํงานต่าง ๆ งานทุกอยา่งถา้ทาํดว้ย

ความประมาทแลว้ ยอ่มก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้ช่างท่ีดีควรระลึกถึงความปลอดภยัในการทาํงานอยูเ่สมอ 

9.   ความซ่ือสัตย ์ช่างท่ีดีตอ้งเป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหนา้ท่ีการงานและท่ีสาํคญั คือ ลูกคา้ 

เพราะลูกคา้จะเป็นผูท่ี้จะทาํใหอู่้ซ่อมหรือสถานีบริการสามารถดาํเนินการอยูไ่ด ้

10.   สุขภาพร่างกาย นบัวา่มีส่วนสาํคญัไม่นอ้ยในการปฎิบติังาน เพราะนอกจากจะใชใ้นการวนิิจฉยั

ไตร่ตรองแกไ้ขปั้ญหาในการปฎิบติังานแลว้ ช่างท่ีดีจะตอ้งรักษาสุขภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อยูเ่สมอ 

 

การกาํหนดราคา 

 ในการกาํหนดราคางานนั้น โดยทัว่ไปอู่แต่ละอู่จะมีวธีิการคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป รวมทั้งความคุน้เคย 

ความสนิทสนม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการคิดราคา อู่ท่ีไดม้าตรฐานช่างจะกาํหนดราคา โดยเอาราคาแรงงาน 

และราคาอะไหล่จากใบงานมารวมกนั จากนั้นจึงกาํหนดเป็นราคา 

 1.   ราคาแรงงาน หมายถึง ราคาค่าแรงของช่างในการท่ีปฏิบติัตามใบงาน ตั้งแต่ตน้จนจบเสร็จ และ

ราคาค่าแรงน้ีไดม้าจากการประเมินค่าของการปฏิบติัตามใบงาน 
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 2.   ราคาวสัดุ หมายถึง ค่าวสัดุส้ินเปลืองต่าง ๆ ท่ีตอ้งจดัเตรียมไวส้าํหรับช่างใชใ้นการทาํงาน และจะ

รวมคิดค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆของแต่ละงาน ซ่ึงในการกาํหนดราคานั้น ใหป้ระมาณไดจ้ากใบงาน หรือคิดเป็นร้อยละ

ของค่าแรง 

 3.   ราคาอะไหล่ หมายถึง ค่าอะไหล่ทั้งหมดท่ีใชใ้นการเปล่ียนซ่อม ลูกคา้จะตอ้งจดัหามาหรือให้อู่ช่วย

จดัหา ซ่ึงในการกาํหนดราคา จะทาํไดโ้ดยการสอบราคาอะไหล่ ตามใบงานจากร้านจาํหน่ายทัว่ไป 

 

การกาํหนดเวลาเสร็จงาน 

การกาํหนดเวลาเสร็จงานนั้น  ช่างจะทาํไดโ้ดยการใชเ้วลาทั้งหมดท่ีช่างใชใ้นการปฏิบติัตามใบงาน โดย

นบัตั้งแต่เร่ิมตน้ จนกระทัง่เสร็จเรียบร้อย เร่ิมตั้งแต่เวลาสาํหรับการเตรียมตวัก่อนลงมือปฏิบติังาน และเวลา

สาํรองหลงัจากเสร็จงาน ซ่ึงจะปฏิบติัไปพร้อมกนักบัการหาค่าแรงงาน  ภายใตเ้ง่ือนไขการรับประกนัคุณภาพใน

การปฏิบติังานของตวัแทนบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์และอู่มาตรฐานท่ีกาํหนด 

 จะเห็นไดว้า่เวลาเสร็จงานของแต่ละงานนั้น จะใชเ้ป็นมาตรฐานการกาํหนดเวลาทาํงานไดเ้ช่นเดียวกบั

ราคาแรงงาน ดงันั้นในการกาํหนดค่าแรงงาน ในแบบของการกาํหนดเวลาทาํงานก็จะสามารถทาํไดโ้ดยการ

บนัทึกเวลาปฏิบติัตามใบงานของแต่ละงาน แลว้ปรับเป็นอตัราค่าแรงเฉล่ีย 

 วธีิการคาํนวณราคา    การคาํนวณราคาพื่อแจง้ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบโดยทัว่ไปศูนยบ์ริการตวัแทนจาํหน่าย 

รถ   อู่มาตรฐาน และศูนยบ์ริการทัว่ไป จะใชว้ธีิคิดจากราคางานบวกดว้ยกาํไรจะไดร้าคาประมาณการแจง้ให้

ลูกคา้ทราบมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1.   ราคางาน   คือ  ราคาตน้ทุนในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  ไดแ้ก่  ค่าวสัดุ  ค่าอะหลัย่  ค่าแรง  เป็นตน้   

สูตร ราคางาน   =   ราคาแรงงาน + ราคาวสัดุ + ราคาอะไหล่ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้ากาํหนดให้ 

ราคางาน                                             =                     ประมาณราคาต้นทุน 

ราคาแรงงาน                                       =                                           ค่าแรง 

ราคาวสัดุ                                             =                                        ค่าโสหุ้ย 

ราคาอะไหล่                                         =                                      ค่าอะไหล่ 

เพราะฉะน้ัน ราคางาน (ต้นทุน)          =      ค่าแรง + ค่าโสหุ้ย + ค่าอะไหล่ 
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ตัวอย่าง  

งานเปล่ียนหวัเทียนรถยนตเ์ก๋ง 4 สูบ    

โดยอะไหล่ท่ีเปล่ียน คือหวัเทียน ช่างสามารถคาํนวณราคางานได ้ถา้กาํหนดให ้

-   ราคาหวัเทียนหวัละ  30 บาท 

-   ค่าแรงชัว่โมงละ 60 บาท (ทาํงานประมาณคร่ึงชัว่โมง) 

-   ค่าวสัดุและอ่ืน ๆ 50%ของค่าแรงงาน 

-   ใชเ้วลาทาํงาน 30 นาที 
 

วธีิทาํ  ราคาแรงงาน        =     
2

60
        =   30   บาท 

  ราคาอะไหล่       =        430×       = 120   บาท   (หวัเทียน 4 หวั) 

  ราคาวสัดุ (โสหุย้)     =     
100

5030×
      =   15   บาท 

 

จากสูตร  ราคางาน    =    ราคาแรงงาน + ราคาวสัดุ + ราคาอะไหล่ 

 แทนค่า         = 30 + 15 + 120 

          = 165       บาท 

 

2.   กาํไร    คือ ราคาท่ีศูนยบ์ริการรถยนตห์รือช่างซ่อมรถยนตคิ็ดราคางานแลว้ถือวา่เป็นตน้ทุน ราคา

ประมาณการแจง้ลูกใหลู้กคา้ทราบ  คือ ราคางานบวกด้วยกาํไร      ซ่ึงโดยทัว่ไปกาํไรจะคิดประมาณ 10 ถึง 25 

เปอร์เซ็นต ์ของราคางาน   ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัราคางานวา่มีฐานอยูจ่าํนวนมากหรือนอ้ย ถา้มีฐานคือจาํนวนนอ้ยอาจ

คิดถึง 25 เปอร์เซ็นต ์ของราคา 

ดงันั้นจากตวัอยา่งราคางานเป็นเงิน 165 บาท    ดงันั้นกาํไรท่ีควรจะคิดได ้ คือ 

25 เปอร์เซ็นต ์  =   41.25
100

25165 =×
   บาท     หรือ  41  บาท 

 

3.   ราคาประมาณการแจ้งให้ลูกค้า   คือ ราคาท่ีศูนยบ์ริการหรือช่างซ่อมคิดเงินจากลูกคา้เม่ือส่งมอบงาน 
 

สูตร  ราคาประมาณงานแจง้ใหลู้กคา้ =      ราคางาน + กาํไร 

แทนค่า    ราคาประมาณงานแจง้ใหลู้กคา้ =      165 + 41     =     206   บาท 
 

อน่ึง ปัจจุบนัมีปัญหาการคิดราคาประมาณการแจง้ใหลู้กคา้ ของอู่ซ่อมหรือศูนยบ์ริการบางแห่งไม่มี

ความเป็นธรรม  หรือคุณธรรมแก่ลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ โดยคิดผดิไปจากความเป็นจริงทาํใหมี้ปัญหาเกิดข้ึนแก่ลูกคา้  

อู่ซ่อมหรือช่างซ่อมจึงควรเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและซ่ือสัตยต่์อลูกคา้ผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ 
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