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คำนำ 

หนังสือบัญชีราคาคาวัสดุและคาแรงงานสำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ เปนการรวบรวม 

สืบคนขอมูลตางๆ โดยอางอิงราคาคาวัสดุจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย และขอมูล

วัสดุและอุปกรณกอสรางจากผูผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซตตางๆท่ีเก่ียวของ คาแรงงานจากบัญชีคาแรงงาน/คาดำเนินการ 

สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานกอสราง ของกลุมพัฒนาราคากลาง สำนักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คาครุภัณฑจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักงบประมาณ เพ่ือใหไดขอมูล  

ท่ีมีความถูกตองมากท่ีสุด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนคูมือสำหรับการประมาณราคาคากอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซม ตอเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่ งกอสรางอ่ืนในเบื้องตนของสถานศึกษา               

และหนวยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานเท านั้น  ไมสามารถนำไปอางอิง                  

เม่ือเกิดความขัดแยงในสัญญาหรือแบบรูปรายการไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นผูใชหนังสือคูมือฉบับนี้จะตองใช     

ดุลยพินิจเก่ียวกับความเหมาะสมของขอมูลซ่ึงอาจมีขอแตกตางกันในบางพ้ืนท่ีหรือชวงเวลา ผูใชเองตองตรวจสอบ

ขอมูลปจจุบันจากสำนักงานพาณิชยจังหวัดแตละจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง และใหปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการ        

อยางเครงครัด 

  อยางไรก็ตาม คณะผูจัดทำหวังวาหนังสือบัญชีราคาคาวัสดุและคาแรงงานสำหรับปงบประมาณ 

พ.ศ.2566 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอทานผูใชงานอยูพอสมควร และจะทำการปรับปรุงขอมูล หรือสืบคนขอมูลวัสดุ   

หรือเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนำมาใชในลำดับตอไป  
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

A.

A1.

a

A1000

ปรมิาณเกิน 100 ลบ.ม. หรอืขดุลกึไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. - 99 .

ปรมิาณตั�งแต ่ 25-100 ลบ.ม. หรอืขดุลกึ1.00-1.50 ม. ลบ.ม. - 125 .

ปรมิาณนอ้ยกว่า 25 ลบ.ม.หรอืขดุลกึเกิน1.50 ม. ลบ.ม. - 148 .

A1001 ดนิลกูรงั

ปรมิาณเกิน 100 ลบ.ม. หรอืขดุลกึไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. - 194 .

ปรมิาณตั�งแต ่ 25-100 ลบ.ม. หรอืขดุลกึ1.00-1.50 ม. ลบ.ม. - 239 .

ปรมิาณนอ้ยกว่า 25 ลบ.ม.หรอืขดุลกึเกิน1.50 ม. ลบ.ม. - 283 .

a

A1002 ขดุดนิทั�วไป ลบ.ม. - 60 .

A1003 ขดุดนิทั�วไป (เครื�องจกัรกล) ลบ.ม. - 18 .

A1004 ขดุลอกรอ่งนํ�า  (เครื�องจกัรกล) ลบ.ม. - 27 .

A1005 ขดุสระนํ�า  (เครื�องจกัรกล) ลบ.ม. - 18 .

a

A1006 ทรายหยาบรองพื �น ลบ.ม. 495           91 .

A1007 อิฐหกักระทุง้แน่นรองพื �น ลบ.ม. 150           104 .

a

A1008 คอนกรตีหยาบ 1:3:5  ( ประเภท 1 ) ลบ.ม. 1,610        398 .

A1009 คอนกรตีหยาบ 1:3:5   ( ประเภท 5 ) ลบ.ม. 1,650        398 .

a

A1010 ทรายถม ลบ.ม. 377           99 .

A1011 ดนิ ลบ.ม. 400           99 .

A1012 ดนิลกูรงั ลบ.ม. 370           99 .

A1013 หินคลกุ ลบ.ม. 466           99 .

a

A1014 อดัแน่นธรรมดา    ลบ.ม. - 25 .

A1015 อดัแน่น 85%        ลบ.ม. - 35 ลกูรงั 46 บาท/ลบ.ม.

a

A1016 ทรายหยาบ ลบ.ม. 495           - .

A1017 ทรายละเอียด ลบ.ม. 516           - .

A1018 หินย่อย เบอร ์1 ลบ.ม. 602           - .

A1019 หินย่อย เบอร ์2 ลบ.ม. 587           - .

A1020 หินเกลด็สีขาว-ดาํ ลบ.ม. 600           - .

ทราย - หนิ

ดนิทั�วไป 

ขุดดนิอื�น ๆ

วัสดุรองฐานราก

คอนกรีตหยาบรองฐานราก

วัสดุถมบริเวณ เพื�อปรับระดับ (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดับ)

ถมบดอัดดนิ - ลูกรัง  ( เครื�องจักรกล )

รายการ

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

ก. กลุ่มงานที� 1 

1. งานโครงสร้างวศิวกรรม

ขุดดนิฐานรากแล้วถมคืน

1.1 งานขุดดนิ

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

A2.

a

-

ตน้ 3,696        920 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 3,696        980 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 3,696        1,280 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 4,504        950 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 4,504        1,120 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 4,504        1,430 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 5,544        1,080 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 5,544        1,340 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 5,544        1,450 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 7,969        1,525 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 7,969        1,725 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 7,969        1,925 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 10,395      1,830 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 10,395      2,070 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 10,395      2,550 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 12,936      2,070 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 12,936      2,340 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 12,936      2,880 จาํนวน 25 -  50 ตน้

-

ตน้ 3,696        950 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 3,696        1,120 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 3,696        1,430 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 4,504        1,080 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 4,504        1,340 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 4,504        1,450 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 5,775        1,525 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 5,775        1,725 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 5,775        1,925 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 7,969        1,830 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 7,969        2,070 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 7,969        2,550 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 11,319      2,070 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 11,319      2,340 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 11,319      2,880 จาํนวน 25 -  50 ตน้

A2010 เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.40 x 0.40 x 21.00 ม. 

A2007 เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.26 x 0.26 x  21.00 ม. 

A2008 เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.30 x 0.30 x 21.00 ม. 

A2009 เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.35 x 0.35 x 21.00 ม. 

A2004 เสาเข็ม คอร. .   ขนาด  0.35 x 0.35 x 21.00 ม. 

A2005 เสาเข็ม คอร. .   ขนาด  0.40 x 0.40 x 21.00 ม. 

เสาเข็มรูปตัว ไอ (จาํนวนนอ้ยกว่า 25 ตน้ ใหส้ืบราคาเอง)

A2006 เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.22 x 0.22 x 21.00 ม. 

A2001 เสาเข็ม คอร. .   ขนาด  0.22 x 0.22 x 21.00 ม. 

A2002 เสาเข็ม คอร. .   ขนาด  0.26 x 0.26 x 21.00 ม. 

A2003 เสาเข็ม คอร. .   ขนาด  0.30 x 0.30 x 21.00 ม. 

1.2  งานเสาเข็ม

เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง  ( คอร. )

เสาเข็มรูปสี�เหลี�ยมตัน  (จาํนวนนอ้ยกว่า 25 ตน้ ใหส้ืบราคาเอง)

A2000 เสาเข็ม คอร. .   ขนาด  0.18 x 0.18 x 21.00 ม. 

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

-

ตน้ 5,460        1,306 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 5,460        1,452 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 5,460        1,598 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 7,402        1,959 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 7,402        2,178 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 7,402        2,397 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 9,061        2,455 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 9,061        2,745 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 9,061        3,035 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 11,917      2,625 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 11,917      2,935 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 11,917      3,245 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 12,001      2,795 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 12,001      3,125 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 12,001      3,455 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 17,629      2,955 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 17,629      3,305 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 17,629      3,655 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 23,782      3,310 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 23,782      3,680 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 23,782      3,940 จาํนวน 25 -  50 ตน้

ตน้ 38,482      4,085 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 38,482      4,515 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 38,482      4,945 จาํนวน 25 -  50 ตน้

a

A2019 คา่เครื�องจกัร (Pre-Bore) เมตร 200           รวมคา่แรง

  

A2020 เสาเข็มเจาะ ขนาด  Ø  0.35 x 21.00 ม. (6 เสน้ 12 มม. ป.@ 0.15) ตน้ 18,500      รวมคา่เจาะ

A2021 เสาเข็มเจาะ ขนาด  Ø  0.40 x 21.00 ม. ( 6 เสน้ 12 มม.ป.@ 0.15) ตน้ 22,500      รวมคา่เจาะ

A2022 เสาเข็มเจาะ ขนาด  Ø  0.50 x 21.00 ม. (9 เสน้ 12 มม.ป.@ 0.15) ตน้ 27,500      รวมคา่เจาะ

A2023 เสาเข็มเจาะ ขนาด  Ø  0.60 x 21.00 ม.   (8 เสน้ 16 มม.ป.@ 0.15) ตน้ 43,000      รวมคา่เจาะ

เสาเข็มเจาะนาํ (Pre-Bore)

         กรณีที�ดนิแข็ง         

เพื�อลดแรงสั�นสะเทือน

เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS 

ราคาการทาํเสาเข็มเจาะ

อาจเปลี�ยนแปลงตาม

สภาพพื �นที�ก่อสรา้ง

A2016 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.50 x 21.00 ม.

A2017 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.60 x 21.00 ม.

A2018 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.80 x 21.00 ม.

A2013 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.35 x 21.00 ม.

A2014 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.40 x 21.00 ม.

A2015 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.45 x 21.00 ม.

เสาเข็มรูปกลมกลวง   ( แบบแรงเหวี�ยง ) (จาํนวนนอ้ยกว่า 25 ตน้ ใหส้ืบราคาเอง)

A2011 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.25 x 21.00 ม.

A2012 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.30 x 21.00 ม.

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

a

-

ตน้ 151           45 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 151           46 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 151           64 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 235           68 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 235           69 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 235           96 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 314           91 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 314           92 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 314           128 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 401           107 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 401           108 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 401           152 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 532           126 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 532           128 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 532           176 จาํนวน 50 - 100 ตน้

-

ตน้ 110           45 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 110           46 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 110           64 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 165           68 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 165           69 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 165           96 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 243           91 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 243           92 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 243           128 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 322           107 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 322           108 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 322           152 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 365           126 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 365           128 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 365           176 จาํนวน 50 - 100 ตน้

A2033 เสาเข็ม คอร. รูปตวัที ยาว 6.00 ม.

A2030 เสาเข็ม คอร. ขนาด 10x12 cm รูปตวัที  ยาว 3.00 ม.

A2031 เสาเข็ม คอร. รูปตวัที ยาว 4.00 ม.

A2032 เสาเข็ม คอร. รูปตวัที ยาว 5.00 ม.

A2027 เสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม.

A2028 เสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.

รูปตัว ท ี  (จาํนวนนอ้ยกว่า 50 ตน้ ใหส้ืบราคาเอง)

A2029 เสาเข็ม คอร. ขนาด 10x12 cm รูปตวัที  ยาว 2.00 ม.

A2024 เสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด 15 ซม. x 2.00 ม.

A2025 เสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.

A2026 เสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม.

เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก

รูปตัว ไอ  (จาํนวนนอ้ยกว่า 50 ตน้ ใหส้ืบราคาเอง)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

 -

ตน้ 206           45 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 206           46 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 206           64 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 310           68 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 310           69 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 310           96 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 407           91 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 407           92 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 407           128 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 505           107 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 505           108 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 505           152 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ตน้ 602           126 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ �นไป

ตน้ 602           128 จาํนวน 100-200 ตน้

ตน้ 602           176 จาํนวน 50 - 100 ตน้

a

-

A2039 เสารั�วคอนกรตีแบบตีนชา้ง ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว  ยาว 2.50 ม. ตน้ 350           50 .

A2040 เสารั�วคอนกรตีแบบตีนชา้ง ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว  ยาว 3.00 ม. ตน้ 420           60 .

-

A2041 เสารั�วคอนกรตีแบบตวัดี ยาว  2.10 ม. ตน้ 132           40 .

A2042 เสารั�วคอนกรตีแบบตวัดี ยาว  2.40 ม. ตน้ 165           50 .

A2043 เสารั�วคอนกรตีแบบตวัดี ยาว  2.70 ม. ตน้ 198           55 .

A2044 เสารั�วคอนกรตีแบบตวัดี ยาว  3.10 ม. ตน้ 275           60 .

a

A2045 เสาตอม่อคอนกรตี ขนาด  10 x 10 ซม. x 1.00 ม. ท่อน 195           20 .

A2046 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  10 x 10 ซม. x 2.00 ม. ท่อน 355           40 .

A2047 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  10 x 10 ซม. x 3.00 ม. ท่อน 515           60 .

A2048 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม. ท่อน 225           20 .

A2049 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม. ท่อน 415           40 .

A2050 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม. ท่อน 595           60 .

เสารั�วคอนกรีต

แบบตนีช้าง

แบบตัว ด ี  ( ท้องปลิง )

เสาตอม่อคอนกรีต

A2036 เสาเข็มหกเหลี�ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.

A2037 เสาเข็มหกเหลี�ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.

A2038 เสาเข็มหกเหลี�ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.

รูปหกเหลี�ยมกลวง  (จาํนวนนอ้ยกว่า 50 ตน้ ใหส้ืบราคาเอง)

A2034 เสาเข็มหกเหลี�ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.

A2035 เสาเข็มหกเหลี�ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

a

A2051 เสาเข็มไมย้คูาลปิตสั ขนาด  Ø  3 นิ �ว x 3.00 ม. ตน้ 28             60 .

A2052 เสาเข็มไมย้คูาลปิตสั ขนาด  Ø  4 นิ �ว x 4.00 ม. ตน้ 60             80 .

A2053 เสาเข็มไมย้คูาลปิตสั ขนาด  Ø  5 นิ �ว x 5.00 ม. ตน้ 100           100 .

A2054 เสาเข็มไมย้คูาลปิตสั ขนาด  Ø  6 นิ �ว x 6.00 ม. ตน้ 220           115 .

A2055 เสาเข็มไมส้น ขนาด  Ø  3 นิ �ว x 3.00 ม. ตน้ 35             60 .

A2056 เสาเข็มไมส้น ขนาด  Ø  4 นิ �ว x 4.00 ม. ตน้ 75             80 .

A2057 เสาเข็มไมส้น ขนาด  Ø  5 นิ �ว x 5.00 ม. ตน้ 150           100 .

A2058 เสาเข็มไมส้น ขนาด  Ø  6 นิ �ว x 6.00 ม. ตน้ 350           115 .

a

-

A2059 คา่สกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø  0.30 ม. ตน้ - 300 .

A2060 คา่สกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø  0.35 ม. ตน้ - 350 .

A2061 คา่สกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø   0.40 ม. ตน้ - 400 .

A2062 คา่สกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø   0.50 ม. ตน้ - 500 .

A2063 คา่สกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø  0.60 ม. ตน้ - 600 .

A2064 คา่สกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø  0.80 ม. ตน้ - 800 .

A2065 คา่สกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø   0.100 ม. ตน้ - 1,100 .

-

A2066 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.18 x 0.18 ม. ตน้ - 150 .

A2067 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.22 x 0.22 ม. ตน้ - 180 .

A2068 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.26 x 0.26 ม. ตน้ - 230 .

A2069 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.30 x 0.30 ม. ตน้ - 250 .

A2070 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ   ขนาด  0.35 x 0.35 ม. ตน้ - 280 .

A2071 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ   ขนาด  0.40 x 0.40 ม. ตน้ - 300 .

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ

เสาเข็มไม้สน - เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

-

A2072 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. สี�เหลี�ยมตนั ขนาด  0.18 x 0.18 ม. ตน้ - 180 .

A2073 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. สี�เหลี�ยมตนั ขนาด  0.22 x 0.22 ม. ตน้ - 200 .

A2074 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. สี�เหลี�ยมตนั ขนาด  0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม. ตน้ - 250 .

A2075 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. สี�เหลี�ยมตนั ขนาด  0.30 x 0.30 ม. ตน้ - 280 .

A2076 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. สี�เหลี�ยมตนั ขนาด  0.35 x 0.35 ม. ตน้ - 300 .

A2077 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. สี�เหลี�ยมตนั ขนาด  0.40 x 0.35 ม. ตน้ - 320 .

A2078 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 ม. ตน้ - 150 .

A2079 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 ม. ตน้ - 175 .

A2080 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 ม. ตน้ - 200 .

A2081 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 ม. ตน้ - 225 .

A2082 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.45 ม. ตน้ - 250 .

A2083 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.50 ม. ตน้ - 275 .

A2084 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.60 ม. ตน้ - 375 .

A2085 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.80 ม. ตน้ - 600 .

a

-

A2086  วิธี  BORING TEST จดุ 13,500      -

A2087  วิธี  PLATE BEARING จดุ 6,500        -

-

A2088 วิธี  DYNAMIC LOAD TEST จดุ 28,500      -

A2089 วิธี  SEISMIC INTEGRITY TEST จดุ 300           -

ทดสอบความสมบูรณข์องเสาเข็ม

ราคาเปลี�ยนแปลงไดต้าม

สภาพของสถานที�ก่อสรา้ง

เสาเข็ม คอร. สี�เหลี�ยมตัน

การทดสอบทางวศิวกรรม

ทดสอบความสามารถรับนํ�าบรรทุกของพื�นดนิ

ราคาเปลี�ยนแปลงไดต้าม

สภาพของสถานที�ก่อสรา้ง

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

A3.

a

A3000 ไมแ้บบทั�วไป อาคารชั�นเดียว ( ใช ้80 % ) ลบ.ฟ. 400            - .

A3001 ไมแ้บบทั�วไป อาคาร 2 ชั�น ( ใช ้70 % ) ลบ.ฟ. 400            - .

A3002 ไมแ้บบทั�วไป อาคาร 3 ชั�น ( ใช ้60 % ) ลบ.ฟ. 400            - .

A3003 ไมแ้บบทั�วไป อาคาร 4 ชั�นขึ �นไป ( ใช ้50 % ) ลบ.ฟ. 400            - .

a

A3004 ไมแ้บบเปลือยผิว อาคารชั�นเดียว ( ใช ้80 % ) ลบ.ฟ. 500            - .

A3005 ไมแ้บบเปลือยผิว อาคาร 2 ชั�น ( ใช ้70 % ) ลบ.ฟ. 500            - .

A3006 ไมแ้บบเปลือยผิว อาคาร 3 ชั�น ( ใช ้60 % ) ลบ.ฟ. 500            - .

A3007 ไมแ้บบเปลือยผิว อาคาร 4 ชั�นขึ �นไป ( ใช ้50 % ) ลบ.ฟ. 500            - .

a

ตร.ม.  - 115 5,000 ตร.ม. ขึ �นไป

ตร.ม.  - 133 นอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม.  - 154 ชนิดผิวเรยีบ

ตร.ม.  - 193 ชนิดผิวมีบวัลวดลาย

a

A3010 ไมค้รา่ว ขนาด 1 ½  นิ �ว X 3 นิ �ว ลบ.ฟ. 400            - .

a

A3011  ขนาด Ø 3 นิ �ว ยาว 3.00 - 3.50 เมตร ตน้ 28              - .

a

A3012 ตะป ูขนาดตา่ง ๆ กก. 36             -

A3013 ตะป ูขนาดยาว 3 นิ �ว ลงั 590           - ใชต้ะป ู0.25 กก.

A3014 ตะป ูขนาดยาว 2 ½  นิ �ว ลงั 609           - ตอ่ไมแ้บบ 1 ตร.ม.

A3015 ตะป ูขนาดยาว 2  นิ �ว ลงั 650           - ตะป ู1 ลงั /17.6 กก.

A3016 ตะป ูขนาดยาว 1 ½  นิ �ว ลงั 670           -

A3017 ตะป ูขนาดยาว 1 นิ �ว ลงั 720           -

A3018 ตะปตูอกคอนกรตี ขนาดยาว  3 นิ �ว -  4 นิ �ว กก. 67             - .

A3019 ตะปตูอกสงักะสี ขนาดยาว 1.75 นิ�ว ( 50 - 70 ตวัตอ่กลอ่ง ) กลอ่ง 15             - .

a

A3020 น๊อตหวักลม  ขนาด  Ø  3 หนุ ยาว 6 นิ �ว ( 9 มม. ) กก. 28             - .

A3021 น๊อตหวักลม  ขนาด  Ø  4 หนุ ยาว 6 นิ �ว ( 12 มม. ) กก. 28             - .

a

A3022 นั�งรา้นไมไ้ผ่ ตร.ม. 50             20 .

A3023 นั�งรา้นไม้ ตร.ม. 100           40 .

A3024 นั�งรา้นเหลก็ ตร.ม. 120           30 .

ตะปู ต่าง ๆ 

น๊อตหัวกลม  ยาว 6 นิ�ว  ( สาํหรับงานไม้ )

นั�งร้านสาํหรับงานซ่อมแซมอาคาร

A3008 คา่แรงไมแ้บบทั�วไป

A3009 คา่แรงไมแ้บบเปลือยผิว

ไม้คร่าว สาํหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต ( ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที�ใช้จริงหลังจากปรับลดจาํนวนแล้ว )

ไม้คํ�ายันท้องแบบหล่อคอนกรีต

1.3  งานแบบหล่อคอนกรีต

ไม้แบบทั�วไป

ไม้แบบเปลือยผิว

ค่าแรงไม้แบบ

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

A4.

a

A4000 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้งตดิดนิ ลบ.ม. 1,845        436 .

A4001 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้งชั�นเดียว ลบ.ม. 1,845        498 .

A4002 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้ง 2 ชั�นขึ �นไป ลบ.ม. 1,845        542 .

A4003 คอนกรตีผสมเสรจ็ 180 กก./ตร.ซม.  /  140  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,399        - 1. โครงสรา้งติดดิน

A4004 คอนกรตีผสมเสรจ็  210 กก./ตร.ซม.  /  180 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,384        - คา่แรง 306 บาท

A4005 คอนกรตีผสมเสรจ็  240 กก./ตร.ซม.  /  210  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,420        - 2. โครงสรา้งชั�นเดียว

A4006 คอนกรตีผสมเสรจ็  280 กก./ตร.ซม.  /  240  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,457        - คา่แรง 391 บาท

A4007 คอนกรตีผสมเสรจ็  320 กก./ตร.ซม.  /  280  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,529        - 3. โครงสรา้งหลายชั�น

A4008 คอนกรตีหยาบผสมเสรจ็ 1:3:5 ลบ.ม. 2,193        - คา่แรง 485 บาท

A4009 คอนกรตีผสมเสรจ็ 240 กก./ตร.ซม.  /  210  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,520        - 1. โครงสรา้งติดดิน

A4010 คอนกรตีผสมเสรจ็  280 กก./ตร.ซม.  /  240 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,560        - คา่แรง 306 บาท

A4011 คอนกรตีผสมเสรจ็  320 กก./ตร.ซม.  /  280  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,640        - 2. โครงสรา้งชั�นเดียว

A4012 คอนกรตีผสมเสรจ็  350 กก./ตร.ซม.  /  300  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,690        - คา่แรง 391 บาท

A4013 คอนกรตีผสมเสรจ็  380 กก./ตร.ซม.  /  320  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,740        - 3. โครงสรา้งหลายชั�น

คา่แรง 485 บาท

a

A4014 ปนูซีเมนตป์อรต์แลนด ์ ( ประเภท 1 ) ตนั 2,694        - คา่เฉลี�ยจากหลายบรษัิท

A4015 ปนูซีเมนตป์อรต์แลนด์ ( ประเภท 5 )  ตนั 2,673        - ตราฉลาม

A4016 ปนูซีเมนตผ์สม ตนั 2,358        - คา่เฉลี�ยจากหลายบรษัิท

A4017 ปนูซีเมนตไ์ฮดรอลกิ ตนั 2,692        - คา่เฉลี�ยจากหลายบรษัิท

A4018 ปนูซีเมนตป์อรต์แลนด์ ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 148           - .

A4019 ปนูซีเมนตผ์สม ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 117           - .

A4020 ปนูซีเมนตผ์สม  ก่อ ฉาบ ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 157           - .

A4021 ปนูซีเมนตข์าว ( 40 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 400           - .

A4022 ปนูขาว ( 5 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 23             - .

a

A4023 แผ่นพลาสตกิปกูนัซมึ (กวา้ง 1.20 ม.) หลา 7               - .

A4024 นํ�ายากนัซมึ ลติร 43             - .

***** หมายเหตุ : *****  นํ�ายากนัซมึ 1 แกลลอน เท่ากบั 5 ลติร

                                 คอนกรตี 1 ลบ.ม. ใชน้ํ�ายากนัซมึ 5.24 ลติร

ปูนซเีมนต ์และ ปูนขาว (ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน)

แผ่นพลาสตกิ - นํ�ายากันซมึ

1.4  งานคอนกรีตโครงสร้าง

คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท   1

a
คอนกรีตผสมเสร็จ  กาํลังอัดประลัยที�อายุ 28 วัน  ( กก./ตร.ซม. )

รูปลูกบาศก ์15x15x15 ซม.  /  รูปทรงกระบอก 15x30 ซม.

a
คอนกรีตผสมเสร็จทนซัลเฟต กาํลังอัดประลัยที�อายุ 28 วัน  ( กก./ตร.ซม. )

รูปลูกบาศก ์15x15x15 ซม.  /  รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (รวมค่าขนส่งจากโรงงาน ระยะทางไม่เกิน 15 กิโลเมตร)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

A5.

a

A5000 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 6 มม.  ( 2.22 กก./เสน้ ) ตนั 27,666      4,100 .

A5001 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 9 มม. ( 4.99 กก./เสน้ ) ตนั 26,800      4,100 .

A5002 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด RB 12 มม  ( 8.88 กก./เสน้ ) ตนั 26,433      3,300 .

A5003 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เสน้ ) ตนั 26,300      3,300 .

A5004 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 19 มม. ( 22.26 กก./เสน้ ) ตนั 26,366      2,900 .

A5005 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เสน้ ) ตนั 26,366      2,900 .

a

A5006 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 6 มม.  ( 2.22 กก./เสน้ ) เสน้ 61             10 เผื�อวสัด ุ5%

A5007 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 9 มม. ( 4.99 กก./เสน้ ) เสน้ 133           21 เผื�อวสัด ุ7%

A5008 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด RB 12 มม  ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 234           30 เผื�อวสัด ุ9%

A5009 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เสน้ ) เสน้ 364           46 เผื�อวสัด ุ11%

A5010 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 19 มม. ( 22.26 กก./เสน้ ) เสน้ 586           65 เผื�อวสัด ุ13%

A5011 เหลก็เสน้กลมผิวเรยีบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เสน้ ) เสน้ 1,015        112 เผื�อวสัด ุ15%

a

A5012 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) ตนั 26,500      3,300 .

A5013 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ ) ตนั 26,366      3,300 .

A5014 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ ) ตนั 26,166      2,900 .

A5015 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ ) ตนั 26,166      2,900 .

A5016 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) ตนั 26,166      2,900 .

a

A5017 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 235           30 เผื�อวสัด ุ9%

A5018 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ ) เสน้ 416           53 เผื�อวสัด ุ11%

A5019 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ ) เสน้ 646           72 เผื�อวสัด ุ13%

A5020 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ ) เสน้ 1,008        112 เผื�อวสัด ุ15%

A5021 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) เสน้ 1,264        140 เผื�อวสัด ุ15%

a

A5022 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) ตนั 26,150      3,300 .

A5023 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด  DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ ) ตนั 25,750      3,300 .

A5024 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด  DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ ) ตนั 25,550      2,900 .

A5025 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ ) ตนั 25,550      2,900 .

A5026 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด  DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) ตนั 25,550      2,900 .

A5027 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด  DB 32 มม. ( 63.13 กก./เสน้ ) ตนั 25,550      2,900 .

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน

1.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตัน

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

a

A5028 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 232           30 เผื�อวสัด ุ9%

A5029 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ ) เสน้ 406           53 เผื�อวสัด ุ11%

A5030 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ ) เสน้ 631           72 เผื�อวสัด ุ13%

A5031 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ ) เสน้ 984           112 เผื�อวสัด ุ15%

A5032 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) เสน้ 1,234        140 เผื�อวสัด ุ15%

A5033 เหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย SD.50 ขนาด DB 32 มม. ( 48.30 กก./เสน้ ) เสน้ 1,612        140 เผื�อวสัด ุ15%

a

A5034 ลวดผกูเหลก็ ขนาด  Ø 1.25 มม. ( เบอร ์18 ) กก. 33             - ใช ้30 กก./ตนั

a

A5035 ลวดหนามเคลือบสงักะสี เบอร ์15 ( ยาว 72 ม. ) กก. 46             - .

A5036 ลวดหนามเคลือบสงักะสี เบอร ์ 14 ( ยาว 54 ม. ) กก. 39             - .

A5037 ลวดหนามเคลือบสงักะสี เบอร ์ 12   ( ยาว 36 ม. ) กก. 38             - .

a

A5038 แผ่นเรยีบ หนา 1.5 มม. แผ่น 2,860        354 35.40 กก./แผ่น

A5039 แผ่นเรยีบ หนา 2.0 มม. แผ่น 3,740        472 47.20 กก./แผ่น

A5040 แผ่นเรยีบ หนา 3.0 มม. แผ่น 5,810        708 70.80 กก./แผ่น

a

A5041 ตร.ม. 28 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.25 ม.

A5042 ตร.ม. 35 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.20 ม.

A5043 ตร.ม. 47 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม.

A5044 ตร.ม. 46 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม.

A5045 ตร.ม. 61 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.15 ม.

A5046 ตร.ม. 53 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม.

A5047 ตร.ม. 72 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม.

A5048 ตร.ม. 92 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม.

A5049 ตร.ม. 68 5  เหลก็ Ø 6.0 มม. @ 0.10 ม.

A5050 ตร.ม. 54 5  เหลก็ Ø 9.0 มม. @ 0.30 ม.

A5051 ตร.ม. 63 5  เหลก็ Ø 9.0 มม. @ 0.25 ม.

A5052 ตร.ม. 78 5  เหลก็ Ø 9.0 มม. @ 0.20 ม.

A5053 ตร.ม. 104 5  เหลก็ Ø 9.0 มม. @ 0.15 ม.

  เหลก็ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.

  เหลก็ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.

  เหลก็ Ø 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.

  เหลก็ Ø 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.

  เหลก็ Ø 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.

  เหลก็ Ø 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.

  เหลก็ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.

  เหลก็ Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.

ตะแกรงเหล็กสาํเร็จรูป WIRE MESH

  เหลก็ Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.

  เหลก็ Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.

  เหลก็ Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.

  เหลก็ Ø 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.

  เหลก็ Ø 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

ลวดผูกเหล็ก

ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6 กิโลกรัม

เหล็กแผ่นไร้สนิม (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

A6.

a

A6000 พื �นสาํเรจ็รูปทอ้งเรยีบ LL 200  กก./ตร.ม. ตร.ม. 227           25 .

A6001 พื �นสาํเรจ็รูปทอ้งเรยีบ LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 242           25 .

A6002 พื �นสาํเรจ็รูปทอ้งเรยีบ LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 258           25 .

A6003 พื �นสาํเรจ็รูปทอ้งเรยีบ LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 278           25 .

a

A6004 พื �นสาํเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 6 ซ.ม. LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 300           25 .

A6005 พื �นสาํเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 320           25 .

A6006 พื �นสาํเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 330           25 .

A6007 พื �นสาํเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 10 ซ.ม. LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 380           35 .

A6008 พื �นสาํเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 12 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 400           35 .

A6009 พื �นสาํเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 15 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 430           50 .

A6010 พื �นสาํเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 20 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 485           60 .

A6011 พื �นสาํเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 25 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 565           70 .

a

A6012 คอนกรตีทบัหนา้ ไม่รวมเหลก็เสรมิ หนาไม่นอ้ยกว่า 5 ซม. ตร.ม. 110           30 .

A7.

a

-

A7000 เหลก็รางนํ�า ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม.    ท่อน 1,178        415 41.52 กก./ทอ่น

A7001 เหลก็รางนํ�า ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม.  ท่อน 1,584        562 56.16 กก./ทอ่น

A7002 เหลก็รางนํ�า ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม. ท่อน 2,270        804 80.4 กก./ทอ่น

A7003 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม.   ท่อน 4,070        1,440 144.0 กก./ทอ่น

-

A7004 เหลก็รางนํ�า ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ท่อน 579           202 20-21 กก./ทอ่น

A7005 เหลก็รางนํ�า ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. ท่อน 735           260 26.00 กก./ทอ่น

A7006 เหลก็รางนํ�า ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 664           232 23-24 กก./ทอ่น

A7007 เหลก็รางนํ�า ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 862           303 30-32 กก./ทอ่น

A7008 เหลก็รางนํ�า ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 763           270 27.00 กก./ทอ่น

A7009 เหลก็รางนํ�า ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 1,046        370 37.00 กก./ทอ่น

A7010 เหลก็รางนํ�า  ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 848           300 30.00 กก./ทอ่น

A7011 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.  ท่อน 1,188        420 42.00 กก./ทอ่น 

A7012 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม. ท่อน 1,410        499 49.86 กก./ทอ่น

A7013 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม. ท่อน 1,714        606 60.60 กก./ทอ่น

A7014 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม. ท่อน 2,240        792 79.20 กก./ทอ่น

1.7  งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )

เหล็กรางนํ�า (Steel U-Channel)

ชนิดรีดร้อน (Channel Steel)

1.6  งานพื�นคอนกรีตสาํเร็จรูปอัดแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)

ชนิดตัน  ( ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม. )

ชนิดกลวง  ( HOLLOWCORE )

คอนกรีตเททับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

a

-

A7015 เหลก็รางนํ�า ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม. ท่อน 1,714        606 60.60 กก./ทอ่น

A7016 เหลก็รางนํ�า ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม. ท่อน 2,647        936 93.60 กก./ทอ่น

a

A7017 เหลก็ตวัซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ท่อน 675           210 21.00 กก./ทอ่น

A7018 เหลก็ตวัซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ท่อน 849           260 26.00 กก./ทอ่น

A7019 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 850           244 23.50 กก./ทอ่น

A7020 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 1,050        340 34.00 กก./ทอ่น

A7021 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 1,316        403 40.26 กก./ทอ่น

A7022 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม. ท่อน 1,457        446 44.58 กก./ทอ่น

A7023 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 884           271 27.06 กก./ทอ่น

A7024 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 1,190        368 36.78 กก./ทอ่น

A7025 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 1,471        450 45.00 กก./ทอ่น

A7026 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม. ท่อน 1,631        499 49.92 กก./ทอ่น

A7027 เหลก็ตวัซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 964           295 29.50 กก./ทอ่น

A7028 เหลก็ตวัซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 1,330        406 40.56 กก./ทอ่น

A7029 เหลก็ตวัซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 1,818        556 55.62 กก./ทอ่น

A7030 เหลก็ตวัซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 2,236        684 68.40 กก./ทอ่น

a

A7031 เหลก็ H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. ท่อน 6,460        2,268 189.00 กก./ทอ่น

A7032 เหลก็ H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. ท่อน 8,240        2,892 241.00 กก./ทอ่น

A7033 เหลก็ H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม. ท่อน 10,225      3,588 299.00 กก./ทอ่น

A7034 เหลก็ H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม. ท่อน 14,840      5,208 434.00 กก./ทอ่น

A7035 เหลก็ H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. ท่อน 19,280      6,768 564.00 กก./ทอ่น

A7036 เหลก็ H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม. ท่อน 29,345      9,864 822.00 กก./ทอ่น

A7037 เหลก็ H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม. ท่อน 38,590      12,384 1,032.00 กก./ทอ่น

a

A7038 เหลก็ I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. ท่อน 3,725        1,236 103.00 กก./ทอ่น

A7039 เหลก็ I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม. ท่อน 7,874        2,604 217.00 กก./ทอ่น

A7040 เหลก็ I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม. ท่อน 5,647        1,872 156.00 กก./ทอ่น

A7041 เหลก็ I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม. ท่อน 6,749        2,232 186.00 กก./ทอ่น

A7042 เหลก็ I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. ท่อน 8,326        2,760 230.00 กก./ทอ่น

A7043 เหลก็ I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม. ท่อน 9,145        3,024 252.00 กก./ทอ่น

A7044 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ท่อน 10,498      3,480 290.00 กก./ทอ่น

A7045 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม. ท่อน 16,688      5,532 461.00 กก./ทอ่น

A7046 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 12 x 24 มม. ท่อน 18,979      6,276 523.00 กก./ทอ่น

เหล็กรางนํ�า (Steel U-Channel) (ต่อ)

ชนิดรีดร้อน (Channel Steel) (ต่อ)

เหล็ก ไอ-บมี (Steel I-Beam)

เหล็กตัวซ ีชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel)

เหล็ก เอช-บมี (Steel H-Beam)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

a

A7047 เหลก็ I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ท่อน 15,854      5,184 432.00 กก./ทอ่น

A7048 เหลก็ I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม. ท่อน 19,959      6,600 550.00 กก./ทอ่น

A7049 เหลก็ I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม. ท่อน 24,169      7,992 666.00 กก./ทอ่น

A7050 เหลก็ I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ท่อน 29,286      9,576 798.00 กก./ทอ่น

a

A7051 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ท่อน 185           67 6.72 กก./ทอ่น

A7052 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม. ท่อน 240           87 8.70 กก./ทอ่น

A7053 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม. ท่อน 292           106 10.60 กก./ทอ่น

A7054 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม. ท่อน 225           82 8.16 กก./ทอ่น

A7055 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 3.2 มม. ท่อน 228           83 8.28 กก./ทอ่น

A7056 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม. ท่อน 300           101 10.89 กก/ทอ่น

A7057 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม. ท่อน 361           131 13.10 กก./ทอ่น

A7058 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม. ท่อน 303           101 10.98 กก./ทอ่น

A7059 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม. ท่อน 311           113 11.28 กก./ทอ่น

A7060 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ท่อน 411           145 14.50 กก./ทอ่น

A7061 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. ท่อน 488           177 17.70 กก./ทอ่น

A7062 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม. ท่อน 400           145 14.50 กก./ทอ่น

A7063 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 394           143 14.28 กก./ทอ่น

A7064 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ท่อน 520           184 18.40 กก./ทอ่น

A7065 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม. ท่อน 715           226 22.62 กก./ทอ่น

A7066 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ท่อน 734           268 26.58 กก./ทอ่น

A7067 เหลก็ฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ท่อน 996           355 35.50 กก./ทอ่น

A7068 เหลก็ฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม. ท่อน 1,269        460 45.96 กก./ทอ่น

A7069 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ท่อน 1,163        411 41.10 กก./ทอ่น

A7070 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. ท่อน 1,650        598 59.76 กก./ทอ่น

A7071 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม. ท่อน 2,154        780 78.00 กก./ทอ่น

A7072 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม. ท่อน 2,088        575 57.54 กก./ทอ่น

A7073 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม. ท่อน 2,204        798 79.80 กก./ทอ่น

A7074 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม. ท่อน 2,817        1,020 102.00 กก./ทอ่น

A7075 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม. ท่อน 1,717        622 62.20 กก./ทอ่น

A7076 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ท่อน 2,308        892 89.20 กก./ทอ่น

A7077 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม. ท่อน 3,165        1,146 114.60 กก./ทอ่น

A7078 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม. ท่อน 2,954        1,070 106.98 กก./ทอ่น

A7079 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม. ท่อน 3,866        1,400 139.98 กก./ทอ่น

A7080 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม. ท่อน 4,777        1,730 172.98 กก./ทอ่น

A7081 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม. ท่อน 3,811        1,380 138.00 กก./ทอ่น

เหล็ก ไอ-บมี (Steel I-Beam) (ต่อ)

เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

a

A7082 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม. ท่อน 4,529        1,640 163.98 กก./ทอ่น

A7083 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม. ท่อน 5,578        2,020 201.98 กก./ทอ่น

a

-

A7084 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว  หนา 1.2 มม. ท่อน 144           44 5.22 กก./ทอ่น

A7085 ทอ่เหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 1 ½  นิ �ว x 1 ½  นิ �ว หนา 2.0 มม. ท่อน 361           111 13.08 กก./ทอ่น

A7086 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 2 นิ �ว x 2 นิ �ว  หนา 2.0 มม.   ท่อน 485           149 17.58 กก./ทอ่น

A7087 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 2 นิ �ว x 2 นิ �ว  หนา 2.3 มม. (มอก.)  ท่อน 553           170 20.04 กก./ทอ่น

A7088 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 2 นิ �ว x 2 นิ �ว  หนา 3.2 มม. (มอก.)  ท่อน 745           230 27.00 กก./ทอ่น

A7089 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 3 นิ �ว x 3 นิ �ว  หนา 2.3 มม. ท่อน 745           230 27.00 กก./ทอ่น

A7090 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 3 นิ �ว x 3 นิ �ว  หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 1,161        358 42.06 กก./ทอ่น

A7091 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 3 นิ �ว x 3 นิ �ว  หนา 4.0 มม. (มอก.) ท่อน 1,423        438 51.54 กก./ทอ่น

A7092 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว  หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 1,484        538 53.76 กก./ทอ่น

A7093 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว  หนา 4.0 มม. (มอก.)  ท่อน 1,943        704 70.38 กก./ทอ่น

A7094 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว  หนา 4.5 มม. (มอก.)  ท่อน 2,167        785 78.48 กก./ทอ่น

A7095 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 5 นิ �ว x 5 นิ �ว  หนา 3.2 มม. (JIS) ท่อน 1,874        679 67.86 กก./ทอ่น

A7096 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 5 นิ �ว x 5 นิ �ว  หนา 4.5 มม. (JIS)   ท่อน 2,754        997 99.72 กก./ทอ่น

A7097 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 5 นิ �ว x 5 นิ �ว  หนา 6.0 มม. (JIS)  ท่อน 3,594        1,301 130.14 กก./ทอ่น

A7098 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 6 นิ �ว x 6 นิ �ว  หนา 3.2 มม. (JIS)  ท่อน 2,265        820 82.02 กก./ทอ่น

A7099 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 6 นิ �ว x 6 นิ �ว หนา 4.5 มม. (มอก.)  ท่อน 3,316        1,209 120.90 กก./ทอ่น

A7100 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 6 นิ �ว x 6 นิ �ว หนา 6.0 มม. (มอก.)  ท่อน 4,375        1,584 158.4 กก./ทอ่น

A7101 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 8 นิ �ว x 8 นิ �ว  หนา 4.5 มม. ท่อน 4,509        1,633 163.26 กก./ทอ่น

A7102 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมจตัรุสั ขนาด 8 นิ �ว x 8 นิ �ว  หนา 6.0 มม. ท่อน 5,936        2,149 214.92 กก./ทอ่น

-

A7103 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 นิ �ว x 2 นิ �ว  หนา 1.2 มม. ท่อน 222           80 8.04 กก./ทอ่น

A7104 ท่อเหล็กกลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 นิ �ว x 2 นิ �ว หนา 2.3 มม. (มอก.) ท่อน 404           146 14.64 กก./ทอ่น

A7105 ท่อเหล็กกลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 นิ �ว x 2 นิ �ว หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 536           194 19.44 กก./ทอ่น

A7106 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว หนา 2.0 มม. ท่อน 553           200 20.04 กก./ทอ่น

A7107 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 745           270 27.00 กก./ทอ่น

A7108 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว  หนา 2.3 มม. (JIS) ท่อน 851           308 30.84 กก./ทอ่น

A7109 ทอ่เหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว  หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 1,161        421 42.06 กก./ทอ่น

A7110 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว  หนา 4.0 มม.(มอก.) ท่อน 1,423        515 51.54 กก./ทอ่น

A7111 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว  หนา 4.5 มม.(มอก.) ท่อน 1,582        573 57.30 กก./ทอ่น

A7112 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 1,005        364 36.42 กก./ทอ่น

A7113 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3 นิ �ว x 5 นิ �ว หนา 2.0 มม.(มอก.) ท่อน 1,577        571 57.12 กก./ทอ่น

A7114 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3 นิ �ว x 5 นิ �ว หนา 4.0 มม.(มอก.) ท่อน 1,938        702 70.20 กก./ทอ่น

เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) (ต่อ)

ท่อเหล็กกลวง 

สี�เหลี�ยมจัตุรัส (Square Tube)

สี�เหลี�ยมผืนผ้า (Rectangular Tube)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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-

A7115 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3 นิ �ว x 5 นิ �ว หนา 4.5 มม. (มอก.) ท่อน 2,170        786 78.60 กก./ทอ่น

A7116 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3 นิ �ว x 6 นิ �ว หนา 3.2 มม.(JIS) ท่อน 1,786        647 64.68 กก./ทอ่น

A7117 ท่อเหลก็กลวงสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3 นิ �ว x 6 นิ �ว หนา 4.5 มม.(JIS) ท่อน 2,709        981 98.10 กก./ทอ่น

ท่อเหล็กกลมผิวดาํ 

A7118 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  1/2 นิ�ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 161           58 5.82 กก./ทอ่น

A7119 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  1/4 นิ�ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 205           74 7.44 กก./ทอ่น

A7120 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  3/4 นิ�ว  หนา 2.3 มม. ท่อน 271           84 9.80 กก./ทอ่น

A7121 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  1 นิ �ว  หนา 2.3 มม. ท่อน 298           108 10.8 กก./ทอ่น

A7122 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 1 1/4 นิ�ว  หนา 2.3 มม. ท่อน 378           134 13.74 กก./ทอ่น

A7123 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 1 1/4 นิ�ว  หนา 2.5 มม. ท่อน 414           150 15.00 กก./ทอ่น

A7124 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว  หนา 2.3 มม. ท่อน 435           157 15.78 กก./ทอ่น

A7125 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 1 1/ 2 นิ �ว  หนา 2.5 มม. ท่อน 470           170 17.04 กก./ทอ่น

A7126 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว   หนา 2.8 มม. ท่อน 523           189 18.96 กก./ทอ่น

A7127 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  1 1/2 นิ�ว  หนา 3.2 มม. ท่อน 593           214 21.48 กก./ทอ่น

A7128 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  2 นิ �ว  หนา 2.3 มม. ท่อน 546           198 19.80 กก./ทอ่น

A7129 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  2 นิ �ว  หนา 3.2 มม. ท่อน 749           271 27.12 กก./ทอ่น

A7130 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  2 นิ �ว  หนา 4.0 มม. ท่อน 923           334 33.42 กก./ทอ่น

A7131 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  2 1/2 นิ�ว  หนา 2.8 มม. ท่อน 841           304 30.48 กก./ทอ่น

A7132 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  2 1/2 นิ�ว  หนา 3.2 มม. ท่อน 956           346 34.62 กก./ทอ่น

A7133 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 2 1/2 นิ�ว  หนา 4.0 มม. ท่อน 1,181        427 42.78 กก./ทอ่น

A7134 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 3 นิ �ว  หนา 2.8 มม. ท่อน 987           357 35.76 กก./ทอ่น

A7135 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  3 นิ �ว  หนา 3.2 มม. ท่อน 1,123        406 40.68 กก./ทอ่น

A7136 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 3 1/ 2 นิ �ว  หนา  3.2 มม. ท่อน 1,285        465 46.56 กก./ทอ่น

A7137 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  3 ½ นิ�ว   หนา 4.0 มม. ท่อน 1,551        561 56.16 กก./ทอ่น

A7138 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  4 นิ �ว  หนา 3.2 มม. ท่อน 1,453        526 52.62 กก./ทอ่น

A7139 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 4 นิ �ว  หนา 3.5 มม. ท่อน 1,587        574 57.48 กก./ทอ่น

A7140 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  4 นิ �ว  หนา 4.5 มม. ท่อน 2,021        732 73.20 กก./ทอ่น

A7141 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  5 นิ �ว  หนา 3.6 มม. ท่อน 2,005        726 72.60 กก./ทอ่น

A7142 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  5 นิ �ว  หนา 4.0 มม. ท่อน 2,220        804 80.40 กก./ทอ่น

A7143 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  5 นิ �ว  หนา 4.5 มม. ท่อน 2,485        900 90.00 กก./ทอ่น

A7144 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 5 นิ �ว  หนา 6.0 มม. ท่อน 3,281        1,188 118.80 กก./ทอ่น

A7145 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 6 นิ �ว  หนา 4.5 มม. ท่อน 2,949        1,068 106.80 กก./ทอ่น

A7146 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  6 นิ �ว  หนา 5.0 มม. ท่อน 3,281        1,188 118.80 กก./ทอ่น

A7147 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  6 นิ �ว  หนา  6.0 มม. ท่อน 3,910        1,416 141.60 กก./ทอ่น

A7148 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  6 นิ �ว   หนา 7.1 มม. ท่อน 4,590        1,662 166.20 กก./ทอ่น

A7149 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  8 นิ �ว  หนา 4.5 มม. ท่อน 3,894        1,410 141.00 กก./ทอ่น

สี�เหลี�ยมผืนผ้า (Rectangular Tube) (ต่อ)
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ท่อเหล็กกลมผิวดาํ (ต่อ)

A7150 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø 8 นิ �ว  หนา 5.8 มม. ท่อน 4,988        1,806 180.60 กก./ทอ่น

A7151 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  8 นิ �ว  หนา 7.0 มม. ท่อน 5,982        2,166 216.60 กก./ทอ่น

A7152 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  8 นิ �ว  หนา 8.2 มม. ท่อน 6,976        2,526 252.60 กก./ทอ่น

a

A7153 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด 3/8 นิ�ว x 3/8 นิ�ว ท่อน 117           43 4.26 กก./ทอ่น

A7154 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด ½ นิ�ว  x ½ นิ�ว ท่อน 187           68 6.80 กก./ทอ่น

A7155 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด 5/8 นิ�ว x 5/8 นิ�ว ท่อน 326           118 11.82 กก./ทอ่น

A7156 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด ¾ นิ�ว  x  ¾ นิ�ว ท่อน 470           170 17.04 กก./ทอ่น

A7157 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว ท่อน 838           304 30.36 กก./ทอ่น

A7158 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด1 ¼ นิ�ว  x 1 ¼ นิ�ว ท่อน 1,309        474 47.40 กก./ทอ่น

A7159 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด 1 ½ นิ�ว  x 1 ½ นิ�ว ท่อน 1,885        683 68.28 กก./ทอ่น

A7160 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด 1 ¾ นิ�ว x 1 ¾ นิ�ว ท่อน 2,567        930 92.95 กก./ทอ่น

A7161 เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั ขนาด 2 นิ �ว  x 2 นิ �ว ท่อน 3,354        1,214 121.44 กก./ทอ่น

a

A7162 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1/2 นิ�ว  หนา 1 หนุ (3 มม.)  ท่อน 49             18 1.77 กก./ทอ่น

A7163 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1/2 นิ�ว  หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ท่อน 73             26 2.64 กก./ทอ่น

A7164 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 5/8 นิ�ว  หนา 1 หนุ (3 มม.)  ท่อน 61             22 2.21 กก./ทอ่น

A7165 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 5/8 นิ�ว  หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ท่อน 91             33 3.30 กก./ทอ่น

A7166 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3/4 นิ�ว  หนา 1 หนุ (3 มม.)  ท่อน 74             27 2.66 กก./ทอ่น

A7167 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3/4 นิ�ว  หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ท่อน 109           40 3.96 กก./ทอ่น

A7168 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3/4 นิ�ว  หนา 2 หนุ (6 มม.) ท่อน 146           53 5.31 กก./ทอ่น

A7169 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 นิ �ว  หนา 1 หนุ (3 มม.)  ท่อน 98             35 3.54 กก./ทอ่น

A7170 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 นิ �ว หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ท่อน 145           53 5.28 กก./ทอ่น

A7171 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 นิ �ว  หนา 2 หนุ (3 มม.)  ท่อน 196           71 7.08 กก./ทอ่น

A7172 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 นิ �ว หนา 3 หนุ ( 9 มม. )  ท่อน 293           106 10.60 กก./ทอ่น

A7173 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 นิ �ว  หนา 4 หนุ ( 12 มม. )  ท่อน 391           142 14.16 กก./ทอ่น

A7174 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 1/4 นิ�ว  หนา 3 หนุ ( 9 มม. ) ท่อน 374           136 13.56 กก./ทอ่น

A7175 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 1/2 นิ�ว  หนา 3 หนุ ( 9 มม. )  ท่อน 444           161 16.08 กก./ทอ่น

A7176 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 1 1/2 นิ�ว  หนา 4 หนุ ( 13 มม. )  ท่อน 593           215 21.48 กก./ทอ่น

A7177 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 2 นิ �ว  หนา 4 หนุ ( 12 มม. )  ท่อน 780           283 28.26 กก./ทอ่น

A7178 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 3 นิ �ว  หนา 4 หนุ ( 12 มม. )  ท่อน 1,169        424 42.36 กก./ทอ่น

A7179 เหลก็แบนสี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาด 4 นิ �ว  หนา 4 หนุ  ( 12 มม. ) ท่อน 1,553        562 56.25 กก./ทอ่น

a

A7180 โครงหลงัคาทั�วไป (ทรงจั�ว ทรงเพงิ ทรงปั�นหยา อื�น ๆ) กก. -            10 รวมลวดเชื�อม

A7181 โครงหลงัคาทั�วไป (โครง TRUSS) กก. -            12 รวมลวดเชื�อม

เหล็กแบน สี�เหลี�ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars)

ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ

เหล็กแท่งสี�เหลี�ยมตัน

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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a

A7182 เหลก็แผ่นเรยีบดาํ หนา 2 มม. แผ่น 1,715        470 47.00 กก./แผ่น 

A7183 เหลก็แผ่นเรยีบดาํ  หนา 3 มม. แผ่น 2,555        700 70.00 กก./แผ่น

A7184 เหลก็แผ่นเรยีบดาํ หนา 4 มม. แผ่น 3,384        940 94.00 กก./แผ่น

A7185 เหลก็แผ่นเรยีบดาํ หนา 6 มม. แผ่น 5,110        1,400 140.00 กก./แผ่น

A7186 เหลก็แผ่นเรยีบดาํ หนา 9 มม.  แผ่น 7,665        2,100 210.00 กก./แผ่น

a

A7187 แปหลงัคาสาํเรจ็รูป หนา 0.55 มม. ท่อน 124           25 .

A7188 แปหลงัคาสาํเรจ็รูป หนา 0.70 มม. ท่อน 145           25 .

A7189 แปเหลก็อาบสงักะสีตวัซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม. เมตร 103           25 .

a

ตร.ม. - 102 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึ �นไป

ตร.ม. - 140 จนัทนั/แปห่างนอ้ยกว่า 75 ซม.

ตร.ม. - 140 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึ �นไป

ตร.ม. - 183 จนัทนั/แปห่างนอ้ยกว่า 75 ซม.

ตร.ม. - 198 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึ �นไป

ตร.ม. - 304 จนัทนั/แปห่างนอ้ยกว่า 75 ซม.

A7191 ทรงปั�นหยา

A7192 ทรงไทย

เหล็กแผ่นเรียบดาํ (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต

แปหลังคาสาํเร็จรูป ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

A7190 ทรงจั�วและทรงเพงิแหงน
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

B.

B1.

b

-

B1000 กระเบื�องลอนคู ่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. แผ่น 58             - สีซีเมนต์

B1001 กระเบื�องลอนคู ่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. แผ่น 64             - สีตา่งๆ

B1002 กระเบื�องลอนคู ่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5.5 มม. แผ่น 67             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

B1003 กระเบื�องลอนคู ่ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. แผ่น 80             - สีซีเมนต์

B1004 กระเบื�องลอนคู ่ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. แผ่น 80             - สีตา่งๆ

B1005 ครอบสนัโคง้กระเบื�องลอนคู ่ แผ่น 55             - สีซีเมนต์

B1006 ครอบสนัโคง้กระเบื�องลอนคู่ แผ่น 64             - สีตา่งๆ

B1007 ครอบสนัโคง้กระเบื�องลอนคู่ แผ่น 64             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

B1008 ครอบตะเฆ่กระเบื�องลอนคู่ แผ่น 55             - สีซีเมนต์

B1009 ครอบตะเฆ่กระเบื�องลอนคู ่ แผ่น 64             - สีตา่งๆ

B1010 ครอบตะเฆ่กระเบื�องลอนคู ่ แผ่น 67             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

B1011 ครอบเพงิแหงนกระเบื�องลอนคู ่  แผ่น 55             - สีซีเมนต์

B1012 ครอบเพงิแหงนกระเบื�องลอนคู ่  แผ่น 64             - สีตา่งๆ

B1013 ครอบเพงิแหงนกระเบื�องลอนคู ่  แผ่น 67             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

B1014 ชนฝากระเบื�องลอนคู่ แผ่น 55             - สีซีเมนต์

B1015 ชนฝากระเบื�องลอนคู่ แผ่น 64             - สีตา่งๆ

B1016 ชนฝากระเบื�องลอนคู่ แผ่น 67             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

-

B1017 รางนํ�าสงักะสี  กวา้ง 4 นิ �ว เมตร 260           - .

B1018 รางนํ�าสแตนเลส กวา้ง 4 นิ �ว เมตร 620           - .

-

B1019 ขอยดึกระเบื�องลอนคู ่ยาว 8 นิ �ว - 10 นิ �ว ตวั 6               - .

B1020 ขอยดึกระเบื�องลอนคูเ่คลือบสี ยาว 8 นิ �ว - 10 นิ �ว ตวั 10             - .

B1021 ขอยดึกระเบื�องลกูฟกูลอนเลก็ ยาว 6 นิ �ว - 8 นิ �ว ตวั 7               - .

B1022 สลกัเกลียวยดึกระเบื�องลอนคู่ ตวั 7               - .

B1023 สลกัเกลียวยดึกระเบื�องลอนใหญ่ ยาว 16 นิ �ว ตวั 9               - .

B1024 สลกัเกลียวและพกุรองกระเบื�องบานเกลด็ ชดุ 13             - .

B1025 สลกัเกลียวยดึครอบกระเบื�อง ตวั 7               - .

B1026 ตะปเูกลียวยดึกระเบื�องลอนคู ่ยาว 4 นิ �ว ตวั 6               - .

B1027 ตะปเูกลียวยดึกระเบื�องลกูฟกูลอนเลก็ ยาว 2 ½  นิ �ว  - 3 นิ �ว ตวั 6               - .

รางนํ�าตะเฆ่ราง

อุปกรณย์ึดกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใย

รายการ

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

2. งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานมุงหลังคา

กระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใย 

กระเบื�องลอนคู่
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b

B1028 กระเบื�องคอนกรตีลอนโคง้หรอืลอนเหลี�ยม  แผ่น 10             - สีแดงกหุลาบ - เทา

B1029 กระเบื�องคอนกรตีลอนโคง้หรอืลอนเหลี�ยม แผ่น 12             - สีอื�น ๆ

B1030 กระเบื�องคอนกรตีลอนโคง้หรอืลอนเหลี�ยม   แผ่น 33             - สีนํ�าเงินแพรไหม

B1031 กระเบื�องคอนกรตีลอนกาบกลว้ย แผ่น 13             - สีอิฐอาํไพ - สีนํ�าตาล

B1032 กระเบื�องคอนกรตีลอนกาบกลว้ย แผ่น 16             - สีเขียวไพรพฤกษ์

B1033 กระเบื�องคอนกรตีลอนนีโอคลาส แผ่น 16             - สีนํ�าเงิน - สีมกุชมพู

B1034 กระเบื�องคอนกรตีลอนคลื�น    แผ่น 25             - สีนํ�าทะเล

B1035 ครอบสนัโคง้ แผ่น 24             - .

B1036 ครอบขา้ง แผ่น 24             - .

B1037 ครอบขา้งปิดชายคา แผ่น 32             - .

B1038 ครอบขา้งปิดจั�ว แผ่น 39             - .

B1039 ครอบโคง้หางมน แผ่น 40             - .

B1040 ครอบโคง้ 2 ทาง แผ่น 32             - .

B1041 ครอบโคง้ 3 ทาง แผ่น 49             - .

B1042 ครอบโคง้ 4 ทาง แผ่น 49             - .

B1043 ปนูปั�นครอบหลงัคาตะเฆ่สนั เมตร 580           - รวมคา่แรง

B1044 รางนํ�าสงักะสีตะเฆ่รางสาํเรจ็รูป เมตร 390           - รวมคา่แรง

B1045 แผ่นเสรมิรอยตอ่กนัรั�ว เมตร 330           - รวมคา่แรง

-

B1046 ขอยดึกระเบื�องคอนกรตี ตวั 2               - .

B1047 ขอยดึเชิงชายกระเบื�องคอนกรตี ตวั 5               - .

B1048 ตะปเูกลียวยดึแป กลอ่งละ 500 ตวั กลอ่ง 350           - .

B1049 ตะปเูกลียวยดึกระเบื�องคอนกรตี 2.25 นิ�ว ตวั 1               - .

B1050 ตะปเูกลียวยดึกระเบื�องคอนกรตี ปลายสว่าน 2.5 นิ�ว ตวั 2               - .

B1051 ตะปเูกลียวยดึกระเบื�องคอนกรตี ปลายสว่าน 4 นิ �ว ตวั 4               - .

b

B1052 กระเบื�องโปรง่แสงลอนคู ่ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม. แผ่น 254           -

B1053 กระเบื�องโปรง่แสงลอนคู ่ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม. แผ่น 310           -

B1054 กระเบื�องโปรง่แสงลอนเลก็ ขนาด 0.54 ม.x1.20 ม. แผ่น 275           -

B1055 กระเบื�องโปรง่แสงลอนเลก็ ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม. แผ่น 340           -

B1056 กระเบื�องโปรง่แสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.20 ม. แผ่น 530           -

B1057 กระเบื�องโปรง่แสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.50 ม. แผ่น 665           -

B1058 กระเบื�องโปรง่แสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม. แผ่น 800           -

B1059 กระเบื�องโปรง่แสงลอนสงักะสี ขนาด 0.65 ม. x 2.13 ม. แผ่น 315           -

B1060 กระเบื�องโปรง่แสงลอนโคง้ - ลอนกาบกลว้ย - ลอนคลื�น แผ่น 330           -

B1061 กระเบื�องโปรง่แสงลอนโคง้ซีแพคโมเนีย ขนาด 0.33 ม. X 0.42 ม. แผ่น 350           -

B1062 กระเบื�องโปรง่แสงลอนคู ่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีขาวใส ขาวขุ่น แผ่น 241           -

กระเบื�องคอนกรีต 

อุปกรณย์ึดกระเบื�องคอนกรีต

กระเบื�องโปร่งแสง

สีขาวใส - ขาวขุ่น
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b

B1063 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลือบสี หนาไม่นอ้ยกว่า 0.4 มม.  ตร.ม. 290           70 หลงัคาจั�ว

B1064 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลือบสี หนาไม่นอ้ยกว่า 0.5 มม.   ตร.ม. 350           70 หลงัคาจั�ว

B1065 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลือบอะลซูงิค ์หนาไม่นอ้ยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 230           70 หลงัคาจั�ว

B1066 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลือบอะลซูงิค ์หนาไม่นอ้ยกว่า 0.5 มม.   ตร.ม. 285           70 หลงัคาจั�ว

B1067 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลือบสี หนาไม่นอ้ยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 315           80 หลงัคาโคง้

B1068 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลือบสี หนาไม่นอ้ยกว่า 0.5 มม.      ตร.ม. 395           80 หลงัคาโคง้

B1069 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลือบอะลซูงิค ์หนาไม่นอ้ยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 260           80 หลงัคาโคง้

B1070 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลือบอะลซูงิค ์หนาไม่นอ้ยกว่า 0.5 มม.  ตร.ม. 330           80 หลงัคาโคง้

B1071 ครอบมมุ   ( FLASHING )   กวา้ง 60 ซม. เมตร 260           50 เคลือบสี

B1072 ครอบมมุ    ( FLASHING ) กวา้ง 60 ซม. เมตร 220           50 เคลือบอะลซูิงค์

B1073 บานเกลด็  ( LOUVER ) เมตร 160           รวมคา่แรง เคลือบสี

B1074 บานเกลด็ ( LOUVER ) เมตร 160           รวมคา่แรง เคลือบอะลซูิงค์

B1075 หลงัคาแผ่นใส ( SKY-LIGHT )     หนา 1.6 มม. ตร.ม. 800           50 .

b

-

B1076 สงักะสีลกูฟกูลอนเลก็ หนา 0.40 มม.  ฟตุ 22             - เบอร ์28

B1077 สงักะสีลกูฟกูลอนเลก็ หนา 0.25 มม.  ฟตุ 22             - เบอร ์32

B1078 สงักะสีลกูฟกูลอนเลก็ หนา 0.25 มม.  ฟตุ 22             - เบอร ์35

B1079 สงักะสีลกูฟกูลอนใหญ่ หนา 0.20 มม.   ฟตุ 22             - เบอร ์35

-

B1080 สงักะสีลกูฟกูลอนเลก็ กวา้ง 2.5 ฟตุ หนา 0.20 มม.  ฟตุ 25             - เบอร ์35

B1081 สงักะสีลกูฟกูลอนใหญ่ กวา้ง 2.5 ฟตุ หนา 0.20มม.  ฟตุ 25             - เบอร ์35

b

B1082 แผ่นสะทอ้นความรอ้น อลมูิเนียม ดา้นเดียว ตร.ม. 42             20 .

B1083 แผ่นสะทอ้นความรอ้น อลมูิเนียม สองดา้น ตร.ม. 65             20 .

B1084 ฉนวนกนัความรอ้นชนิด   ( PE )   หนา 5 มม. ตร.ม. 250           25 .

B1085 ฉนวนกนัความรอ้นชนิด  ( PU )  หนา 25 มม. ตร.ม. 280           25 .

B1086 ฉนวนกนัความรอ้นชนิด  ( PU )  หนา 50 มม. ตร.ม. 470           25 .

b

B1087 ตะแกรง Wire Mesh เคลือบ PVC เบอร ์18 ขนาดช่อง 25x25 มม. ตร.ม. 80             - .

b

B1088 เชิงชายไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว + ทบัเชิงชาย เมตร 145           94 รวมทบัเชิงชายไมเ้นื�อแข็ง

B1089 เชิงชายไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 1 นิ �ว x 8 นิ �ว + ทบัเชิงชาย เมตร 216           94 รวมทบัเชิงชายไมเ้นื�อแข็ง

B1090 เชิงชายไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 1 นิ �ว x 10 นิ �ว + ทบัเชิงชาย เมตร 273           94 รวมทบัเชิงชายไมเ้นื�อแข็ง

B1091 เชิงชายไมเ้นื�อแข็ง / ไมส้าํเรจ็รูป เมตร -            45 ขนาด 6" - 8" (แผ่นเดียว)

B1092 ปิดกนันก สาํเรจ็รูป / P.V.C. เมตร 35             30 .

B1093 รางนํ�าตะเฆ่สาํเรจ็รูป เมตร -            25 สแตนเลส / สงักะสี

เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื�อง ไม้เนื�อแข็ง

หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน  ( ROOF AND SIDING METAL SHEET )

แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต

ไม่ชุบสี

ชุบสี

วัสดุฉนวนกันความร้อน

ตะแกรง Wire Mesh (สาํหรับรองรับฉนวนกันร้อน ที�ตดิตั�งกับวัสดุมุงหลังคา)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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b

B1094 เชิงชายไมส้าํเรจ็รูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม. เมตร 67             73 รวมทบัเชิงชายไมส้าํเรจ็รูป

B1095 เชิงชายไมส้าํเรจ็รูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม. เมตร 90             73 รวมทบัเชิงชายไมส้าํเรจ็รูป

b

-

B1096 รางนํ�าสงักะสี เบอร ์26 กวา้ง 5 นิ �ว เมตร 350           25 พรอ้มขอรดัราง

B1097 รางนํ�าสงักะสี เบอร ์26 กวา้ง 6 นิ �ว  เมตร 400           25 พรอ้มขอรดัราง

B1098 รางนํ�าสงักะสี เบอร ์28 กวา้ง 5 นิ �ว เมตร 300           25 พรอ้มขอรดัราง

B1099 รางนํ�าสงักะสี เบอร ์28 กวา้ง 6 นิ �ว เมตร 350           25 พรอ้มขอรดัราง

B1100 ท่อรบันํ�าฝนสงักะสี เบอร ์28 ขนาด  Ø 3 นิ �ว เมตร 250           25 พรอ้มแหวนรดัทอ่

B1101 ท่อรบันํ�าฝนสงักะสี เบอร ์28 ขนาด  Ø 4 นิ �ว    เมตร 350           25 พรอ้มแหวนรดัทอ่

-

B1102 รางนํ�าสแตนเลส หนา 1 มม.กวา้ง 5 นิ �ว เมตร 700           25 พรอ้มขอรดัราง

B1103 รางนํ�าสแตนเลส หนา 1 มม.กวา้ง 6 นิ �ว เมตร 800           25 พรอ้มขอรดัราง

B1104 ท่อรบันํ�าฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิ �ว เมตร 400           25 พรอ้มแหวนรดัทอ่

B1105 ท่อรบันํ�าฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ �ว เมตร 500           25 พรอ้มแหวนรดัทอ่

b

-

B1106 ทรงจั�ว ตร.ม. - 45 .

B1107 ปั�นหยา ตร.ม. - 50 .

B1108 ทรงไทย ตร.ม. - 55 .

- สังกะสี

B1109 ทรงจั�ว, ทรงไทย, ปั�นหยา, ทรงเพงิหมาแหงน (ทกุขนาด) ตร.ม. - 23 .

- กระเบื�องคอนกรีต

B1110 ทรงจั�ว, ทรงไทย, ปั�นหยา, ทรงเพงิหมาแหงน    ตร.ม. - 74 .

B1111 ครอบขา้ง, ครอบชนผนงั เมตร - 74 .

B1112 ครอบสนัโคง้, ตะเฆ่สนั, (รวมคา่แรงปนูทราย,ทาสี) เมตร - 74 .

B1113 ตดักระเบื�องตะเฆ่ราง, ครอบชนผนงั เมตร - 74 .

กระเบื�องลอนคู่ - กระเบื�องลูกฟูก 

เชิงชายไม้สาํเร็จรูป (สีธรรมชาตหิรือสีรองพื�น)

รางรับนํ�าฝน และท่อรับนํ�าฝน 

รางสังกะสี

รางสแตนเลส

ค่าตดิตั�งกระเบื�องหลังคา

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"



23

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

B2.

b

-

B2000 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 402           97 ธรรมดา

B2001 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 406           97 มีฟอยล์

B2002 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 433           97 ทนความชื �น

B2003 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 406           97 ธรรมดา

B2004 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 461           97 มีฟอยล์

B2005 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 461           97 ทนความชื �น

B2006 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 486           97 ทนไฟ

-

B2007 ฝา้กระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 337           92 ตีเวน้รอ่ง = 94 บาท

B2008 ฝา้กระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 362           92 ตีเวน้รอ่ง = 94 บาท

- ระแนงไม้

B2009 ฝา้ระแนงไมเ้นื�อแข็ง ขนาด ½  นิ �ว x 2 นิ �ว ครา่วไมเ้นื�อแข็ง  ตร.ม. 449           167 เวน้รอ่ง

B2010 ฝา้ระแนงไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 742           162 เขา้ลิ �น

b

-

B2011 ฝา้ยิปซั�มบอรด์หนา 9 มม. ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 298           75 ธรรมดา

B2012 ฝา้ยิปซั�มบอรด์หนา 9 มม. ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 318           75 มีฟอยล์

B2013 ฝา้ยิปซั�มบอรด์หนา 9 มม. ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 343           75 ทนความชื �น

B2014 ฝา้ยิปซั�มบอรด์หนา 12 มม. ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 318           75 ธรรมดา

B2015 ฝา้ยิปซั�มบอรด์หนา 12 มม. ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 371           75 มีฟอยล์

B2016 ฝา้ยิปซั�มบอรด์หนา 12 มม. ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 371           75 ทนความชื �น

B2017 ฝา้ยิปซั�มบอรด์หนา 12 มม. ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 395           75 ทนไฟ

-

B2018 ฝา้กระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 253           75 .

ฝา้กระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.

ตีเวน้รอ่ง ยาแนวโพลียรูเิทนซีลแลนท ์ครา่วโลหะชบุสงักะสี

B2020 ฝา้กระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.ครา่วโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 278           75 .

ฝา้กระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.

ตีเวน้รอ่ง ยาแนวโพลียรูเิทนซีลแลนท ์ครา่วโลหะชบุสงักะสี

-

B2022 ฝา้ระแนงเหลก็ชบุสงักะสีอบสี      ตร.ม. 1,749        รวมค่าติดตั�ง พรอ้มโครงครา่ว

B2021 ตร.ม. 296           75 .

ระแนงเหล็ก

แผ่นยิบซั�มบอรด์ ฉาบเรียบรอยต่อ

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ

B2019 ตร.ม. 272           75 .

2.2 งานฝ้าเพดาน และแผงบังแดด

ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื�อแข็ง

แผ่นยิบซั�มบอรด์ ฉาบเรียบรอยต่อ

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ

ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี
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b

- แผ่นยิบซั�มบอรด์

B2023 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม ครา่วอลมูิเนียม ที บาร ์ ตร.ม. 286           52 ธรรมดา

B2024 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วอลมูิเนียม ที บาร ์ ตร.ม. 304           52 มีฟอยล์

B2025 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วอลมูิเนียม ที บาร ์ ตร.ม. 326           52 ทนความชื �น

B2026 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วอลมูิเนียม ที บาร ์ ตร.ม. 304           52 ธรรมดา

B2027 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วอลมูิเนียม ที บาร ์ ตร.ม. 349           52 มีฟอยล์

B2028 ฝา้ยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วอลมูิเนียม ที บาร ์ ตร.ม. 319           52 ทนความชื �น

-

B2029 ฝา้กระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.ครา่วทีบาร ์ ตร.ม. 248           52 .

B2030 ฝา้กระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.ครา่วทีบาร ์ ตร.ม. 268           52 .

-

B2031 ฉาบปนูเพดาน ค.ส.ล. (สงูไม่เกิน 3.00 เมตร) ตร.ม. 100           82 สงู 3.01-5.00 เมตร=94บาท

B2032 อดุแตง่ยาแนวใตพ้ื �นสาํเรจ็รูป ตร.ม. 24             30 .

-

B2033 ฝา้เพดานอคสูติกบอรด์ หนาไมน่อ้ยกวา่ 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ตร.ม. 398           90

B2034 ฝา้เพดานอคสูติกบอรด์ หนาไมน่อ้ยกวา่ 12.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร ตร.ม. 409           170

B2035 ฝา้เพดานอคสูติกบอรด์ หนาไมน่อ้ยกวา่ 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ตร.ม. 509           100

B2036 ฝา้เพดานอคสูติกบอรด์ หนาไมน่อ้ยกวา่ 15.5 มม. ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร ตร.ม. 527           190

b

B2037 แผงบงัแดดครา่วไมเ้นื �อแข็งแผน่กระเบื �องเสน้ใยแผน่เรยีบ หนา 4 มม.                ตร.ม. 418           92 .

B2038 แผงบงัแดดครา่วไมเ้นื �อแข็งแผน่กระเบื �องเสน้ใยแผน่เรยีบ หนา 6 มม.                ตร.ม. 440           92 .

B2039 แผงบงัแดดครา่วไมเ้นื �อแข็งแผน่ชิ �นไมอ้ดัความหนาแน่นสงู หนา 8 มม. ตร.ม. 470           94 .

B2040 แผงบงัแดดครา่วไมเ้นื �อแข็งแผน่ชิ �นไมอ้ดัความหนาแน่นสงู หนา 10 มม. ตร.ม. 508           94 .

b

B2041 แผงบงัแดดครา่วเหลก็ฉากแผน่กระเบื�องเสน้ใยแผน่เรยีบ หนา 4 มม.                ตร.ม. 473           92 หนาไม่เกิน 6 มม.

B2042 แผงบงัแดดครา่วเหลก็ฉากแผน่กระเบื�องเสน้ใยแผน่เรยีบ หนา 6 มม.                ตร.ม. 495           92 หนาไม่เกิน 6 มม.

B2043 แผงบงัแดดครา่วเหลก็ฉากแผน่ชิ �นไมอ้ดัความหนาแน่นสงู หนา 8 มม. ตร.ม. 525           94 .

B2044 แผงบงัแดดครา่วเหลก็ฉากแผน่ชิ �นไมอ้ดัความหนาแน่นสงู หนา 10 มม. ตร.ม. 562           94 .

b

B2045 แผงบงัแดดอลมูิเนียมเคลือบสีแบบตวั  C   ( พรอ้มโครงครา่ว ) ตร.ม. 1,655         - รวมคา่ติดตั�ง

B2046 แผงบงัแดดอลมูิเนียมเคลือบสีแบบตวั  Z   ( พรอ้มโครงครา่ว ) ตร.ม. 1,655         - รวมคา่ติดตั�ง

b

B2047 บวัฝา้เพดานไม ้ขนาด 1/2 x 2 นิ �ว - 3 นิ �ว เมตร 27             45 .

B2048 บวัฝา้เพดานสาํเรจ็รูป ขนาด 1/2 x 2 นิ �ว - 3 นิ �ว เมตร 33             40 .

แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉาก

แผงบังแดดอลูมเินียม

บัวฝ้าเพดานไม้

ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมเินียม ท.ีบาร ์(T-BAR)

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ

ฝ้าเพดานฉาบปูนและยาแนว  ( ใต้ท้องพื�น )

ฝ้าเพดานอคูสตกิบอรด์ (คร่าวทบีาร)์

ชนิดขอบตรง

แผงบังแดดคร่าวไม้เนื�อแข็ง
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B3.

b

B3000 พื �นขดัมนัผสมนํ�ายากนัซมึ ตร.ม. 123           82 .

B3001 พื �นปนูทราย ปรบัระดบั พรอ้มขดัหยาบ ตร.ม. 109           61 .

B3002 พื �นปนูทราย ปรบัระดบั พรอ้มขดัมนั ตร.ม. 113           82 .

B3003 ขดัหยาบผิวพื �น (ไม่รวมปนูทรายฯ) ตร.ม. -            30 บนพื �น ค.ส.ล.

B3004 ขดัมนัเรยีบผิวพื �น (ไม่รวมปนูทรายฯ) ตร.ม. -            40 บนพื �น ค.ส.ล.

B3005 ขีดรอ่งลายกา้งปลา (ไม่รวมปนูทรายฯ) ตร.ม. -            45 บนพื �น ค.ส.ล.

b

B3006 พื �นผิวหินขดั หนา 1 ซม. (รวมปนูทราย + ฝังเสน้ พีวีซ)ี ตร.ม. 453           153 มีลวดลาย = 198 บาท

B3007 พื �นผิวหินลา้ง (รวมปนูทราย + ฝังเสน้ พีวีซ)ี ตร.ม. 451           99 มีลวดลาย = 158 บาท

B3008 พื �นผิวทรายลา้ง, กรวดลา้ง (รวมปนูทราย + ฝังเสน้ พีวีซ)ี ตร.ม. 394           99 มีลวดลาย = 158 บาท

b

B3009 พื �นปกูระเบื�องเคลือบ ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว ตร.ม. 314           193 รวมปนูทราย

B3010 พื �นปกูระเบื�องเคลือบ ขนาด 8 นิ �ว x 8 นิ �ว ตร.ม. 350           158 รวมปนูทราย

B3011 พื �นปกูระเบื�องเคลือบ ขนาด 12 นิ �ว x 12 นิ �ว ตร.ม. 350           158 รวมปนูทราย

B3012 พื �นปกูระเบื�องเคลือบ ขนาด 16 นิ �ว x 16 นิ �ว ตร.ม. 376           158 รวมปนูทราย

B3013 พื �นปกูระเบื�องปสูลบั - ทรายลา้ง / กรวดลา้ง / หินลา้ง ตร.ม. 302           201 รวมปนูทราย

b

B3014 พื �นป ูPorcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 12"x12" ตร.ม. 469           184 รวมปนูทราย

B3015 พื �นป ูPorcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 16"x16" ตร.ม. 496           184 รวมปนูทราย

B3016 พื �นป ูPorcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 18"x18" ตร.ม. 513           217 รวมปนูทราย

B3017 พื �นป ูPorcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 20"x20" ตร.ม. 529           217 รวมปนูทราย

B3018 พื �นป ูPorcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24"  ขึ �นไป ตร.ม. 606           222 รวมปนูทราย

b

B3019 พื �นปแูผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ  40 x 80 ซม. ตร.ม. 1,133        198  ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ

B3020 พื �นปแูผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 1,983        198  ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

B3021 พื �นปแูผ่นหินแกรนิตสีดาํ ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 2,663        198 คา่แรง  = 164 บาท

b

B3022 พื �นปกูระเบื�องหินขดัสาํเรจ็รูป ขนาด  30 x 30 ซม. ตร.ม. 624           183 รวมปนูทราย

B3023 พื �นปหูินขดัสาํเรจ็รูป ขนาด  40 x 40 ซม. ตร.ม. 1,013        183 รวมปนูทราย

B3024 พื �นปกูระเบื�องดนิเผา ขนาด 6 x6 นิ�ว ( ด่านเกวียน ) ตร.ม. 510           159 รวมปนูทราย

b

B3025 พื �นปกูระเบื�องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม. ตร.ม. 393           50 มากกว่า 100 ตร.ม.

B3026 พื �นปกูระเบื�องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 มม. ตร.ม. 451           50 คา่แรง = 40 บาท

B3027 พื �นปกูระเบื�องยางชนิดมว้น หนา 2.0 มม. ตร.ม. 530           120  มากกว่า 100 ตร.ม.

B3028 พื �นปกูระเบื�องยางชนิดมว้น หนา 2.5 มม. ตร.ม. 632           120 คา่แรง = 100 บาท

ผิวพื�นปูกระเบื�องเคลือบ

ผิวพื�นปู Porcelain (พ๊อซเลน)

ผิวพื�นปูหนิอ่อน - หนิแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )

ผิวพื�นปูกระเบื�องหนิขัดสาํเร็จรูป - กระเบื�องดนิเผา

ผิวพื�นปูกระเบื�องยาง ( รวมปูนทรายรองพื�นขัดมัน )

2.3  งานพื�น

ผิวพื�นขัดมันและขัดหยาบ

ผิวพื�นหนิขัด - หนิล้าง - ทรายล้าง  ( พร้อมเส้นแบ่งแนว )

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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b

-

B3029 พื �นปปูารเ์กไ้มแ้ดง หนา 19 มม. ขนาด 1  1/4"X8 1/2" ตร.ม. 616           115

B3030 พื �นปปูารเ์กไ้มแ้ดง หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X10" ตร.ม. 671           115

B3031 พื �นปปูารเ์กไ้มแ้ดง หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12" ตร.ม. 781           115

-

B3032 พื �นปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12"  ตร.ม. 1,188        115

B3033 พื �นปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X14"  ตร.ม. 1,672        115

B3034 พื �นปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X45"  ตร.ม. 1,793        115

B3035 พื �นปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X60"  ตร.ม. 1,826        115

B3036 พื �นปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X90"  ตร.ม. 2,783        115

-

-

B3038 พื �นปปูารเ์กไ้มส้กั หนา 19 มม. ขนาด  1  3/4"X12"  ตร.ม. 1,188        115

B3039 พื �นปปูารเ์กไ้มส้กั หนา 19 มม. ขนาด 4"x14" ตร.ม. 1,903        115

b

B3040 พื �นปโูมเสดไมแ้ดง ขนาด 6 นิ �ว  ตร.ม. 396           115 มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ �นไป

B3041 พื �นปโูมเสดไมเ้บญจพรรณ ขนาด 4 ½  นิ �ว ตร.ม. 286           115 คา่แรง 95 บาท/ตร.ม.

b ผิวพื�น FLOOR HARDENER

B3042 พื �น FLOOR HARDENER โรยผง 5 กก./ ตร.ม. ตร.ม. 79             61

B3043 พื �น FLOOR HARDENER โรยผง 7 กก./ ตร.ม. ตร.ม. 102           61

b ผิวพื�น EPOXZY COATING 

B3044 พื �น EPOXZY COATING 300  MICRON ตร.ม. 200           -

B3045 พื �น EPOXZY COATING 500  MICRON ตร.ม. 250           -

B3046 พื �น EPOXZY COATING 800  MICRON ตร.ม. 300           -

b ผิวพื�น EPOXZY SELF - LEVELING

B3047 พื �น EPOXZY SELF - LEVELING 2 มม. ตร.ม. 450           - ราคาเพิ�มตามความหนา 

B3048 พื �น EPOXZY SELF - LEVELING 3 มม. ตร.ม. 550           - มิลลเิมตรละ 100 บาท

b ผิวพื�น PU SELF - LEVELING

B3049 พื �น PU SELF- LEVELING 3 มม. ตร.ม. 500           -

B3050 พื �น PU SPORT 6 มม. ตร.ม. 2,000        -

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ �นไป 

คา่แรง 95 บาท/ตร.ม.

ไม้สัก  (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ �นไป 

คา่แรง 95 บาท/ตร.ม.

ผิวพื�นปูโมเสคไม้ (ไม่รวมค่าขัดพื�น และค่าลงนํ�ายาเคลือบผิว) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

ราคารวมคา่แรง

ราคารวมคา่แรง

ไม้แดง (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ �นไป 

คา่แรง 95 บาท/ตร.ม.

ไม้มะค่า (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ �นไป 

คา่แรง 95 บาท/ตร.ม.

ไม้ประดู่ (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

B3037 พื �นปปูารเ์กไ้มป้ระดู ่หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12"  ตร.ม. 990           115

ผิวพื�นปูปารเ์ก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพื�น และค่าลงนํ�ายาเคลือบผิว)
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b

B3051 พื �นไมเ้นื�อแข็งเขา้ลิ �นวางบนตงไมเ้นื�อแข็ง ตร.ม. 953           140 มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ �นไป

B3052 พื �นไมแ้ดงเขา้ลิ �นวางบนตงไมเ้นื�อแข็ง            ตร.ม. 3,213        140 คา่แรง 120 บาท/ตร.ม.

B3053 พื �นไมต้ะเคียนทองวางบนตงไมเ้นื�อแข็ง         ตร.ม. 2,680        120

B3054 พื �นไมม้ะคา่วางบนตงไมเ้นื�อแข็ง                      ตร.ม. 2,008        120

B3055 พื �นไมส้กัวางบนตงไมเ้นื�อแข็ง                           ตร.ม. 6,021        120

b

ตร.ม. -            50 พื �นที� 80 ตร.ม.ขึ �นไป

ตร.ม. -            70 พื �นที�นอ้ยกว่า 80 ตร.ม.

b

B3057 พื �นถนนหรอืทางเทา้ปบูลอ็ก หนา 6 ซม. ตร.ม. 450           55 สีซีเมนต์

B3058 พื �นถนนหรอืทางเทา้ปบูลอ็ก หนา 6 ซม.  ตร.ม. 529           55 สีตา่ง ๆ

B3059 พื �นถนนหรอืทางเทา้ปบูลอ็ก หนา 10 ซม.           ตร.ม. 806           55 สีซีเมนต์

B3060 พื �นถนนหรอืทางเทา้ปบูลอ็ก หนา 10 ซม.          ตร.ม. 845           55 สีตา่ง ๆ

b

B3061 ขอบคนัหินคอนกรตี ยาว 1.00 เมตร ท่อน 170           50 .

b

B3062 เสน้แบ่งแนวพีวีซี  6 มม. เสน้ 26             - .

B3063 เสน้แบ่งแนวพีวีซี 10 มม. เสน้ 28             - .

B3064 เสน้แบ่งแนวทองเหลือง เสน้ 220           - .

B4.

b

B4000 ผนงัก่ออิฐมอญ ครึ�งแผ่น  ตร.ม. 284           89 รั�ว - กาํแพง ค่าแรง = 78 บาท

B4001 ผนงัก่ออิฐมอญ เตม็แผ่น  ตร.ม. 584           167 รั�ว - กาํแพง ค่าแรง = 130 บาท

B4002 ผนงัก่ออิฐดนิเผา ตร.ม. 887           84 ชนิดทนไฟ

B4003 ผนงัก่ออิฐแดงกลวง ตร.ม. 266           84 .

B4004 ผนงัก่ออิฐแดงกลวง เตม็แผ่น ตร.ม. 584           153 .

b

B4005 ผนงัก่อเซรามิคบล๊อก ผิวดา้น ตร.ม. 486           55 .

B4006 ผนงัก่อเซรามิคบล๊อก ผิวเคลือบ ตร.ม. 666           55 .

ขอบคันหนิคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร

วัสดุเส้นแบ่งแนว  ยาวเส้นละ 2.00 เมตร

2.4 งานผนัง

ผนังก่ออิฐ

ผนังก่อเซรามคิ

พื�นไม้เข้าลิ�นวางบนตงไม้  ( ราคายังไม่รวมไม้ตง ) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ �นไป 

คา่แรง 95 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงขัดพื�นไม้ (ด้วยเครื�องจักร)

B3056 คา่ขดัพื �นไม ้(ดว้ยเครื�องจกัร)

คอนกรีตบล๊อกปูพื�น (รวมทรายปรับระดับ 5 ซม.)
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b

B4007 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อก 2 ชั�น   เตม็หนา้เสา, คาน ตร.ม. 264           120 .

B4008 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อก 2 ชั�น   เตม็หนา้เสา, คาน  โชวแ์นว ตร.ม. 264           149 .

B4009 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 7 ซม.    ตร.ม. 132           80 รั�ว - กาํแพง คา่แรง =  65 บาท

B4010 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 7 ซม. โชวแ์นว ตร.ม. 132           89 .

B4011 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 9 ซม. ตร.ม. 223           86 รั�ว - กาํแพง คา่แรง =  73 บาท

B4012 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 9 ซม. โชวแ์นว ตร.ม. 223           89 .

B4013 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 19 ซม. ตร.ม. 314           98 รั�ว - กาํแพง คา่แรง =  91 บาท

B4014 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 19 ซม. โชวแ์นว ตร.ม. 314           105 .

b

B4015 ผนงัก่อคอนกรตีมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4 ตร.ม. 273           56  ร ั�ว - กาํแพง คา่แรง = 53 บาท

B4016 ผนงัก่อคอนกรตีมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม. G4 ตร.ม. 376           60 รั�ว - กาํแพง คา่แรง =  56 บาท

B4017 ผนงัก่อคอนกรตีมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 12.5 ซม. G4 ตร.ม. 471           63 รั�ว - กาํแพง คา่แรง =  61 บาท

B4018 ผนงัก่อคอนกรตีมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 20.0 ซม. G4 ตร.ม. 754           78 รั�ว - กาํแพง คา่แรง =  75 บาท

B4019 ผนงัก่อคอนกรตีมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G2 ตร.ม. 247           56 รั�ว - กาํแพง คา่แรง =  61 บาท

B4020 ผนงัก่อคอนกรตีมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม.G2 ตร.ม. 335           60 รั�ว - กาํแพง คา่แรง =  75 บาท

b

B4021 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อกกนัฝน หนา 9 ซม. ตร.ม. 343           89 .

B4022 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อกกนัฝนลิ �นคู ่หนา 9 ซม. ตร.ม. 356           89 .

B4023 ผนงัก่อคอนกรตีบล๊อกโปรง่มีลวดลาย หนา 9 ซม. ตร.ม. 356           89 .

b

B4024 ผนงัก่อบล๊อกแกว้สีขาว ขนาด 6"x6" ตร.ม. 1,560        240

B4025 ผนงัก่อบล๊อกแกว้สีขาว ขนาด 8"x8" ตร.ม. 1,490        200

B4026 ผนงัก่อบล๊อกแกว้สีขาว ขนาด 12"x12" ตร.ม. 955           150

b

B4027 ผนงับกุระเบื�องเคลือบ ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว ตร.ม. 310           201 .

B4028 ผนงับกุระเบื�องเคลือบ ขนาด 4 นิ �ว x 8 นิ �ว ตร.ม. 312           201 .

B4029 ผนงับกุระเบื�องเคลือบ ขนาด 8 นิ �ว x 8 นิ �ว ตร.ม. 315           166 .

B4030 ผนงับกุระเบื�องเคลือบ ขนาด 8 นิ �ว x 10 นิ �ว ตร.ม. 324           166 .

B4031 ผนงับกุระเบื�องเคลือบ ขนาด 12 นิ �ว x 12 นิ �ว ตร.ม. 333           181 .

b

B4032 ผนงับอุิฐประดบั ตร.ม. 799           220 .

B4033 ผนงับกุระเบื�องดนิเผาแบบไม่เคลือบ ขนาด 4 นิ �วx4นิ �ว ตร.ม. 563           183 .

B4034 ผนงับกุระเบื�องดนิเผาแบบเคลือบ ขนาด 4นิ �วx4นิ �ว ตร.ม. 954           183 .

b

B4035 ผนงับแุผน่หินออ่น-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.30 ม.,0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 1,230        265 .

B4036 ผนงับแุผน่หินออ่น-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.60 ม.,0.40 x 0.80 ม. ตร.ม. 1,450        302 (สีเทา-ดาํ)

ผนังก่อบล๊อก  ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา )

ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกกันฝน

ผนังก่อบล๊อกแก้ว

ผนังบุกระเบื�องเคลือบ (ไม่รวมงานฉาบ ปูนรองพื�น)

ผนังบุอิฐประดับ

ผนังบุแผ่นหนิอ่อน - หนิแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )

ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก
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b

B4037 ผนงัผิวหินลา้ง ตร.ม. 401           121

B4038 ผนงัผิวทรายลา้ง ตร.ม. 335           121

B4039 ผนงัผิวกรวดลา้ง ตร.ม. 552           121

b

-

B4040 ผนงัไมอ้ดัสกั หนา 4 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 443           69 กรณีมีการตดัตอ่

B4041 ผนงัไมอ้ดัสกั หนา 6 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 483           69 คา่แรง = 88 บาท/ตร.ม.

-

B4042 ผนงัไมอ้ดัยาง หนา 4 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 346           69 กรณีมีการตดัตอ่

B4043 ผนงัไมอ้ดัยาง หนา 6 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 379           69 คา่แรง = 88 บาท/ตร.ม.

-

B4044 ผนงัยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 432           69 กรณีมีการตดัตอ่

B4045 ผนงัยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 459           69 คา่แรง = 88 บาท/ตร.ม.

-

B4046 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 359           89

B4047 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 8 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 389           89

B4048 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 10 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 427           89

B4049 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 458           89

-

B4050 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 487           89

B4051 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 525           89

B4052 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 571           89

-

B4053 ผนงัไมเ้ขา้ลิ �นครา่วไมเ้นื�อแข็ง ดา้นเดียว ตร.ม. 673           96 .

B4054 ผนงัไมต้ีซอ้นเกลด็หรอืตีทบัเกลด็ ขนาด 3/4 x4 นิ�ว ดา้นเดียว ตร.ม. 732           96 .

b

-

B4055 ผนงัไมอ้ดัสกั หนา 4 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 636           108 กรณีมีการตดัตอ่

B4056 ผนงัไมอ้ดัสกั หนา 6 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 716           108 คา่แรง = 128 บาท/ตร.ม.

-

B4057 ผนงัไมอ้ดัยาง หนา 4 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 442           108 กรณีมีการตดัตอ่

B4058 ผนงัไมอ้ดัยาง หนา 6 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 508           108 คา่แรง = 128 บาท/ตร.ม.

-

B4059 ผนงัยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 612           108 กรณีมีการตดัตอ่

B4060 ผนงัยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื�อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 666           108 คา่แรง = 128 บาท/ตร.ม.

ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื�น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 

แผ่นยิบซั�มบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ�นไม้อัดซเีมนต ์ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

        กรณีมีการตดัตอ่        

 คา่แรง = 108 บาท/ตร.ม.

แผ่นไม้

ผนังโครงคร่าวไม้เนื�อแข็ง          ( บุสองด้าน )

ผนังผิวล้าง (รวมปูนทรายรองพื�น)

 เสา คาน ครบี แผงบงัแดด 

 คา่แรง = 138 บาท/ตร.ม

ผนังโครงคร่าวไม้เนื�อแข็ง  ( บุด้านเดยีว )

ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื�น  ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นยิบซั�มบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
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-

B4061 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 466           140

B4062 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 8 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 526           140

B4063 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 10 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 601           140

B4064 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 664           140

-

B4065 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 722           140

B4066 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 798           140

B4067 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่วไมเ้นื �อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 890           140

-

B4068 ผนงัไมเ้ขา้ลิ �นครา่วไมเ้นื�อแข็ง สองดา้น ตร.ม. 1,177        221 .

b

-

B4069 ผนงัไมอ้ดัสกั หนา 4 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 391           95 .

B4070 ผนงัไมอ้ดัสกั หนา 6 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 451           95 .

-

B4071 ผนงัไมอ้ดัยาง หนา 4 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 313           95 .

B4072 ผนงัไมอ้ดัยาง หนา 6 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 347           95 .

-

B4073 ผนงัยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 383           100 .

B4074 ผนงัยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 411           100 .

-

B4075 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 311           95 .

B4076 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 8 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 341           95 .

B4077 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผน่เรยีบ หนา 10 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 378           95 .

B4078 ผนงักระเบื �องซีเมนตเ์สน้ใยแผน่เรยีบ หนา 12 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 409           95 .

-

B4079 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 439           95 .

B4080 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 477           95 .

B4081 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 523           95 .

-

B4082 ผนงัไมส้าํเรจ็รูป 15x300x0.8 ซม.ครา่วโลหะชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 377           95 สธีรรมชาติ.

B4083 ผนงัไมส้าํเรจ็รูป 15x300x0.8 ซม.ครา่วโลหะชบุสงักะสี ดา้นเดียว ตร.ม. 442           95 สีตา่ง ๆ

B4084 ผนงัไมส้าํเรจ็รูป 15x300x1 ซม. ชนิดบงัใบ ตร.ม. 594           95 .

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ�นไม้อัดซเีมนต ์ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นฝาไม้สาํเร็จรูป(ไฟเบอรซ์เีมนต)์

        กรณีมีการตดัตอ่        

 คา่แรง = 154 บาท/ตร.ม.

แผ่นฝาไม้

ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  ( บุด้านเดยีว )

ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อัดยาง  ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นยิบซั�มบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ�นไม้อัดซเีมนต ์ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"



31

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

b

-

B4085 ผนงัไมอ้ดัสกั หนา 4 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 601           120 .

B4086 ผนงัไมอ้ดัสกั หนา 6 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 681           120 .

-

B4087 ผนงัไมอ้ดัยาง หนา 4 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 407           120 .

B4088 ผนงัไมอ้ดัยาง หนา 6 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 473           120 .

-

B4089 ผนงัยิปซั�มบอรด์ หนา 9 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 541           130 .

B4090 ผนงัยิปซั�มบอรด์ หนา 12 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 595           130 .

-

B4091 ผนงักระเบื �องเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 401           120 .

B4092 ผนงักระเบื �องเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 8 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 461           120 .

B4093 ผนงักระเบื �องเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 10 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 535           120 .

B4094 ผนงักระเบื �องเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 12 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 599           120 .

-

B4095 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 604           120 .

B4096 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 680           120 .

B4097 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี สองดา้น ตร.ม. 772           120 .

b

-

B4098 ผนงักระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 12 มม.ครา่วเหล็กรูปพรรณ ดา้นเดียว ตร.ม. 632           95 .

-

B4099 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่วเหล็กรูปพรรณ ดา้นเดียว ตร.ม. 746           95 .

b

-

B4100 ผนงักระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 12 มม.ครา่วเหล็กรูปพรรณ สองดา้น ตร.ม. 822           140 .

B4101

B4102 ผนงัไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.ครา่วเหล็กรูปพรรณ สองดา้น ตร.ม. 1,048        140 .

b

B4103 แผงลวดตาข่าย ขนาด  1 ½  นิ �ว ครา่วไมเ้นื�อแข็ง          ตร.ม. 370           120 .

B4104 แผงลวดตาข่าย ขนาด  2 นิ �ว ครา่วไมเ้นื�อแข็ง                ตร.ม. 351           120 .

b

B4105 แผงลวดตาข่าย ขนาด  1 ½  นิ �ว ครา่วเหลก็ฉาก         ตร.ม. 586           120 .

B4106 แผงลวดตาข่าย ขนาด  2 นิ �ว ครา่วเหลก็ฉาก                ตร.ม. 567           120 .

ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ  ( บุสองด้าน ) โครงคร่าวหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.4 มม.  # 0.60 x 1.20 เมตร

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ�นไม้อัดซเีมนต ์ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวไม้เนื�อแข็ง

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็กฉาก

แผ่นยิบซั�มบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ�นไม้อัดซเีมนต ์ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ  ( บุด้านเดยีว ) โครงคร่าวหล็กกล่อง 1 1/2"x3" หนา 1.4 มม. # 0.60 x 1.20 เมตร

แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ�นไม้อัดซเีมนตใ์ยความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  ( บุสองด้าน )

ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร

ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
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b

B4107 แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½  นิ �ว ครา่วท่อเหลก็ดาํ       ตร.ม. 697           120 .

B4108 แผงลวดตาข่าย ขนาด  2 นิ �ว ครา่วท่อเหลก็ดาํ                ตร.ม. 679           120 .

b

B4109 แผงลวดตาข่าย ขนาด1½นิ �ว ครา่วท่อเหลก็เคลือบสงักะสี        ตร.ม. 794           120 .

B4110 แผงลวดตาข่าย ขนาด2นิ �ว ครา่วท่อเหลก็เคลือบสงักะสี                ตร.ม. 775           120 .

b

-

B4111 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิ �ว ( เสน้ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 116           - เบอร ์11

B4112 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ �ว  ( เสน้ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 101           - เบอร ์11

B4113 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิ �ว   ( เสน้ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 132           - เบอร ์10

B4114 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ �ว  ( เสน้ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 108           - เบอร ์10

-

B4115 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิ �ว ( เสน้ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 133           - เบอร ์11

B4116 ช่องตาข่าย ขนาด  2 นิ �ว  ( เสน้ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 116           - เบอร ์11

B4117 ช่องตาข่าย ขยาด 1 ½  นิ �ว ( เสน้ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 138           - เบอร ์10

B4118 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ �ว   ( เสน้ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 127           - เบอร ์10

b

-

B4119 ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½  นิ �ว ) มว้น 1,235        - .

B4120 ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ �ว ) มว้น 1,226        - .

B4121 ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ �ว ) มว้น 1,217        - .

-

B4122 ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิ �ว ) มว้น 1,030        - .

B4123 ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ �ว ) มว้น 830           - .

B4124 ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ �ว ) มว้น 730           - .

b

B4125 มุง้ลวดอลมูิเนียม ขนาด กวา้ง 90 ซม.    ยาว 30.00 ม. มว้น 2,890        - .

B4126 มุง้ลวดอลมูิเนียม ขนาด กวา้ง 120 ซม.  ยาว 30.00 ม. มว้น 3,850        - .

b

B4127 แผ่นอลมูิเนียมคอมโพสทิ ไสก้ลางชนิด FR หนาไม่นอ้ยกว่า 4 มม. ตร.ม. 1,450        500 เคลอืบสดีว้ยระบบ PVDF

B4128 โครงเหลก็รูปพรรณ รบัแผ่น ขนาด 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.5 มม. ตร.ม. 420           รวมคา่แรง รวมอปุกรณส์ิ �นเปลื �องซลิโิคน

B4129 คา่แรงตดิตั�ง เซาะพบัและเชี�อมโครงเหลก็ (ไม่รวมตดิโคง้) ตร.ม. -            525 ติดตั�งตามมาตรฐานผูผ้ลิต

แบบตาหกเหลี�ยม ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาวม้วนละ 45 ม. )

มุ้งลวดอลูมเินียม

แผ่นอลูมเินียมคอมโพสิท

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 

ลวดตาข่ายขึ�นรูปด้วยการถัก

แบบตาสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน

แบบตาสี�เหลี�ยมจัตุรัส

ลวดตาข่ายขึ�นรูปด้วยการเชื�อม  ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร )

แบบตาสี�เหลี�ยมจัตุรัส 

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กผิวดาํ

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"



33

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

B5.

B5000 บวัเชิงผนงัไมเ้นื�อแข็ง ¾  นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 40             50 .

B5001 บวัเชิงผนงัไมเ้นื�อแข็ง ¾  นิ �ว x  5 นิ �ว เมตร 50             50 .

B5002 บวัเชิงผนงัไมเ้นื�อแข็ง 1   นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 70             50 .

B5003 บวัเชิงผนงัไมเ้นื�อแข็ง 1   นิ �ว x 5 นิ �ว เมตร 80             50 .

B5004 บวัเชิงผนงัไมส้กั, ไมแ้ดง, ไมม้ะคา่ สงู 4 นิ �ว  - 5 นิ �ว เมตร -            45 .

B5005 บวัเชิงผนงัไมส้าํเรจ็รูป (ไมเ้ทียม, GRC) สงู 4 นิ �ว เมตร -            45 .

B5006 บวัเชิงผนงักระเบื�องเซรามิคดา้น เมตร 60             50 .

B5007 บวัเชิงผนงักระเบื�องเคลือบเซรามิค เมตร 70             50 .

B5008 บวัเชิงผนงัไมส้งัเคราะหไ์ฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 1.2x10 ซม. เมตร 45             50 .

B5009 บวัเชิงผนงัหินขดัหลอ่ในที� เมตร 90             75 .

B5010 บวัเชิงผนงัหินขดัสาํเรจ็รูป เมตร 90             55 .

B5011 บวัเชิงผนงัหินอ่อน, หินแกรนิต สงู 4 นิ �ว - 5 นิ �ว (ลบมมุ 45 องศา) เมตร -            175 .

B5012 บวัเชิงผนงัหินลา้ง - ทรายลา้ง - กรวดลา้ง เมตร 80             70 .

B5013 บวัเชิงผนงัยางสีดาํขนาด  4 นิ �ว หนา 1.4 มม. เมตร 17             40 .

B5014 บวัเชิงผนงัพีวีซี  4 นิ �ว  หนา 8 มม. (สาํเรจ็รูป) เมตร 90             40  .

B5015 บวัเชิงผนงัทาสีนํ�ามนั สงู 4 นิ �ว - 5 นิ �ว เมตร -            20 .

B6.

b

B6000 ฉาบปนูเรยีบผนงัภายในอาคาร ตร.ม. 75             82  ภายนอกอาคาร = 95 บาท

B6001 ฉาบปนูเรยีบผนงัพรอ้มตีเสน้ ตร.ม. 78             113 .

b

B6003 ฉาบปนูเรยีบผนงัภายใน-ภายนอก ตร.ม. 120           80 .

b

B6004 ฉาบปนูเรยีบ โครงสรา้ง ค.ส.ล.ภายในอาคาร ตร.ม. 80             100  ภายนอกอาคาร = 115 บาท

b

B6005 เสาเอ็น - คานทบัหลงั ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมอญ ครึ�งแผ่น เมตร 79             44 .

B6006 เสาเอ็น - คานทบัหลงั ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมอญ เตม็แผ่น เมตร 120           62 .

ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.

2.6   งานฉาบปูน

2.5  งานบัวเชิงผนัง

เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. 

ฉาบปูนผนัง (อิฐมอญ, อิฐคอนกรีตบล๊อก)

ฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา
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B7.

b

-

B7000 ประตเูหลก็มว้นบานทบึชนิดใชมื้อดงึ ลอนคู ่หนา 0.7 มม.ขนาดกวา้ง 3.50 ม.สงู 2.70 ม. ชดุ 15,200      รวมคา่แรง .

B7001 เสากลางแบ่งประตู ตน้ 2,000        รวมคา่แรง .

B7002 ฝากลอ่งหุม้แผ่นประตู เมตร 2,000        รวมคา่แรง .

B7003 ประตเูหลก็มว้นเคลือบสงักะสี บานโปรง่ ชนิดใชมื้อดงึ ลายอิฐตรง .

ขนาดเหลก็ 3 ท่อรอ้ย 4 หนุ ขนาดกวา้ง 3.50 ม.สงู 2.70 ม. ชดุ 16,300      รวมคา่แรง .

-

B7004 ประตเูหลก็บานยืดพรอ้มแผงบงัตา ขนาดกวา้ง 3.50 ม. สงู 2.70 ม. ชดุ 14,500      รวมคา่แรง .

b

-

B7005 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 1,310        119 มอก.

B7006 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 1,425        136 มอก.

B7007 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,545        153 มอก.

B7008 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 1,655        161 มอก.

B7009 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,730        170 มอก.

B7010 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 1,780        179 มอก.

-

B7011 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 1,860        119 มอก.

B7012 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 2,025        136 มอก.

B7013 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 2,185        153 มอก.

B7014 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 2,340        161 มอก.

B7015 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 2,440        170 มอก.

B7016 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 2,500        179 มอก.

-

B7017 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. บาน 915           107 .

B7018 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 935           119 .

B7019 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. บาน 940           122 .

B7020 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 996           136 .

B7021 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บาน 1,160        142 .

B7022 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,225        153 .

B7023 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 1,290        161 .

B7024 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,315        170 .

B7025 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 1,370        179 .

B7026 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. บาน 1,270        107 .

B7027 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 1,325        119 .

บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง)  ชนิดใช้ภายนอก                 

ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี  ระบบมอืดงึ

บานประตูไม้อัด (ยาง/ยาง)  ชนิดใช้ภายใน                 

2.7  งานประตู - หน้าต่าง 

ประตูเหล็ก

ประตูเหล็กบานยืด

บานประตูไม้อัด

ประตูไม้อัด (สัก/สัก)  ชนิดใช้ภายใน
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-

B7028 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. บาน 1,370        122 .

B7029 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 1,435        136 .

B7030 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บาน 1,510        142 .

B7031 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,555        153 .

-

B7032 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 1,630        161 .

B7033 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,805        170 .

B7034 บานประตไูมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 2,165        179 .

b

-

B7035 ประตบูานทบึไมส้กั ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. บาน 6,800        126 .

B7036 ประตบูานทบึไมส้กั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 7,800        147 .

B7037 ประตบูานทบึไมส้กั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 8,300        168 .

B7038 ประตบูานทบึไมส้กั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 8,800        189 .

B7039 ประตบูานทบึไมส้กั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 9,200        210 .

-

B7040 ประตบูานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. บาน 2,100        114 .

B7041 ประตบูานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 2,150        147 .

B7042 ประตบูานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 2,200        168 .

B7043 ประตบูานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 2,400        189 .

B7044 ประตบูานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 2,600        210 .

b

-

B7045 หนา้ตา่งบานทบึไมส้กั ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน 3,100        69 .

B7046 หนา้ตา่งบานทบึไมส้กั ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน 3,240        72 .

B7047 หนา้ตา่งบานทบึไมส้กั ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน 3,400        80 .

B7048 หนา้ตา่งบานทบึไมส้กั ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน 3,554        84 .

-

B7049 หนา้ตา่งบานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน 650           69 .

B7050 หนา้ตา่งบานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน 700           72 .

B7051 หนา้ตา่งบานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน 750           80 .

B7052 หนา้ตา่งบานทบึไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน 800           84 .

b

-

B7053 กรอบบานหนา้ตา่งไมส้กั ขนาด 70 ซม. x 110 ซม. บาน 1,900        80 .

B7054 กรอบบานหนา้ตา่งไมส้กั ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. บาน 2,100        100 .

ประตูบานทบึ  

ประตูบานทบึไม้เนื�อแข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิ�ว x 4 นิ�ว ลูกฟักหนา ½ นิ�ว

บานไม้สัก กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ�ว x 4 นิ�ว

ไม้เนื�อแข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิ�ว x 4 นิ�ว ลูกฟักหนา ½ นิ�ว

ประตูไม้อัด (สัก/สัก)  ชนิดใช้ภายใน (ต่อ)

ประตูบานทบึไม้สัก  กรอบบาน 1 ¼  นิ�ว x 4 นิ�ว ลูกฟัก หนา ½ นิ�ว

ไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิ�ว x 4 นิ�ว ลูกฟักหนา ½ นิ�ว

ประตูไม้อัด (สัก/สัก)  ชนิดใช้ภายนอก

กรอบบานหน้าต่าง  ( เป็นบาน )

หน้าต่างบานทบึ

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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-

B7055 กรอบบานหนา้ตา่งไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 70 ซม. x 110  ซม. บาน 750           80 .

B7056 กรอบบานหนา้ตา่งไมเ้นื�อแข็ง ขนาด 80 ซม. x 120  ซม. บาน 780           100 .

b

-

B7057 กรอบบานหนา้ตา่งไมส้กั ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 4 นิ �ว เมตร 320           - .

B7058 กรอบบานหนา้ตา่งไมส้กั ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 5 นิ �ว เมตร 429           - .

B7059 กรอบบานหนา้ตา่งไมส้กั ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 6 นิ �ว เมตร 569           - .

-

B7060 กรอบบานหนา้ตา่งไมเ้นื�อแข็ง ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 4 นิ �ว เมตร 170           - .

B7061 กรอบบานหนา้ตา่งไมเ้นื�อแข็ง ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 5 นิ �ว เมตร 198           - .

B7062 กรอบบานหนา้ตา่งไมเ้นื�อแข็ง ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 6 นิ �ว เมตร 216           - .

b

-

B7063 เกลด็ไมส้กั ขนาด  ¾  นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 220           - .

B7064 เกลด็ไมส้กั ขนาด  ¾  นิ �ว x 5 นิ �ว เมตร 227           - .

-

B7065 เกลด็ไมเ้นื�อแข็ง ขนาด  ¾  นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 48             - .

B7066 เกลด็ไมเ้นื�อแข็ง ขนาด  ¾  นิ �ว x 5 นิ �ว เมตร 63             - .

b

B7067 วงกบไมส้กั       ขนาด  2 นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 604           - .

B7068 วงกบไมม้ะคา่  ขนาด  2 นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 322           - .

B7069 วงกบไมแ้ดง     ขนาด  2 นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 291           - .

B7070 วงกบไมเ้ตง็ -  วงกบไมต้ะเคียน   ขนาด  2 นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 171           - .

B7071 วงกบไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด  2 นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 134           - .

b

B7072 วงกบไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 0.70  x 2.00 เมตร ชดุ 850           140 .

B7073 วงกบไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 0.80  x 2.00 เมตร ชดุ 850           160 .

B7074 วงกบไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 0.90  x 2.00 เมตร ชดุ 850           180 .

บานไม้เนื�อแข็ง กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ�ว x 4 นิ�ว

เกล็ดไม้เนื�อแข็ง

ไม้เนื�อแข็ง

เกล็ดไม้สัก

เกล็ดไม้

ไม้สัก 

กรอบบานหน้าต่าง  ( เป็นเมตร )

วงกบประตูไม้เนื�อแข็งสาํเร็จรูป

วงกบไม้ ต่างๆ
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b

-

B7075 กลอนอลมูิเนียม ขนาด 4 นิ �ว อนั 41             - .

B7076 กลอนอลมูิเนียม ขนาด 5 นิ �ว อนั 50             - .

B7077 กลอนอลมูิเนียม ขนาด 6 นิ �ว อนั 62             - .

B7078 กลอนอลมูิเนียม ขนาด 8 นิ �ว อนั 70             - .

B7079 กลอน ขนาด 4 นิ �ว สาํหรบัหอ้งนํ�า  ( สแตนเลสดา้น ) อนั 45             - .

B7080 กลอน ขนาด 4 นิ �ว สาํหรบัหอ้งนํ�า ( สแตนเลสเงา ) อนั 55             - .

-

B7081 มือจบั ขนาด 4 นิ �ว อนั 15             - .

B7082 มือจบั ขนาด 5 นิ �ว อนั 20             - .

B7083 มือจบั ขนาด 6 นิ �ว อนั 25             - .

-

B7084 ขอรบัขอสบัเหลก็เคลือบสงักะสีกลม ขนาด 6 นิ �ว อนั 15             - .

B7085 ขอรบัขอสบัสแตนเลส ขนาด 6 นิ �ว อนั 96             - .

B7086 ที�ยดึประต ูกนักระแทก ลกูปืนสปรงิ อนั 25             35 .

B7087 ที�ยดึประต ูกนักระแทก แบบกา้มปู อนั 35             35 .

-

B7088 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ �ว x 3 นิ �ว ชดุ 91             - .

B7089 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว      ชดุ 120           - .

B7090 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 5 นิ �ว x 4 นิ �ว ชดุ 149           - .

-

B7091 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ ขนาด 8 นิ �ว ชดุ 56             - 200 x 20 มม.

B7092 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ ขนาด 10นิ �ว ชดุ 58             - 250 x 20 มม.

B7093 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ ขนาด 12 นิ �ว ชดุ 63             - 300 x 20 มม.

B7094 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ ขนาด 14 นิ �ว ชดุ 67             - 350 x 20 มม.

B7095 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ ขนาด 16 นิ �ว ชดุ 75             - 400 x 20 มม.

B7096 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ ขนาด 18 นิ �ว ชดุ 115           - 400 x 20 มม.

B7097 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ ขนาด 20 นิ �ว ชดุ 124           - 400 x 20 มม.

-

B7098 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 8 นิ �ว ชดุ 72             - 200 x 20 มม.

B7099 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 10 นิ �ว ชดุ 79             - 250 x 20 มม.

B7100 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 12 นิ �ว ชดุ 90             - 300 x 20 มม.

B7101 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 14 นิ �ว ชดุ 100           - 350 x 20 มม.

B7102 บานพบัหนา้ตา่งปรบัมมุ 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 16 นิ �ว ชดุ 110           - 400 x 20 มม.

กลอนอลูมเินียม

ขอรับขอสับ - ที�ยึด

มอืจับ  ( เหล็กชุบโครเมี�ยม )

บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ( ชุดละ 2 อัน )

อุปกรณป์ระตู และ หน้าต่าง  

บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับฝืดได้ ( ชุดละ 2 อัน )

บานพับ ชนิด 2 ปีก  ( ชุดละ 2 อัน )
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-

B7103 กญุแจลกูบิดประตสูีสแตนเลสมนั ( หอ้งทั�วไป ) ชดุ 550           100 .

B7104 กญุแจลกูบิดประตสูีสแตนเลสดา้น ( หอ้งทั�วไป ) ชดุ 490           100 .

B7105 กญุแจลกูบิดประตสูีสแตนเลสมนั ( หอ้งนํ�า ) ชดุ 490           100 .

B7106 กญุแจลกูบิดประตสูีสแตนเลสดา้น ( หอ้งนํ�า ) ชดุ 300           100 .

B7107 กญุแจประตกูา้นบิด ชดุ 696           100 .

-

B7108 โช๊คอพัประตชูนิดแขนธรรมดา ชดุ 900           100 .

B7109 โช๊คอพัประตชูนิดแขนตั�งคา้ง ชดุ 1,100        100 .

b

-

B7110 วงกบเหลก็ประตแูบบพบั ขนาด 4 นิ �ว เมตร 135           40 .

B7111 วงกบเหลก็ประตแูบบพบั ขนาด 3 นิ �ว  เมตร 120           40 .

B7112 วงกบเหลก็ประตแูบบพบัตั�งกลาง ขนาด 3 นิ �ว เมตร 145           40 .

-

B7113 วงกบเหลก็หนา้ตา่งแบบพบั เมตร 210           40 .

B7114 วงกบเหลก็หนา้ตา่งตั�งกลาง       เมตร 270           40 .

B7115 กรอบบานหนา้ตา่งเหลก็พบั เมตร 220           40 .

B7116 คิ �วหนา้ตา่งเหลก็พบัสาํหรบัรบักระจก เมตร 75             40 .

B7117 เหลก็แผ่นลกูฟัก อบสี ขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. แผ่น 550           40 .

-

B7118 วงกบเหลก็ตวัแซท เมตร 130           40 .

B7119 แกนกลางหนา้ตา่งเหลก็ทางตั�ง เมตร 130           40 .

B7120 เสน้แบ่งกลางช่องหนา้ตา่งเหลก็ เมตร 165           40 .

B7121 แกนกลางหนา้ตา่งเหลก็ทางนอน เมตร 175           40 .

B7122 คิ �วอลมูิเนียมยดึกระจก เสน้ 102           - .

B7123 มือจบัหนา้ตา่งเหลก็ลอ็คในตวัแบบกา้นบิด ตวั 160           - .

B7124 มือจบัหนา้ตา่งเหลก็บานกระทุง้ ตวั 195           - .

b

-

B7125 ฉากกนัฝนเกลด็เหลก็  ยาว 3 ฟตุ  คู่ 26             - .

B7126 เหลก็เสน้กนัขโมยเกลด็เหลก็  ยาว 3 ฟตุ  เสน้ 20             - .

B7127 หนา้ตา่งบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิ �ว เกลด็ 28             - .

B7128 หนา้ตา่งบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 ½  นิ �ว เกลด็ 30             - .

-

B7129 หนา้ตา่งบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิ �ว เกลด็ 35             - .

B7130 หนา้ตา่งบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 ½  นิ �ว  เกลด็ 38             - .

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก 

โช๊คอัพประตู ( แบบเปิดทางเดยีว )

วงกบเหล็กประตู - หน้าต่าง

กุญแจประตู

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมอืหมุนกันขโมย

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมอืหมุน

วงกบหน้าต่างเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  ( อบสี )

วงกบเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  ( ไม่อบสี )

วงกบเหล็กชนิดขึ�นรูป
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-

B7131 หนา้ตา่งบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิ �ว เกลด็ 29             - .

B7132 ฉากกนัฝนเกลด็เหลก็      ยาว 3 ฟตุ  คู่ 26             - .

B7133 มือหมนุเกลด็เหลก็ ชดุ 135           - .

b

-

B7134 วงกบอลมูิเนียม ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว  เมตร 270           52

B7135 วงกบอลมูิเนียม ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว  ( สีชา ) เมตร 315           52

-

B7136 แผ่นลกูฟกูอลมูิเนียมขนาด กวา้ง 6 นิ �ว เมตร 170           22

B7137 แผ่นลกูฟกูอลมูิเนียมขนาด กวา้ง 6 นิ �ว ( สีชา ) เมตร 180           22

-

B7138 กรอบบานอลมูิเนียม  เมตร 310           52 .

B7139 กรอบบานอลมูิเนียม  ( สีชา ) เมตร 365           52 .

-

B7140 มือจบัประตู คู่ 400           22 .

B7141 เสน้ธรณีประตู เมตร 75             22 .

B7142 เสน้ธรณีประต ู ( สีชา ) เมตร 90             22 .

B7143 โช๊คอพัฝังในตวัวงกบ ชดุ 1,544        52 .

B7144 กญุแจฝังในตวับาน ชดุ 260           52 .

-

B7145 กรอบนอกอลมูิเนียม   เมตร 112           37 .

B7146 กรอบนอกอลมูิเนียม     ( สีชา ) เมตร 127           35 .

B7147 กรอบบานอลมูิเนียม เมตร 130           35 .

B7148 กรอบบานอลมูิเนียม     ( สีชา ) เมตร 151           35 .

-

B7149 กญุแจฝังในบานเลื�อนประตอูลมูิเนียม ชดุ 1,315        52 .

B7150 กญุแจล๊อคบานเลื�อนหนา้ตา่งอลมูิเนียม ชดุ 318           52 .

B7151 ลกูลอ้เลื�อนบานเดี�ยว ชดุ 80             22 .

B7152 ลกูลอ้เลื�อนบานคู่ ชดุ 180           22 .

b

-

B7153 ฉากกนัฝนเกลด็  ยาว 3 ฟตุ คู่ 28             - .

B7154 ชดุขาบานเกลด็แบบมือหมนุ  ขนาด 4 นิ �ว       เกลด็ 19             - .

B7155 ชดุขาบานเกลด็แบบมือหมนุ  ขนาด 4 ½  นิ �ว  เกลด็ 21             - .

B7156 มือหมนุเกลด็อลมูิเนียม ชดุ 90             - .

ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมเินียมแบบมอืหมุน

ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมเินียม

กรอบบานอลูมเินียม  ( ชุดบานสวงิปิด - เปิด อลูมเินียม ) 

ยาวเสน้ละ 6.40 เมตร

วงกบประตู - หน้าต่าง อลูมเินียม

ยาวเสน้ละ 6.40 เมตร

แผ่นลูกฟูกอลูมเินียม

กรอบบานอลูมเินียม  ( ชุดบานเลื�อนอลูมเินียม  )

อุปกรณป์ระกอบชุด กรอบบานอลูมเินียม  ( ชุดบานสวงิปิด - เปิด  อลูมเินียม )

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมอืโยก

วงกบอลูมเินียม สาํเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

อุปกรณป์ระกอบชุด บานอลูมเินียม  ( ชุดบานเลื�อน )
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-

B7157 ฉากกนัฝนเกลด็อลมูิเนียม  ยาว 3 ฟตุ  คู่ 28             - .

B7158 ชดุขาบานเกลด็แบบมือโยก  ขนาด 4 นิ �ว  เกลด็ 40             - .

B7159 ชดุขาบานเกลด็แบบมือโยก  ขนาด 4 ½  นิ �ว  เกลด็ 32             - .

b

-

B7160 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,540        180 .

B7161 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,590        180 .

B7162 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,590        180 .

B7163 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,640        180 .

B7164 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,690        180 .

B7165 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,730        180 .

-

B7166 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,590        180 .

B7167 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,640        180 .

B7168 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,640        180 .

B7169 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,690        180 .

B7170 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,738        180 .

B7171 ประต ูPVC บานเรยีบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,790        180 .

b

-

B7172 วงกบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,930        - .

B7173 วงกบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชดุ 2,100        - .

B7174 วงกบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ชดุ 2,210        - .

-

-

B7175 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,100        105 .

B7176 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 3,500        120 .

B7177 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 3,900        135 .

-

B7178 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,500        105 .

B7179 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 3,900        120 .

B7180 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 4,300        135 .

-

B7181 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 4,700        105 .

B7182 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 5,100        120 .

B7183 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,500        135 .

แบบบานเกล็ด

ประตูไฟเบอรก์ลาส

แบบบานเรียบ

วงกบไฟเบอรก์ลาส

วงกบและประตูไฟเบอรก์ลาส

แบบบานลูกฟักทาสีธรรมดา

แบบบานลูกฟักสีชักเสี�ยนลายไม้สักเจาะเกล็ดครึ�งบาน

ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมเินียมแบบมอืโยก

แบบบานลูกฟักสีชักเสี�ยนลายไม้สัก

วงกบและประตู PVC ( พร้อมอุปกรณค์รบชุด )
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-

B7184 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 5,100        105 .

B7185 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 5,500        120 .

B7186 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,900        135 .

-

B7187 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 4,400        105 .

B7188 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 4,750        120 .

B7189 ประตไูฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,150        135 .

b

-

B7190 ทาํวงกบประตไูม ้- ช่องแสง , วงกบไฟเบอรก์ลาส เมตร - 40 .

B7191 ตดิตั�งวงกบประตไูม ้- ช่องแสง ตร.ม. - 100 .

B7192 ทาํกรอบบานประตไูม้ บาน - 230 .

B7193 ทาํบานประตไูมบ้านทบึ บาน - 320 .

B7194 ตดิตั�งบาน ประตไูม ้ ( พรอ้มบานพบั กลอน มือจบั ) ตร.ม. - 105 ไฟเบอรก์ลาส = 75 บาท

B7195 ทาํเกลด็ไมบ้านประตู บาน - 320 .

-

B7196 ทาํวงกบหนา้ตา่งไม ้- ช่องแสง เมตร - 50 .

B7197 ตดิตั�งวงกบหนา้ตา่งไม ้- ช่องแสง ตร.ม. - 175 .

B7198 ทาํกรอบบานหนา้ตา่งไม้ บาน - 180 .

B7199 ทาํบานหนา้ตา่งไมบ้านทบึ บาน - 260 .

B7200 ตดิตั�งบาน หนา้ตา่งไม ้( พรอ้มบานพบั กลอน มือจบั ) ตร.ม. - 105 .

B7201 ทาํเกลด็ไม ้เกลด็ช่องลม เกลด็ - 27 .

B7202 ทาํเกลด็ไมบ้านหนา้ตา่ง บาน - 180 .

b

-

B7203 กระจกแผ่นใส หนา 5 มม. ตร.ฟ. 16             10 .

B7204 กระจกแผ่นใส หนา 6 มม. ตร.ฟ. 19             11 .

B7205 กระจกแผ่นใส หนา 8 มม. ตร.ฟ. 33             11 .

B7206 กระจกแผ่นใส หนา 10 มม. ตร.ฟ. 42             16 .

-

B7207 กระจกแผ่นฝา้ หนา 4 มม. ตร.ฟ. 24             10 .

B7208 กระจกแผ่นฝา้ หนา 5 มม. ตร.ฟ. 31             10 .

B7209 กระจกลายผา้  หนา 4 มม. ตร.ฟ. 22             10 .

B7210 กระจกลายผา้  หนา 5 มม. ตร.ฟ. 23             10 .

แบบบานลูกฟักสีชักเสี�ยนลายไม้สักเจาะเกล็ดตลอดบาน

ค่าแรงทาํประตู - หน้าต่างไม้

กระจกแผ่นใส

กระจกแผ่นฝ้า 

กระจก

แบบบานลูกฟักสีชักเสี�ยนลายไม้สักเจาะกระจก

ทาํประตูไม้

ทาํหน้าต่างไม้ 
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-

B7211 กระจกแผ่นสีชา หนา 5 มม. ตร.ฟ. 20             10 .

B7212 กระจกแผ่นสีชา หนา 6 มม. ตร.ฟ. 22             11 .

-

B7213 กระจกบานเกลด็ใส หนา 5 มม. ( 4 นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 16             -

B7214 กระจกบานเกลด็ใส หนา 5 มม. ( 4 นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 20             -

B7215 กระจกบานเกลด็ใส หนา 5 มม. ( 4 ½  นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 18             -

B7216 กระจกบานเกลด็ใส หนา 5 มม. ( 4 1/2 นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 23             -

B7217 กระจกบานเกลด็ใส หนา 6 มม.    ( 4 นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 18             -

B7218 กระจกบานเกลด็ใส หนา 6 มม.    ( 4 นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 23             -

B7219 กระจกบานเกลด็ใส หนา 6 มม.    ( 4 ½  นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 21             -

B7220 กระจกบานเกลด็ใส หนา 6 มม.    ( 4 ½  นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 26             -

-

B7221 กระจกสีเขียวใส ขนาด 5 มม. ตร.ฟ. 18             -

B7222 กระจกสีเขียวใส ขนาด 6 มม. ตร.ฟ. 21             -

B7223 กระจกสีเขียวใส ขนาด 8 มม. ตร.ฟ. 65             -

B7224 กระจกสีเขียวใส ขนาด 10 มม. ตร.ฟ. 70             -

B7225 กระจกสีเขียวใส ขนาด 12 มม. ตร.ฟ. 79             -

-

B7226 กระจกบานเกลด็ฝา้ หนา 5 มม.  ( 4 นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 20             -

B7227 กระจกบานเกลด็ฝา้ หนา 5 มม.  ( 4 นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 25             -

B7228 กระจกบานเกลด็ฝา้ หนา 5 มม.  ( 4 ½ นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 22             -

B7229 กระจกบานเกลด็ฝา้ หนา 5 มม.  ( 4 ½ นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 28             -

B7230 กระจกบานเกลด็ฝา้ หนา 6 มม. ( 4 นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 22             -

B7231 กระจกบานเกลด็ฝา้ หนา 6 มม. ( 4 นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 27             -

B7232 กระจกบานเกลด็ฝา้ หนา 6 มม. ( 4 ½ นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 24             -

B7233 กระจกบานเกลด็ฝา้ หนา 6 มม. ( 4 ½ นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 30             -

-

B7234 กระจกบานเกลด็สีชา หนา 5 มม.  ( 4 นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 23             -

B7235 กระจกบานเกลด็สีชา หนา 5 มม.  ( 4 นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 29             -

B7236 กระจกบานเกลด็สีชา หนา 5 มม.  ( 4 ½ นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 26             -

B7237 กระจกบานเกลด็สีชา หนา 5 มม.  ( 4 ½ นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 32             -

B7238 กระจกบานเกลด็สีชา หนา 6 มม.     ( 4 นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 26             -

B7239 กระจกบานเกลด็สีชา หนา 6 มม.     ( 4 นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 32             -

B7240 กระจกบานเกลด็สีชา หนา 6 มม.     ( 4 ½ นิ �ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 29             -

B7241 กระจกบานเกลด็สีชา หนา 6 มม.     ( 4 ½ นิ �ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 36             -

กระจกสีเขียวใส 

กระจกแผ่นสีชา

กระจกบานเกล็ด  ( กระจกใส )

รวมคา่ตดิตั�ง

รวมคา่ตดิตั�ง

กระจกบานเกล็ด  ( กระจกฝ้า )

กระจกบานเกล็ด  ( กระจกสีชา )

รวมคา่ตดิตั�ง
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b

B7242 ผนงัหอ้งนํ�าสาํเรจ็รูป ชนิด HPL หนาไม่นอ้ยกว่า 13 มม. (ผนงั + ประต ู+ เสาขา้ง)

สีพื �นมาตรฐาน ชดุ 11,000      รวมคา่แรง รวมติดตั�งอปุกรณม์าตรฐาน

B7243 ผนงัหอ้งนํ�าสาํเรจ็รูป ชนิด HPL หนาไมน่อ้ยกวา่ 13 มม. สีลายไม้ ชดุ 12,000      รวมคา่แรง (ผนงั + ประต ู+ เสาขา้ง)

B7244 ประต ู+ เสาดา้นขา้ง ชดุ 9,500        รวมคา่แรง (ประต ู+ เสาขา้ง)

B7245 แผงกั�นปัสสาวะ ชดุ 2,500        รวมคา่แรง .

B7246 ผนงักั�นหอ้งนํ�าสาํเสรจ็รูป PU FOAM ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 25 มม. รวมอปุกรณก์ารตดิตั�ง

ปิดผิวดว้ยลามิเนตความหนาไมน่อ้ยกวา่ 0.8 มม. ขอบปิดดว้ย PVC. มาตรฐานครบชดุ

กนันํ�า 100 % สีพื �นมาตรฐาน ชดุ 11,000      รวมคา่แรง

B7247 ผนงักั�นหอ้งนํ�าสาํเสรจ็รูป PU FOAM ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 25 มม. รวมอปุกรณก์ารตดิตั�ง

ปิดผิวดว้ยลามิเนตความหนาไมน่อ้ยกวา่ 0.8 มม. ขอบปิดดว้ย PVC. มาตรฐานครบชดุ

กนันํ�า 100 % สีลายไม้ ชดุ 12,000      รวมคา่แรง

B7248 ผนงักั�นหอ้งนํ�าสาํเสรจ็รูป PU FOAM ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 30 มม. รวมอปุกรณก์ารตดิตั�ง

ปิดผิวดว้ยลามิเนตความหนาไมน่อ้ยกวา่ 0.8 มม. ขอบปิดดว้ย PVC. มาตรฐานครบชดุ

กนันํ�า 100 % สีพื �นมาตรฐาน ชดุ 13,000      รวมคา่แรง

B7249 ผนงักั�นหอ้งนํ�าสาํเสรจ็รูป PU FOAM ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 30 มม. รวมอปุกรณก์ารตดิตั�ง

ปิดผิวดว้ยลามิเนตความหนาไมน่อ้ยกวา่ 0.8 มม. ขอบปิดดว้ย PVC. มาตรฐานครบชดุ

กนันํ�า 100 %  สีลายไม้ ชดุ 13,000      รวมคา่แรง

B8.

b

B8000 ผิวบนัได ( ชานพกับนัได ) หินขดั ตร.ม. 440           179 รวมปนูทราย

B8001 ผิวบนัได ( ชานพกับนัได ) ทรายลา้ง ตร.ม. 310           99 รวมปนูทราย

B8002 ผิวบนัได ( ชานพกับนัได ) หินลา้ง ตร.ม. 330           99 รวมปนูทราย

b

B8003 ผิวบนัได ( ขั�นบนัได ) หินขดั เมตร 212           179 รวมปนูทราย

B8004 ผิวบนัได ( ขั�นบนัได ) ทรายลา้ง เมตร 151           99 รวมปนูทราย

B8005 ผิวบนัได ( ขั�นบนัได ) หินลา้ง เมตร 163           99 รวมปนูทราย

B8006 ขั�นบนัไดลกูตั�ง-ลกูนอน ปกูระเบื �องทกุชนิด/ทกุขนาด กวา้งรวมกนัไม่เกิน 1 ม. เมตร 280           158

B8007 ขั�นบนัไดลกูตั�ง-ลกูนอน ปหูินแกรนิต, หินออ่น/ทกุขนาด กวา้งรวมกนัไม่เกิน 1 ม. เมตร 490           220

B8008 ขั�นบนัไดลกูตั�ง-ลกูนอน ปกูระเบื �องยางทกุชนิด/ทกุขนาด กวา้งรวมกนัไม่เกิน 1 ม. เมตร 130           65

b

B8009 ชนิดทองเหลืองมีแถบยางกนัลื�น เมตร 310           40 .

B8010 ชนิดอลมูิเนียมมีแถบยางกนัลื�น เมตร 200           40 .

B8011 จมกูยางบนัไดสีดาํ เมตร 28             40 .

B8012 จมกูบนัได PVC. กวา้ง 2"  หนา 5 มม. เมตร 79             40 .

จมูกบันได   ( มแีถบยางกันลื�น )

ผิวบันได ( ชานพักบันได )

2.8 งานบันได - ระเบยีงทางเดนิ

ประตูห้องนํ�าสาํเร็จรูป

ผิวบันได ( ขั�นบันได )
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b

-

B8013 ราวบนัได - ราวระเบียงทางเดนิ ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว  เมตร 159           161 .

B8014 ราวบนัได - ราวระเบียงทางเดนิ ขนาด 2 นิ �ว x 5 นิ �ว เมตร 220           161 .

B8015 ราวบนัได - ราวระเบียงทางเดนิ ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว  เมตร 235           161 .

-

B8016 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว เมตร 295           65 .

B8017 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  2 นิ �ว เมตร 240           65 .

B8018 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  1 ½  นิ �ว เมตร 170           65 .

-

B8019 ท่อเหลก็ผิวดาํ ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว เมตร 150           65 .

B8020 ท่อเหลก็ผิวดาํ ขนาด  Ø  2 นิ �ว เมตร 116           65 .

B8021 ท่อเหลก็ผิวดาํ ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว เมตร 90             65 .

-

B8022 เหลก็กลอ่ง  ( LG. ) ขนาด  2 นิ �ว x 2 นิ �ว เมตร 83             65 .

B8023 เหลก็กลอ่ง  ( LG. ) ขนาด  2 นิ �ว x 4 นิ �ว เมตร 150           65 .

-

B8024 ราวบนัไดเหลก็หุม้พลาสตกิ เมตร 168           - รวมคา่แรง

-

B8025 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี�ยว ) ขนาด  Ø  1 นิ �ว เมตร 210           - รวมคา่แรง

B8026 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี�ยว ) ขนาด  Ø  1 ½  นิ �ว เมตร 340           - รวมคา่แรง

B8027 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี�ยว ) ขนาด  Ø   2 นิ �ว เมตร 430           - รวมคา่แรง

b

-

B8028 ลกูกรงบนัได ไมก้ลงึ ขนาด  Ø  1 ½  นิ �ว ท่อน 135           - รวมคา่แรง

B8029 ลกูกรงบนัได ไมก้ลงึ ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 600           - รวมคา่แรง

-

B8030 ลกูกรงบนัได เซรามิคเคลือบสาํเรจ็รูป ท่อน 190           - รวมคา่แรง

B8031 ลกูกรงบนัได  ค.ส.ล. กลมสาํเรจ็รูป ท่อน 160           - รวมคา่แรง

-

B8032 เหลก็สี�เหลี�ยมตนั ขนาด  ¾  นิ �ว x ¾  นิ �ว ท่อน 128           - รวมคา่แรง

B8033 เหลก็สี�เหลี�ยมตนั ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว ท่อน 351           - รวมคา่แรง

-

B8034 เหลก็กลอ่ง  ( LG. ) ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว ท่อน 149           - รวมคา่แรง

-

B8035 เหลก็กลมตนั ขนาด  Ø  1 นิ �ว ท่อน 293           - รวมคา่แรง

ไม้เนื�อแข็ง  ( รวมเหล็กประกับ )

เหล็กหุ้มพลาสตกิ

ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี�ยว )

ท่อเหล็กผิวดาํ

เหล็กกล่อง  ( LG. )

เซรามคิ - คสล. สาํเร็จรูป

ไม้กลึง

เหล็กกล่อง  ( LG. )

ราวบันได - ราวระเบยีงทางเดนิ

ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี

ลูกกรงบันได

เหล็กกลมตัน

เหล็กสี�เหลี�ยมตัน
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-

B8036 ท่อเหลก็กลมผิวดาํ ขนาด  Ø  1 นิ �ว ท่อน 255           - รวมคา่แรง

-

B8037 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  1 นิ �ว ท่อน 510           - รวมคา่แรง

-

B8038 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø   1 นิ �ว ท่อน 565           - รวมคา่แรง

B8039 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø  1 ½  นิ �ว ท่อน 685           - รวมคา่แรง

B8040 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø    2 นิ �ว ท่อน 980           - รวมคา่แรง

b

B8041 ราวบนัไดไม,้ลกูกรงไม,้เสารบัราวบนัได เมตร - 161 .

b

B8042 ทาํเคานเ์ตอรแ์ละมา้นั�ง เมตร - 160 .

B9.

b

B9000 แบบนั�งยอง ไม่มีฐาน ราดนํ�า ที� 533           150 .

B9001 แบบนั�งยอง  มีฐาน ราดนํ�า ที� 1,165        150 .

B9002 แบบนั�งยอง  มีฐาน พรอ้มหมอ้นํ�า พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ที� 3,200        450 .

B9003 แบบนั�งยอง  มีฐาน พรอ้มฟลชัวาลว์ พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ที� 5,000        450 .

b

B9004 แบบนั�งราบ ราดนํ�า ที� 1,380        150 .

B9005 แบบนั�งราบ  สองชิ �น พรอ้มหมอ้นํ�า รุน่ประหยดันํ�า 6 ลติร พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ที� 4,850        450 .

B9006 แบบนั�งราบ พรอ้มฟลชัวาลว์ พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ที� 6,500        450 .

b

B9007 โถปัสสาวะชาย พรอ้มก็อกนํ�าแบบกด พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ที� 2,100        450 .

B9008 โถปัสสาวะชาย  พรอ้มฟลชัวาลว์ พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ที� 5,500        450 .

B9009 แผงกั�นที�ปัสสาวะชาย ที� 700           170 .

b

B9010 แบบแขวนผนงั ชดุ 2,300        450

B9011 แบบฝังเคานเ์ตอร ์ ชดุ 3,500        450

B9012 แบบวางบนเคานเ์ตอร ์ ชดุ 5,100        450

B9013 แบบมีขาตั�งพื �น ชดุ 4,200        450

b

B9014 ซิ �งคส์แตนเลสลา้งจาน หลมุเดียว มีที�วางจาน ฝังเคานเ์ตอร ์ ชดุ 2,600        300

B9015 ซิ �งคส์แตนเลสลา้งจาน สองหลมุ มีที�วางจาน ฝังเคานเ์ตอร ์ ชดุ 3,880        320

B9016 ซิ �งคล์า้งจานแบบตั�งพื �น หลมุเดียว มีที�ควํ�าจาน ชดุ 2,160        300

B9017 ซิ �งคล์า้งจานแบบตั�งพื �น หลมุเดียว ชดุ 1,450        300

B9018 อ่างอเนกประสงคเ์ซรามิคพรอ้มอปุกรณ์ ชดุ 2,780        300

โถปัสสาวะชาย 

อ่างล้างหน้า   ( พรอ้มสะดืออ่าง ,สายถกันํ�าดี ,ท่อนํ�าทิ �ง)

ท่อสแตนเลส

2.9 งานสุขภัณฑ ์( เคลือบขาว )

ท่อเหล็กกลมผิวดาํ

ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี

ค่าแรงงานทาํเคานเ์ตอรแ์ละม้านั�ง

โถส้วมนั�งราบ

โถส้วมนั�งยอง 

อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค ์พร้อมอุปกรณ ์( พรอ้มสะดืออ่าง สายนํ�าดี และท่อนํ�าทิ �ง )

ค่าแรงงานและส่วนประกอบงานบันได

รวมก็อกนํ�า แบบกดหยดุอตัโนมตัิ

       รวมก็อกนํ�าแบบโคง้ตวัซ ี     

        แบบสา่ยซา้ย - ขวา ได้
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b

B9019 ก๊อกสาํหรบัอ่างลา้งหนา้ แบบกดหยดุอตัโนมตัิ/แบบโยก/แบบหมนุ อนั 900           150 .

B9020 ก๊อกสาํหรบัอ่างลา้งหนา้  ระบบเซรามิควาลว์ อนั 155           103 .

B9021 ก๊อกสาํหรบัฝักบวัอาบนํ�า อนั 190           70 .

B9022 ก๊อกสาํหรบัอ่างลา้งภาชนะ อ่างอเนกประสงค ์แบบสา่ยไปมาได้ อนั 280           103 .

B9023 ก๊อกนํ�าลา้งพื �น อนั 125           25 .

B9024 ก๊อกกดนํ�าสาํหรบัโถปัสสาวะชาย แบบกดคา้ง ชดุ 190           103 .

B9025 ก๊อกกดนํ�าสาํหรบัโถปัสสาวะชาย แบบกดหยดุอตัโนมตัิ ชดุ 700           103 .

B9026 สตอ็ปวาลว์ ตวั 80             35 .

c

C2027 ก๊อกนํ�าทองเหลืองชนิดบอลวาลว์ ขนาด 1/2" อนั 90             -

C2028 ก๊อกนํ�าทองเหลืองชนิดบอลวาลว์ ขนาด 3/4" อนั 120           -

b

B9029 ฝักบวัอาบนํ�าชนิดสายอ่อน  พรอ้มก๊อกเดี�ยว ชดุ 400           70 กา้นแข็งคา่แรง = 170 บาท

B9030 ที�ใสก่ระดาษชาํระ เซรามิคฝังผนงั ที� 390           120 เจาะยดึสกรูคา่แรง = 70 บาท

B9031 ที�วางสบู่ เซรามิคฝังผนงั ที� 370           120 เจาะยดึสกรูคา่แรง = 70 บาท

B9032 เครื�องจ่ายสบู่เหลวแบบกด ชดุ 700           55 .

B9033 สายฉีดชาํระ พรอ้มขอแขวน ชดุ 300           70 .

B9034 ราวแขวนผา้สแตนเลส แบบราวเดี�ยว 60 ซม. (ฝังผนงั) อนั 180           130 เจาะยดึสกรู คา่แรง = 70 บาท

B9035 ตะขอแขวนผา้ ( แบบยาว 5 ขอ ) ชดุ 100           70 .

B9036 กระจกเงากรอบพลาสตกิ ปรบัมมุขึ �นลงได ้50x34 ซม. ชดุ 180           70 .

B9037 กระจกเงาแบบตดิผนงั ขนาด 35x45 ซม. เจียรปรี ที� 220           70 .

B9038 กระจกเงาแบบตดิผนงั ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี ที� 280           70 .

B9039 ราวจบักนัลื�นสแตนเลส ยาว 50 ซม. อนั 220           70 .

B9040 ราวพยงุตวัสแตนเลส รูปตวั T ชดุ 3,400        105 .

B9041 ชั�นวางของ พลาสตกิ (เจาะยดึสกรู) อนั 150           70 ฝังผนงั คา่แรง = 120 บาท

B9042 ตะแกรงนํ�าทิ �งสแตนเลส(รงัผึ �ง) ขนาด 2" -  3" ชดุ 18             - .

B9043 ตะแกรงทองเหลืองชบุโครเมี�ยม มีฝาครอบกนักลิ�น 2" ชดุ 150           75 .

B9044 ตะแกรงทองเหลืองชบุโครเมี�ยม มีฝาครอบกนักลิ�น 2  1/2" ชดุ 200           75 .

B9045 ตะแกรงทองเหลืองชบุโครเมี�ยม มีฝาครอบกนักลิ�น 3" ชดุ 250           75 .

B9046 ฝาปิดสว้มทองเหลือง 6" อนั 230           50 .

B9047 ฝาปิดสว้มทองเหลือง 8" อนั 580           50 .

B9048 สายนํ�าดี พีวีซี ขาว/ใส  ยาว 14" เสน้ 30             - .

B9049 สายนํ�าดี สายถกัสแตนเลส ยาว 14" เสน้ 60             - .

B9050 สายนํ�าดี สายถกัสแตนเลส ยาว 1 เมตร เสน้ 120           - .

B9051 สายนํ�าดี ถกัมิเนียม ยาว 14" เสน้ 30             - .

B9052 สายนํ�าดี ถกัมิเนียม ยาว 1 เมตร เสน้ 98             - .

ก๊อกนํ�า 

ก๊อกนํ�าทองเหลือง

อุปกรณเ์บด็เตล็ด
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b

B9053 สะดืออ่างลา้งหนา้สองตอนสแตนเลส พรอ้มโซแ่ละจกุยางอดุ อนั 50             - .

B9054 สะดืออ่างลา้งหนา้แบบกดสปรงิ อนั 210           - .

B9055 สะดืออ่างลา้งหนา้ แบบดงึลอ็ก อนั 150           - .

B9056 ท่อนํ�าทิ �งอ่างลา้งหนา้/ซงิค ์แบบกระปกุพลาสตกิสีขาว อนั 59             - .

B9057 ท่อนํ�าทิ �งอ่างลา้งหนา้/ซงิค ์แบบกระปกุ ABS ชบุโครเมี�ยม ชารป์ 8" อนั 80             - .

B9058 ทอ่นํ�าทิ �งอ่างลา้งหนา้/ซิงค ์แบบกระปกุ ABS ชบุโครเมี�ยม ชารป์ 12" อนั 110           - .

B9059 ทอ่นํ�าทิ �งอ่างลา้งหนา้/ซิงค ์ แบบกระปกุทองเหลืองชบุโครเมี�ยม ชารป์ 6" อนั 155           - .

B9060 ทอ่นํ�าทิ �งอ่างลา้งหนา้/ซิงค ์แบบกระปกุทองเหลืองชบุโครเมี�ยม ชารป์ 10" อนั 220           - .

B9061  ทอ่นํ�าทิ �งอ่างลา้งหนา้/ซิงค ์แบบกระปกุทองเหลืองชบุโครเมี�ยม ชารป์ 12" อนั 235           - .

B9062 ทอ่นํ�าทิ �งอ่างลา้งหนา้/ซิงค ์แบบ พี แทป ทองเหลืองชบุโครเมี�ยม ชารป์ 6" อนั 250           - .

B9063  ทอ่นํ�าทิ �งอ่างลา้งหนา้/ซิงค ์แบบ พี แทป ทองเหลืองชบุโครเมี�ยม ชารป์ 8" อนั 310           - .

B10.

b

B10000 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ทาภายนอก  มอก.2321-2549 

     - สีรองพื �นปนูใหม่กนัดา่ง 1 เที�ยว มอก.1123-2555 31 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีทบัหนา้ 2 เที�ยว 34 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

B10001 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ทาภายใน  มอก.2321-2549 

     - สีรองพื �นปนูใหม่กนัดา่ง 1 เที�ยว มอก.1123-2555 28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีทบัหนา้ 2 เที�ยว 30 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

B10002 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ทาฝา้เพดาน  มอก.2321-2549 

     - สีรองพื �นปนูใหม่กนัดา่ง 1 เที�ยว มอก.1123-2555 28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีทบัหนา้ 2 เที�ยว 30 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

B10003 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ทาภายนอก  มอก.2321-2549 

     - นํ�ายารองพื �นปนูเก่า 1 เที�ยว มอก.1123-2555 31 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีทบัหนา้ 2 เที�ยว 34 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

B10004 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ทาภายใน  มอก.2321-2549 

     - นํ�ายารองพื �นปนูเก่า 1 เที�ยว มอก.1123-2555 28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีทบัหนา้ 2 เที�ยว 30 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

B10005 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ทาฝา้เพดาน  มอก.2321-2549 

     - นํ�ายารองพื �นปนูเก่า 1 เที�ยว 28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีทบัหนา้ 2 เที�ยว 30 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

อุปกรณเ์บด็เตล็ด (ต่อ)

2.10.1  งานทาสีปูนใหม่

ตร.ม. 33             

2.10.2 งานทาสีปูนเก่า

2.10  งานทาสี

36             

ตร.ม. 44             

ตร.ม. 35             

ตร.ม.

ตร.ม.

47             

36             

ตร.ม.
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2.10.3  งานทาสีวัสดุไฟเบอรซ์เีมนตห์รือไม้เทยีม

B10006 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ทาภายนอก  มอก.2321-2549  

     - นํ�ายารองพื �นปนูเก่า 1 เที�ยว มอก.1123-2555 31 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีทบัหนา้ 2 เที�ยว 34 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

B10007 31 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

34 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

B10008 งานทาสีนํ�ามนัทั�วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาภายใน ภายนอกทั�วไป)

     - สีรองพื �นกนัสนิมทั�วไป 1 เที�ยว 30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีนํ�ามนัทาทบัหนา้ (Enamel)  2 เที�ยว 35 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

B10009 งานทาสีนํ�ามนัเกรดสงูชนิด Polyurethane (ใชส้าํหรบัพื �นที�ใกลท้ะเล)

     - สีรองพื �นกนัสนิม ชนิด  Epoxy 1 เที�ยว 30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สีทบัหนา้ ชนิด Polyurethane 2 เที�ยว 35 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

b

B10010 สียอ้มเนื�อไมแ้ละรกัษาเนื�อไม้

     - สีรองพื �นไมก้นัเชื �อรา 1 เที�ยว ตร.ม. 94             35 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

     - สียอ้มไม ้3 เที�ยว ตร.ม. 94             38 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30             35 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

ตร.ม. 30             38 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

b

B10012 สีทากระเบื�องหลงัคา ตร.ม. 35             28 .

B10013 สีพน่ซีเมนตท์รายชนิดผิวดา้น ตร.ม. 50             28 ไม่รวมคา่ขนสง่

B10014 สีพน่ซีเมนตท์รายชนิดผิวมนั ตร.ม. 130           28 (คดิตามระยะทาง)

B10015 สีพน่ลายหินแกรนิต ตร.ม. 550           รวมคา่แรง .

b

ตร.ม. 40             45 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

ตร.ม. 40             50 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30             45 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

ตร.ม. 30             50 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30             45 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

ตร.ม. 30             50 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30             45 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ �นไป

ตร.ม. 30             50 จาํนวนนอ้ยกว่า 5,000 ตร.ม.
B10019

B10016

B10018

B10017

( ทาไม ้)

แลกเกอรเ์งา

( ทาไม ้)นํ�ามนัวานิชเงา  

ตร.ม.

( เคลือบแข็งผิวไม ้)

สียอ้มไมส้าํหรบัวสัดไุฟเบอรซ์ีเมนตห์รอืไมเ้ทียม

นํ�ายาเคลือบเงาไม้ 

ยรูเิทน

ตร.ม.

สีประเภทอื�นๆ

2.10.4  งานทาสีโลหะเหล็ก

ตร.ม.

44             

( ทาไม ้)

แลกเกอรด์า้น    

B10011 สีนํ�ามนั สาํหรบังานไม ้(รวมสีทารองพื �น 2 เที�ยว)

50             

58             

ตร.ม. 140           

2.10.5 งานทาสีไม้จริง
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b

B10020 สีนํ�าพลาสตกิ ขนาด 3.785 ลติร (1 แกลลอน) กระป๋อง 359           -  1 แกลลอนทาได ้20 ตร.ม.

B10021 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ขนาด 3.785 ลติร มอก. 272-2549 กระป๋อง 460           - .

B10022 สีนํ�าอะครลีคิ 100% ขนาด 3.785 ลติร มอก. 2321-2549 กระป๋อง 580           - .

B10023 สีรองพื �นปนู กระป๋อง 475           - .

B10024 สีทาถนน ชนิดไม่สะทอ้นแสง กระป๋อง 690           - .

B10025 สีทาถนน ชนิดสะทอ้นแสง กระป๋อง 785           - .

B10026 สีนํ�ามนั ขนาด 3.785 ลติร มอก. 327-2538 กระป๋อง 650           - .

B10027 ทินเนอรแ์ละนํ�ามนัสน กระป๋อง 270           - .

B10028 นํ�ายารกัษาเนื�อไม ้ ขนาด 1.8 ลติร กระป๋อง 225           - .

b

B10029 คา่แรงขดูลา้งสีผนงัเดมิ ตร.ม. - 10 .

B10030 คา่แรงทานํ�ายากนัเชื �อรา ตร.ม. - 20 .

หมายเหตุ     สีพลาสติก 1 แกลลอน ทาได 20 ตร.ม.

                    สีน้ํามัน 1 แกลลอน ทาได 18 ตร.ม. 

                    สีน้ํามันรักษาเนื้อไม 1 ปบ ทาได 50 ตร.ม. 

                    สี 1 แกลลอน    =      3.785 ลิตร     

                    สี 1 ถังใหญ      =     18.925 ลิตร

                    การทาส ีหมายถึง ทาสรีองพื �น 1 ครั�ง และทาสจีรงิ 2 ครั�ง

* ทาํความสะอาดผิวปนู อดุโปว้รอยแตกรา้วขนาดเลก็ ดว้ยวสัดปุระเภท  Acrylic Filler ( หา้มใชผ้งยิปซั�ม หรอืดินสอพอง )

ขดัผิวใหเ้รยีบจงึทาสรีองพื �น แลว้ทาสจีรงิทบัหนา้ 

** ขดูลอก ขดัลา้งทาํความสะอาดผิวปนูเก่า อดุโปว้รอยแตกรา้ว ดว้ยวสัดปุระเภท Acrylic Filler หรอื Acrylic Sealant

(หา้มใชผ้งยิปซั�มหรอืดินสอพอง) ขดัผิวใหเ้รยีบ ทานํ�ายารองพื �นปนูเก่า ทาสรีองพื �นปนู แลว้ทาสจีรงิทบัหนา้ 

*** ทาํความสะอาดพื �นผิว ขดัผิวใหเ้รยีบ ทาสรีองพื �นไมก้นัเชื �อรา 2 ครั�ง แลว้จงึทาสนีํ�ามนัทบัหนา้ 

สี และ วัสดุผสมสี 

ค่าแรงขูดล้างสี
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C.

C1.

c

C1000 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  ½ นิ�ว ท่อน 258           - .

C1001 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  ¾ นิ�ว ท่อน 332           - .

C1002 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  1 นิ �ว ท่อน 494           - .

C1003 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  1 ¼ นิ�ว ท่อน 634           - .

C1004 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ท่อน 731           - .

C1005 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø 2 นิ �ว ท่อน 1,029        - .

C1006 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ท่อน 1,268        - .

C1007 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  3 นิ �ว ท่อน 1,649        - .

C1008 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 2,403        - .

C1009 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  5 นิ �ว ท่อน 3,269        - .

C1010 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  6 นิ �ว ท่อน 3,879        - .

c

C1011 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø ½  นิ �ว ท่อน 46             - .

C1012 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  ¾ นิ�ว ท่อน 55             - .

C1013 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø 1 นิ �ว ท่อน 87             - .

C1014 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด   Ø 1 ¼  นิ �ว ท่อน 114           - .

C1015 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ท่อน 146           - .

C1016 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  2 นิ �ว ท่อน 224           - .

C1017 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ท่อน 370           - .

C1018 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  3 นิ �ว ท่อน 516           - .

C1019 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 830           - .

C1020 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  5 นิ �ว ท่อน 1,252        - .

C1021 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  6 นิ �ว ท่อน 1,763        - .

C1022 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  8 นิ �ว ท่อน 2,997        - .

C1023 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  10 นิ �ว ท่อน 4,510        - .

C1024 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø 12 นิ �ว ท่อน 6,394        - .

C1025 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  14 นิ �ว ท่อน 8,402        - .

C1026 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  16 นิ �ว ท่อน 10,805      - .

C1027 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  18 นิ �ว ท่อน 15,267      - .

C1028 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  20 นิ �ว ท่อน 18,651      - .

C1029 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  24 นิ �ว ท่อน 27,354      - .

3. งานระบบสุขาภบิาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

3.1 วัสดุท่อนํ�าและอุปกรณ์

ท่อพวีซีแีข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277-2532 ไม่รวมข้อต่อ  ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )
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c

C1030 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  ½  นิ �ว ท่อน 36             - .

C1031 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø ¾  นิ �ว ท่อน 46             - .

C1032 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  1 นิ �ว ท่อน 60             - .

C1033 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  1 ¼  นิ �ว ท่อน 75             - .

C1034 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø 1 ½  นิ �ว ท่อน 98             - .

C1035 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  2 นิ �ว ท่อน 155           - .

C1036 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ท่อน 245           - .

C1037 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  3 นิ �ว ท่อน 340           - .

C1038 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 550           - .

C1039 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  5 นิ �ว ท่อน 830           - .

C1040 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  6 นิ �ว ท่อน 1,165        - .

C1041 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  8 นิ �ว ท่อน 1,875        - .

C1042 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  10 นิ �ว ท่อน 2,713        - .

C1043 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  12 นิ �ว ท่อน 3,827        - .

C1044 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  14 นิ �ว ท่อน 5,517        - .

C1045 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  16 นิ �ว ท่อน 7,095        - .

C1046 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  18 นิ �ว ท่อน 10,034      - .

C1047 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  20 นิ �ว ท่อน 12,270      - .

C1048 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  24 นิ �ว ท่อน 17,963      - .

c

C1049 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  1 ¼  นิ �ว ท่อน 57             - .

C1050 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  1 ½  นิ �ว ท่อน 69             - .

C1051 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  2 นิ �ว ท่อน 103           - .

C1052 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ท่อน 168           - .

C1053 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  3 นิ �ว ท่อน 228           - .

C1054 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 365           - .

C1055 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  5 นิ �ว ท่อน 559           - .

C1056 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  6 นิ �ว ท่อน 778           - .

C1057 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  8 นิ �ว ท่อน 1,165        - .

C1058 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  10 นิ �ว ท่อน 1,677        - .

C1059 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  12 นิ �ว ท่อน 2,352        - .

C1060 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  14 นิ �ว ท่อน 3,401        - .

C1061 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø 16 นิ �ว ท่อน 4,373        - .

C1062 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  18 นิ �ว ท่อน 6,203        - .

C1063 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  20 นิ �ว ท่อน 7,568        - .

C1064 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  24 นิ �ว ท่อน 11,025      - .

ท่อพวีซีแีข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

ท่อพวีซีแีข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )
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c

-

C1065 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ตอ่ดว้ยเกลียว ขนาด  Ø ½  นิ �ว             เครื�อง 955           - .

C1066 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ตอ่ดว้ยเกลียว ขนาด  Ø ¾  นิ �ว            เครื�อง 1,185        - .

C1067 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ตอ่ดว้ยเกลียว ขนาด  Ø  1 นิ �ว                เครื�อง 1,925        - .

-

C1068 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  2  นิ �ว         เครื�อง 10,510      - .

C1069 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว         เครื�อง 13,860      - .

C1070 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  3 นิ �ว               เครื�อง 16,445      - .

C1071 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  4 นิ �ว                 เครื�อง 22,375      - .

C1072 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  6 นิ �ว              เครื�อง 41,895      - .

c

-

C1073 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  ½   นิ �ว ตวั 480           60 .

C1074 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø   ¾  นิ �ว ตวั 590           90 .

C1075 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 นิ �ว ตวั 800           120 .

C1076 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 ¼ นิ�ว ตวั 1,016        150 .

C1077 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว ตวั 1,360        180 .

C1078 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 นิ �ว ตวั 2,170        240 .

C1079 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ตวั 4,830        300 .

C1080 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  3 นิ �ว ตวั 6,750        360 .

-

C1081 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด   Ø  ½  นิ �ว  ตวั 664           60 .

C1082 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø  ¾  นิ �ว ตวั 880           90 .

C1083 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 นิ �ว ตวั 1,316        120 .

C1084 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 ¼  นิ �ว ตวั 1,984        150 .

C1085 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ตวั 2,610        180 .

C1086 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 นิ �ว ตวั 4,040        240 .

c

C1087 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  30 CM. ท่อน 230           - .

C1088 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  40 CM. ท่อน 310           - .

C1089 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  50 CM. ท่อน 370           - .

C1090 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  60 CM. ท่อน 440           - .

C1091 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  80 CM. ท่อน 690           - .

C1092 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  1.00 ม. ท่อน 1,150        - .

C1093 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  1.20 ม. ท่อน 1,480        - .

มาตรวัดนํ�า  

ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั�น ต่อด้วยเกลียว

ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั�น หน้าจาน

ประตูนํ�าทองเหลือง ลิ�นเกดต

แรงดัน 125 ปอนด ์

แรงดัน 150 ปอนด ์

ท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ�นราง ชั�นคุณภาพ 3 ความยาวท่อนละ 1.00 เมตร
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C2.

c

C2000 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ     800 L ชดุ 15,300      2,295

C2001 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 1,000 L ชดุ 17,000      2,550

C2002 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 1,200 L ชดุ 18,000      2,700

C2003 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 1,600 L ชดุ 19,500      2,925

C2004 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 2,000 L ชดุ 25,500      3,825 - วสัดใุนงานติดตั�งรวมอยู่ใน

C2005 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 2,500 L ชดุ 27,000      4,050 ค่าแรงงาน

C2006 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 3,000 L ชดุ 29,500      4,425 - ค่าแรงติดตั�งถงับาํบดันํ�าเสยี

C2007 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 4,000 L ชดุ 37,600      5,640 และค่าอปุกรณส์ามารถปรบั

C2008 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 5,000 L ชดุ 45,000      6,750 เปลี�ยนไดต้ามสภาพพื �นที�

C2009 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 6,000 L ชดุ 51,000      7,650 ก่อสรา้งจรงิ หรอื 

C2010 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 10,000 L ชดุ 145,000    18,850 ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

C2011 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 30,000 L ชดุ 315,000    37,800 ราคารวม VATแล้ว

C2012 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 50,000 L ชดุ 515,000    61,800

c

C2013 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,000 ลติร ชดุ 3,650        1,500

C2014 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,200 ลติร ชดุ 4,590        1,600

C2015 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,600 ลติร ชดุ 4,990        1,800

C2016 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 2,000 ลติร ชดุ 8,790        2,400 - วสัดใุนงานติดตั�งรวมอยู่ใน

C2017 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 2,500 ลติร ชดุ 10,660      2,700 ค่าแรงงาน

C2018 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 3,000 ลติร ชดุ 17,450      3,300 - ค่าแรงติดตั�งถงับาํบดันํ�าเสยี

C2019  ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 4,000 ลติร ชดุ 21,330      3,500 และค่าอปุกรณส์ามารถปรบั

C2020  ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 5,000 ลติร ชดุ 23,561      4,000 เปลี�ยนไดต้ามสภาพพื �นที�

C2021  ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 6,000 ลติร ชดุ 26,374      6,000 ก่อสรา้งจรงิ หรอืมาตรฐานผูผ้ลติ

C2022 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 10,000 ลติร ชดุ 65,000      12,500 ราคารวม VATแล้ว

c

C2023 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 15,000 ลติร ชดุ 89,280      13,392

C2024 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 20,000 ลติร ชดุ 119,660    17,949

C2025 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 25,000 ลติร ชดุ 149,420    22,413

C2026 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 30,000 ลติร ชดุ 179,180    21,502 - วสัดใุนงานติดตั�งรวมอยู่ใน

C2027 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 35,000 ลติร ชดุ 208,940    25,073 ค่าแรงงาน

C2028 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 40,000 ลติร ชดุ 238,700    28,644 - ค่าแรงติดตั�งถงับาํบดันํ�าเสยี

C2029 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 45,000 ลติร ชดุ 263,900    31,668 และค่าอปุกรณส์ามารถปรบั

C2030 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 50,000 ลติร ชดุ 292,600    35,112 เปลี�ยนไดต้ามสภาพพื �นที�

C2031 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 55,000 ลติร ชดุ 322,000    38,640 ก่อสรา้งจรงิ หรอืมาตรฐานผูผ้ลติ

C2032 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 60,000 ลติร ชดุ 351,400    42,168 ราคารวม VATแล้ว

3.2 งานสุขาภบิาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย

ถังบาํบัดนํ�าปฏกูิล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณค์รบชุด (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

ราคารวม มีเดีย หวัเชื �อจลุนิทรยี ์

ขอ้ต่ออ่อน สายรดั ฝาปิด  และ

อปุกรณต์ามมาตรฐานผูผ้ลติ

ราคารวม มีเดีย หวัเชื �อจลุนิทรยี ์

ขอ้ต่ออ่อน สายรดั ฝาปิด เครื�อง

เติมอากาศ(ถา้ม)ี และอปุกรณ์

ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

ถังบาํบัดนํ�าเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มรีะบบอัดอากาศ   (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

ราคารวม มีเดีย หวัเชื �อจลุนิทรยี ์

ขอ้ต่ออ่อน สายรดั ฝาปิด  และ

อปุกรณต์ามมาตรฐานผูผ้ลติ

ถังบาํบัดนํ�าเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มรีะบบอัดอากาศ  (ต่อ)  (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"



54

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

c

C2033 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดวางใตซ้งิคห์รอืตั�งพื �น ขนาด 15 ลติร ชดุ 2,400        300

C2034 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดวางใตซ้งิคห์รอืตั�งพื �น ขนาด 30 ลติร ชดุ 3,800        300

C2035 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดวางใตซ้งิคห์รอืตั�งพื �น ขนาด 40 ลติร ชดุ 4,200        300

C2036 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดฝังพื �นดนิ ขนาด 1000 ลติร ชดุ 11,400      2,500

C2037 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดฝังพื �นดนิ ขนาด 1600 ลติร ชดุ 13,500      3,800

C2038 หวัเชื �อจลุนิทรยีใ์สถ่งั กก. 120           -

c

-

C2039 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ1,000 L ถงั 3,675        800

C2040 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ1,500 L ถงั 4,800        800

C2041 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ2,000 L ถงั 6,975        800

C2042 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ2,500 L ถงั 7,425        1,000

C2043 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ3,000 L ถงั 9,675        1,000

C2044 ชดุ 1,500        -

-

C2045 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ถงั 30,000      2,780

C2046 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ถงั 34,000      3,010

C2047 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ3,000 ลติร ถงั 36,500      3,800

C2048 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ4,000 ลติร ถงั 39,500      5,600

C2049 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ5,000 ลติร ถงั 44,000      7,400

C2050 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ6,000 ลติร ถงั 49,000      9,200

-

C2051 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ1,000 ลติร ถงั 10,790      1,600

C2052 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ1,600 ลติร ถงั 15,390      2,090

C2053 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ถงั 19,590      2,780

C2054 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ3,000 ลติร ถงั 26,900      3,800

C2055 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ4,000 ลติร ถงั 35,210      5,600

C2056 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ5,000 ลติร ถงั 43,990      7,400

-

C2057 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 L ถงั 9,900        800

C2058 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 L ถงั 13,200      800

C2059 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 L ถงั 16,700      800

C2060 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 L ถงั 20,400      1,000

C2061 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ3,000 L ถงั 24,500      1,000

C2062 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ4,000 L ถงั 29,800      1,000

ถังเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางบนพื�น ( มาตรฐาน มอก.)

ราคารวม VAT แล้ว

ถังดักไขมันสาํเร็จรูป ( แบบวางที�พื �นและวางใต้ดนิ)    (รวมท่ออ่อน สายFLEX   สายรดัสแตนเลส)

ราคารวม VAT แล้ว

ถังเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส  ทรงแคปซูล วางใต้ดนิ พร้อมอุปกรณ ์มาตรฐาน มอก. (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

ถังเก็บนํ�า (STORAGE TANK)

ขาตั�งเหลก็ ขนาด 1.20x1.20 ม.

สแตนเลสเกรด AISI304 

คณุภาพสงู (18-8)ความหนาของ

เนื��อสแตนเลส 0.6 มม. / ราคา

รวม VAT แล้ว

ราคารวม VAT แล้ว

ถังเก็บนํ�าพอีี   วางใต้ดนิ พร้อมอุปกรณ ์ (Polyethylene food grade) มาตรฐาน มอก.  (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

ราคารวม VAT แล้ว

ถังเก็บนํ�าสแตนเลส ( เกรด 304 ) พร้อมขาตั�ง  ( มาตรฐาน มอก. )
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c

C2063 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ150 W (จาํนวนจดุใชน้ํ�า3-4จดุ ระยะสง่ 12 ม.) เครื�อง 5,480        600         

C2064 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ200 W(จาํนวนจดุใชน้ํ�า4-5จดุ ระยะสง่ 22 ม.) เครื�อง 6,700        600         

C2065 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ250 W(จาํนวนจดุใชน้ํ�า5-6จดุ ระยะสง่ 22 ม.) เครื�อง 7,280        600         

C2066 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ300 W(จาํนวนจดุใชน้ํ�า6-7จดุ ระยะสง่ 22 ม.) เครื�อง 7,500        600         

C2067 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ400 W(จาํนวนจดุใชน้ํ�า8-9จดุ ระยะสง่ 24 ม.) เครื�อง 13,990      600         

C2068 เครื�องสบูนํ�าแบบหอยโข่ง สบูได ้450 ลติรตอ่นาที (สงป.) เครื�อง 7,000        600         

C2069 เครื�องสบูนํ�าแบบหอยโข่ง สบูได ้1,000 ลิตรตอ่นาที ขนาด 5 แรงมา้ (สงป.) เครื�อง 8,200        600         

C2070 เครื�องสบูนํ�าแบบหอยโข่ง สบูได ้1,000 ลิตรตอ่นาที ขนาด 7 แรงมา้ (สงป.) เครื�อง 13,500      600         

c

C2071 เครื�องดบัเพลงิ แบบผงเคมีแหง้  ขนาด 10 ปอนด ์ ถงั 898           -

C2072 เครื�องดบัเพลงิ แบบผงเคมีแหง้  ขนาด 15 ปอนด์ ถงั 1,088        -

C2073 เครื�องดบัเพลงิชนิดนํ�ายาเหลวระเหย  ขนาด 10 ปอนด์ ถงั 3,480        - กบัอปุกรณค์อมพิวเตอร ์อีเลก็ฯ

c

C2074 ป้ายหนีไฟรูปคนวิ�ง อะครลีกิใส แบบแขวน (1 หนา้ ใชไ้ฟมีแบตสาํรอง) ป้าย 750           150

C2075 ป้ายหนีไฟรูปคนวิ�ง แบบกลอ่งอลมูิเนียม (1 หนา้ ใชไ้ฟมีแบตสาํรอง) ป้าย 1,050        150

C2076 ป้ายบอกชั�น วสัดอุะครลีกิ 20x30 CM.ตวัอกัษร/เลข สีสะทอ้นแสง ป้าย 450           -

C2077 ป้ายแผนผงัอาคาร อะครลีกิ ( สั�งทาํแตล่ะอาคาร ) ป้าย 1,200        -

C2078 ป้ายถงัดบัเพลงิ ป้าย 300           -

C2079 โคมไฟฉกุเฉิน LED 2x9 W แบตเตอรี� 6V 4.5A ป้าย 1,700        150

C2080 โคมไฟฉกุเฉิน LED 2x12 W แบตเตอรี� 12V 5.0A ป้าย 2,200        150

C2081 กระดิ�งเตือนเพลงิไหม ้ขนาด 8" ชดุ 555           150

C2082 อปุกรณแ์จง้เหตเุพลงิไหมด้ว้ยมือ ชดุ 630           150

C2083 ตู ้FCP ควบคมุระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้( ชนิด 1 โซน ) ชดุ 7,000        2500

C2084 ตูแ้สดงผงัอาคาร แสดงตาํแหน่งเพลงิไหม ้(Graphic Annunciator) ชดุ 18,600      2,500 ขนาด A2

C2085 ตูเ้หลก็เก็บถงัดบัเพลงิเดี�ยว ขนาด 40x70x20 (พน่สีแดง) ชดุ 1,190        - ใสเ่ครื�องดบัเพลงิ 10-15 ปอนด์

C3.

C3000  โถสว้มมีถงัพกันํ�า จดุ 1,500        -

C3001  โถปัสสาวะชาย จดุ 1,500        -

C3002  อ่างลา้งหนา้ จดุ 900           -

C3003  อ่างลา้งจาน , อ่างซงิค์ จดุ 900           -

C3004  รูระบายนํ�าทิ �งที�พื �น จดุ 600           -

C3005  ท่อระบายอากาศ จดุ 650           -

ราคารวม VAT แล้ว

เครื�องดับเพลิง (fire extinguisher)

รวมค่าแรง

เครื�องสูบนํ�า (Water Pump)

เพลงิที�เกิดจากแก๊ส นํ�ามนั 

กระดาษ ผา้ ไม ้ไฟฟ้า

ระบบความปลอดภัย

ราคารวม VAT แลว้

3.3 งานเดนิท่อโสโครก  ท่อนํ�าทิ �ง ( กรณีคิดเฉลี�ยต่อจุด )
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C4.

C4000 งานเดนิท่อนํ�าดี โถสว้มมีถงัพกันํ�า จดุ 600           -

C4001 งานเดนิท่อนํ�าดี โถปัสสาวะชาย จดุ 600           -

C4002 งานเดนิท่อนํ�าดี อ่างลา้งหนา้ จดุ 600           -

C4003 งานเดนิท่อนํ�าดี อ่างลา้งจาน , อ่างซงิค์ จดุ 600           -

C4004 งานเดนิท่อนํ�าดี ก๊อกนํ�า จดุ 600           -

C4005 งานเดนิท่อนํ�าดี ฝักบวั จดุ 600           -

C4006 งานเดนิท่อนํ�าดี สายฉีดชาํระ จดุ 600           -

C5.

C5001 ท่อประปา ท่อสว้ม ท่อนํ�าทิ �ง  ( ตอ่จดุขึ �นลง 1 จดุ) อาคารหลายชั�น เมตร 1,200        - รวมค่าแรง

c

C5002 คา่แรงเดนิท่อขนาด   1 1/2" เมตร - 30

C5003 คา่แรงเดนิท่อขนาด      2" เมตร - 40

C5004 คา่แรงเดนิท่อขนาด   2 1/2" เมตร - 50

C5005 คา่แรงเดนิท่อขนาด   3" เมตร - 75

C5006 คา่แรงเดนิท่อขนาด   4" เมตร - 100

C5007 คา่แรงเดนิท่อขนาด   6" เมตร - 200

C5008 คา่วสัดขุอ้ตอ่ อปุกรณท์่อ   ( คดิจากรอ้ยละของราคาท่อ ) รอ้ยละ 40 - 40%ของราคาท่อ

C5009 คา่แรงตดิตั�งขอ้ตอ่ อปุกรณท์่อ ( คดิจากรอ้ยละของคา่วสัดขุอ้ตอ่ ) รอ้ยละ - 30 30%ของค่าขอ้ต่อ อปุกรณ์

C5010 เหลก็ยดึท่อ ( คดิจากรอ้ยละของราคาท่อ ) รอ้ยละ 30 30%ของราคาท่อ

C5011 คา่แรงตดิตั�งเหลก็ยดึท่อ ( คดิจากรอ้ยละของคา่เหลก็ยดึท่อ ) รอ้ยละ - 30 30%ของราคาเหลก็ยดึท่อ

C5012 งานทดสอบ ทาํความสะอาด ทาสีทาํสญัลกัษณท์่อ รอ้ยละ 10 10%ของราคาท่อ

C5013 คา่แรงทดสอบ ทาํความสะอาด ทาสีทาํสญัลกัษณท์่อ รอ้ยละ - 30 30%ของราคางานทดสอบฯ

C5014 คา่แรงตดิตั�งฝาเปิดทาํความสะอาด CLEAN OUT 4" ชดุ - 200

C5015 คา่แรงตดิตั�งฝาเปิดทาํความสะอาด CLEAN OUT 6" ชดุ - 300

c

C5016 คา่แรงเดนิท่อขนาด   1/2"  ถงึ  1  1/2" เมตร - 30

C5017 คา่แรงเดนิท่อขนาด   2" เมตร - 40

C5018 คา่แรงเดนิท่อขนาด   2 1/2" เมตร - 60

C5019 คา่แรงเดนิท่อขนาด   3" เมตร - 75

C5020 คา่แรงเดนิท่อขนาด   4" เมตร - 120

C5021 คา่แรงเดนิท่อขนาด   6" เมตร - 250

งานเดนิท่อ PVC ระบบระบายนํ�า (เพิ�มเตมิ)

งานเดนิท่อ PVC ระบบประปา (เพิ�มเตมิ)

3.4 งานเดนิท่อนํ�าด ี ( กรณีคิดเฉลี�ยต่อจุด ) 

รวมค่าแรง

3.5 งานเดนิระบบท่อแนวดิ�ง  ( เฉพาะระบบประปาและสุขาภบิาล ) 
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c

C5022 คา่วสัดขุอ้ตอ่ อปุกรณท์่อ   ( คดิจากรอ้ยละของราคาท่อ ) รอ้ยละ 50 - 50%ของราคาท่อ

C5023 คา่แรงตดิตั�งขอ้ตอ่ อปุกรณท์่อ ( คดิจากรอ้ยละของคา่วสัดขุอ้ตอ่ ) รอ้ยละ - 30 30%ของค่าขอ้ต่อ อปุกรณ์

C5024 เหลก็ยดึท่อ ( คดิจากรอ้ยละของราคาท่อ ) รอ้ยละ 30 30%ของราคาท่อ

C5025 คา่แรงตดิตั�งเหลก็ยดึท่อ ( คดิจากรอ้ยละของคา่เหลก็ยดึท่อ ) รอ้ยละ - 30 30%ของราคาเหลก็ยดึท่อ

C5026 งานทดสอบ ทาํความสะอาด ทาสีทาํสญัลกัษณท์่อ รอ้ยละ 10 10%ของราคาท่อ

C5027 คา่แรงทดสอบ ทาํความสะอาด ทาสีทาํสญัลกัษณท์่อ รอ้ยละ - 30 30%ของราคางานทดสอบฯ

งานเดนิท่อ PVC ระบบประปา (เพิ�มเตมิ) (ต่อ)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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D.

D1.

d

D1001 โคม  1x18W  20x60CM ชดุ 778           135

D1002 โคม 1x18W  30x60CM ชดุ 808           135

D1003 โคม  2x18W  30x60CM ชดุ 941           135

D1004 โคม  2x18W  60x60CM ชดุ 1,021        135

D1005 โคม  3x18W  60x60CM ชดุ 1,159        170

D1006 โคม  4x18W  60x60CM ชดุ 1,317        200

D1007 โคม   1x36W  20x120CM ชดุ 970           135

D1008 โคม  1x36W  30x120CM ชดุ 1,000        135

D1009 โคม  2x36W  30x120CM ชดุ 1,085        150

D1010 โคม   2x36W  60x120CM ชดุ 1,665        150

D1011 โคม   3x36W  60x120CM ชดุ 1,770        200

D1012 โคม  4x36W  60x120CM ชดุ 2,045        250

d

D1013 โคม  1x18W  20x60CM ชดุ 775           135

D1014 โคม 1x18W  30x60CM ชดุ 801           135

D1015 โคม  2x18W  30x60CM ชดุ 935           135

D1016 โคม  2x18W  60x60CM ชดุ 1,015        135

D1017 โคม  3x18W  60x60CM ชดุ 1,154        170

D1018 โคม  4x18W  60x60CM ชดุ 1,309        200

D1019 โคม   1x36W  20x120CM ชดุ 963           135

D1020 โคม  1x36W  30x120CM ชดุ 995           135

D1021 โคม  2x36W  30x120CM ชดุ 1,082        150

D1022 โคม   2x36W  60x120CM ชดุ 1,654        150

D1023 โคม   3x36W  60x120CM ชดุ 1,760        200

D1024 โคม  4x36W  60x120CM ชดุ 2,043        250

4 .  งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  ( ELECTRICITY WORK )

4.1  ดวงโคมไฟฟ้า  ( LUMINAIRE )  (ขนาดที�ระบุเป็นขนาดโดยประมาณ)

โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถี�อลูมเินียมสะท้อนแสง  ชนิดตดิลอย (หลอดฟลูออเรสเซนต ์T8)

โคมไฟเหลก็ขึ �นรูปเคลือบสี EPOXY

 แผน่อลมิูเนียมสะทอ้นแสงไม่นอ้ย

กวา่ 87% ฝาตะแกรงสลกัเปิดปิด 

ติดตั�งพรอ้มหลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8

 พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ขนาดที�ระบุ

โดยประมาณ

โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถี�อลูมเินียมสะท้อนแสง  ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอดฟลูออเรสเซนต ์T8)

โคมไฟเหลก็ขึ �นรูปเคลือบสี EPOXY

 แผน่อลมิูเนียมสะทอ้นแสงไม่นอ้ย

กวา่ 87% ฝาตะแกรงสลกัเปิดปิด 

ติดตั�งพรอ้มหลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8

 พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ขนาดที�ระบุ

โดยประมาณ

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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d

D1025 โคม   1x9W  20x60CM ชดุ 748           135

D1026 โคม   1x9W  30x60CM ชดุ 778           135

D1027 โคม   2x9W  30x60CM ชดุ 996           135

D1028 โคม   2x9W  60x60CM ชดุ 1,076        135

D1029 โคม   3x9W  60x60CM ชดุ 1,304        170

D1030 โคม   4x9W  60x60CM ชดุ 1,552        200

D1031 โคม  1x18W   20x120CM ชดุ 963           135

D1032 โคม   1x18W  30x120CM ชดุ 993           135

D1033 โคม   2x18W  30x120CM ชดุ 1,186        150

D1034 โคม   2x18W  60x120CM ชดุ 1,766        150

D1035 โคม   3x18W   60x120CM ชดุ 1,979        200

D1036 โคม   4x18W   60x120CM ชดุ 2,362        250

d

D1037 โคม   1x9W  20x60CM ชดุ 745           135

D1038 โคม   1x9W  30x60CM ชดุ 771           135

D1039 โคม   2x9W  30x60CM ชดุ 990           135

D1040 โคม   2x9W  60x60CM ชดุ 1,070        135

D1041 โคม   3x9W  60x60CM ชดุ 1,299        170

D1042 โคม   4x9W  60x60CM ชดุ 1,544        200

D1043 โคม  1x18W   20x120CM ชดุ 956           135

D1044 โคม   1x18W  30x120CM ชดุ 988           135

D1045 โคม   2x18W  30x120CM ชดุ 1,183        150

D1046 โคม   2x18W  60x120CM ชดุ 1,755        150

D1047 โคม   3x18W   60x120CM ชดุ 1,969        200

D1048 โคม   4x18W   60x120CM ชดุ 2,360        250

d

D1049 โคมหนา้เรยีบพลาสตกิ (Panel light) LED 1x18W 30x60CM. ชดุ 828           135

D1050 โคมหนา้เรยีบพลาสตกิ (Panel light) LED 2x18W 30x120CM. ชดุ 1,066        135

D1051 โคมกลอ่งเหลก็ขาสปรงิ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 1x18W (60cm.) ชดุ 323           135

D1052 โคมกลอ่งเหลก็ขาสปรงิ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 2x18W (60cm.) ชดุ 471           135

D1053 โคมกลอ่งเหลก็ขาสปรงิ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 1x36W (120cm.) ชดุ 375           135

D1054 โคมกลอ่งเหลก็ขาสปรงิ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 2x36W (120cm.) ชดุ 565           150

D1055 ชดุรางสาํเรจ็รูป T8 LED 18W 60 CM. ชดุ 172           135 LED 1x18W

D1056 ชดุรางสาํเรจ็รูป T8 LED 18W 120 CM. ชดุ 250           135 LED 1x18W

D1057 โคมซาลาเปา LED 18w สาํหรบัตดิเพดาน ชดุ 135           135 ขนาด 30 CM.โดยประมาณ

D1058 โคมซาลาเปา LED 24w สาํหรบัตดิเพดาน ชดุ 190           135 ขนาด 30 CM.โดยประมาณ

โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถี�อลูมเินียมสะท้อนแสง  ชนิดตดิลอย (หลอด LED T8)

โคมไฟเหลก็ขึ �นรูปเคลือบสี EPOXY

 แผน่อลมิูเนียมสะทอ้นแสงไม่นอ้ย

กวา่ 87% ฝาตะแกรงสลกัเปิดปิด 

ติดตั�งพรอ้มหลอดไฟแบบ LED T8 

พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ขนาดที�ระบุ

โดยประมาณ

โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถี�อลูมเินียมสะท้อนแสง  ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอด LED T8)

โคมไฟเหลก็ขึ �นรูปเคลือบสี EPOXY

 แผน่อลมิูเนียมสะทอ้นแสงไม่นอ้ย

กวา่ 87% ฝาตะแกรงสลกัเปิดปิด 

ติดตั�งพรอ้มหลอดไฟแบบ LED T8 

พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ขนาดที�ระบุ

โดยประมาณ

โคมประเภทอื�นๆ

ติดลอยหรอืฝังเรยีบเสมอเพดาน
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d

D1059 โคมดาวนไ์ลทฝั์งฝา้ (4") Panel LED 9W ชดุ 110           115

D1060 โคมดาวนไ์ลทฝั์งฝา้ (5") Panel LED 13W ชดุ 115           115

D1061 โคมดาวนไ์ลทฝั์งฝา้ (6") Panel LED 17W ชดุ 154           115

D1062 โคมดาวนไ์ลทฝั์งฝา้ (8") Panel LED 24W ชดุ 240           115

D1063 โคมดาวนไ์ลท ์ตดิลอย (4") พรอ้มหลอด compact  14 W ขั�ว E27 ชดุ 240           115

D1064 โคมดาวนไ์ลท ์ตดิลอย (6") พรอ้มหลอด compact 14 W ขั�ว E27 ชดุ 300           115

D1065 โคมโรงงานสะทอ้นแสง LED-T8 2x9 W ขนาด 13 x 65 CM. ชดุ 587 135 LED 2x9W

D1066 โคมโรงงานสะทอ้นแสง LED-T8 2x18 W ขนาด 24 x 126 CM. ชดุ 890 150 LED 2x18W

D1067 โคมโรงงานสะทอ้นแสง FL-T8 2x40 W ขนาด 26.5 x 126.5 CM. ชดุ 610 150 T8 Fluorescent 2x40w

D1068 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น Fluorescent T8 1x18W (60cm.) ชดุ 588 115

D1069 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น Fluorescent T8 2x18W (60cm.) ชดุ 811 135

D1070 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น Fluorescent T8 1x36W (120cm.) ชดุ 800 115

D1071 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น Fluorescent T8 2x36W (120cm.) ชดุ 1125 150

D1072 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น หลอด LED T8 1x9W (60cm.) ชดุ 403 115

D1073 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น หลอด LED T8 2x9W (60cm.) ชดุ 650 135

D1074 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น หลอด LED T8 1x18W (120cm.) ชดุ 559 115

D1075 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น หลอด LED T8 2x18W (120cm.) ชดุ 850 150

D1076 โคมไฟถนน LED 30 W DAYLIGHT  รวมขายดึสาํหรบัตดิตั�งกบัผนงั ชดุ 1,190        180

D1077 โคมไฟถนน LED 50 W DAYLIGHT  รวมขายดึสาํหรบัตดิตั�งกบัผนงั ชดุ 1,390        180

D1078 โคมไฟถนน  FL-T8  1x40 W เหลก็ปั�มพรอ้มขาจบั ชดุ 490           180

D1079 โคมไฟถนน  FL-T8  2x20 W เหลก็ปั�มพรอ้มขาจบั ชดุ 400           180

D1080 โคมไฟถนน  FL-T8  2x40 W เหลก็ปั�มพรอ้มขาจบั ชดุ 650           180

D1081 โคมไฮเบยอ์ลมูิเนียมขนาด 48 CM. LED-ขั�ว E40 65W Daylight ชดุ 2,725        650

D1082 โคมไฮเบย ์ขนาด 60 CM หลอดเมทลัฮาไลด ์400W .ขั�ว E40 ชดุ 5,500        1,000

D1083 โคมฟลดัไลท ์Floodlight 400W ขั�ว E40 ชดุ 1,850        600

D1084 โคมฟลดัไลท ์ ขนาด 29x29 CM. LED 100W ชดุ 750           300

D1085 โคมฟลดัไลท ์FLOODLIGHT ขนาด 21x28CM. 150W ขั�ว RX7S ชดุ 1,650        300 หลอดเมทลัฮาไลท ์150W

D1086 สปอรต์ไลทต์ดิตั�งบนเวที LED ชดุ 2,500        300

D1087 โคมไฟกิ�งทางเดนิ ชดุ 700           115

d

D1088 สายไฟดวงโคม จดุ 82             76 .

D1089 สายไฟสวิตซ์ จดุ 145           76 .

D1090 สายไฟเตา้รบั ชนิดมีกราวด ์ (ปลั�ก) ,แอร ์(ไม่เกิน 12,000 BTU) จดุ 420           110 .

D1091 สายไฟสาํหรบัมิเตอรไ์ฟฟา้ จดุ 950           360 .

ผิวหนา้ polycarbonate คลิปลอ็กส

แตนเลส ติดตั�งภายนอกอาคาร

ไม่รวมเสา กรณีตั�งเสา คา่แรงติดตั�ง

ไม่รวมฐาน ความสงู 1.00-2.50 ม. 

550.-บาท/ชดุ ความสงู 4.00-6.00 

ม.1,250.-บาท/ชดุ ความสงู 

7.00-8.00 ม. 2,000.-บาท/ชดุ

งานเดนิสายไฟฟ้า  ( wiring work )

โคมประเภทอื�นๆ (ต่อ)
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D2.

D2001 1-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A  220-250V  (ฝังผนงั) ชดุ 95             80

D2002 2-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A  220-250V (ฝังผนงั) ชดุ 125           80

D2003 3-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A  220-250V (ฝังผนงั) ชดุ 155           80

D2004 4-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A  220-250V (ฝังผนงั) ชดุ 252           80 11.6 x 12.0 CM

D2005 2-สวิตชไ์ฟฟา้ชนิดสองทาง 16 A 250 V (ฝังผนงั) ชดุ 195           80

D2006 1-สวิตซไ์ฟฟา้ + 1 ปลก็ 16A 220-250V  ( All in one ) (ฝังผนงั) ชดุ 245           90 7.0 x 12.0 CM

D2007 1-สวิตซห์รี�ไฟฟา้ DIMMER SWITCH   300 W (ฝังผนงั) ชดุ 1,010        90 .

D2008 เตา้รบัปลั�กฝังผนงั  (1 ปลั�ก)  16A 220V มีกราวด์ ชดุ 107           90

D2009 เตา้รบัปลั�กฝังผนงั  (2 ปลั�ก)  16A 220V มีกราวด์ ชดุ 170           90

D2010 เตา้รบัปลั�กฝังผนงั  (2 ปลั�ก)  16A 220V มีกราวด ์พรอ้มม่านนิรภยั ชดุ 245           90

D2011 เตา้รบัปลั�กฝังผนงั (4 ปลั�ก) 16A 220V มีกราวด์ ชดุ 368           90 11.6 x 12.0 CM

D2012 เตา้รบัโทรศพัท ์4 สาย /  6 สาย ชดุ 390  / 590 90

D2013 เตา้รบัสาย LAN  (Wall mount LAN CAT6 up to 10Gbps speed) ชดุ 450           90

D2014 เตา้รบัสายสญัญาณโทรทศัน ์(TV outlet) ชดุ 360           90

D2015 บลอ็กลอย 4-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A 220V ชดุ 145           80

D2016 บลอ็กลอย 2-สวิตชไ์ฟฟา้ +2 ปลั�กกราวดค์ู่ ชดุ 289           80

D2017 บลอ็กลอย เตา้รบัปลั�ก (2 ปลั�ก)  16A 220V มีกราวด์ ชดุ 135           90

D2018 เตา้รบัปลั�กฝังพื �น POP-UP FLOOR OUTLET (2 ปลั�ก)16A 250V มีกราวด์ ชดุ 2,115        280

D3.

D3000 ตูค้อนซมูเมอรย์นิูต   6 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย( MCB 2Pole 50A) ชดุ 2,180        900

D3001 ตูค้อนซมูเมอรย์นิูต 10 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย( MCB 2Pole 50A) ชดุ 3,390        900

D3002 ตูค้อนซมูเมอรย์นิูต 14 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย ( MCB 2Pole 50A) ชดุ 3,899        900

D3003 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบเมนเบรกเกอร ์100A  3 P 4 สาย ขนาด12 ช่อง ชดุ 8,560        1,200

D3004 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบเมนเบรกเกอร ์100A  3P 4 สาย  ขนาด 18ช่อง ชดุ 9,454        1,200

D3005 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบเมนเบรกเกอร ์100A  3P 4 สาย  ขนาด 24ช่อง ชดุ 9,877        1,200

D3006 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบเมนเบรกเกอร ์100A  3P 4 สาย  ขนาด 36ช่อง ชดุ 11,240      1,200

D3007 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบ  Main Lugs  250A 3P 4 สาย  ขนาด 12 ช่อง ชดุ 5,470        1,200
ไมม MCBใชควบคกูบ safety 

switch
D3008 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบ  Main Lugs  250A 3P 4 สาย  ขนาด 18 ช่อง ชดุ 6,266        1,200

ไมม MCBใชควบคกูบ safety 

switch
D3009 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบ  Main Lugs  250A 3P 4 สาย  ขนาด 24 ช่อง ชดุ 6,700        1,200

ไมม MCBใชควบคกูบ safety 

switch
D3010 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบ  Main Lugs  250A 3P 4 สาย  ขนาด 36 ช่อง ชดุ 8,186        1,200

ไมม MCBใชควบคกูบ safety 

switch
D3011 เซฟตี �สวิตซ ์แบบไม่มีฟิวสใ์ชเ้ป็นสะพานไฟ  60A 3P 240V ชดุ 6,625        1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3012 เซฟตี �สวิตซ ์แบบไม่มีฟิวสใ์ชเ้ป็นสะพานไฟ  60A 3P 600V ชดุ 6,731        1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3013 เซฟตี �สวิตซ ์แบบไม่มีฟิวสใ์ชเ้ป็นสะพานไฟ  100A 3P 600V ชดุ 10,494      1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3014 เซฟตี �สวิตซ ์แบบตดิตั�งฟิวส ์                     60A 1P 240V ชดุ 5,459        1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3015 เซฟตี �สวิตซ ์แบบตดิตั�งฟิวส ์                     60A 3P 600V ชดุ 9,169        1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3016 เซฟตี �สวิตซ ์แบบตดิตั�งฟิวส ์                     200A 1P 240V ชดุ 13,409      1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3017 มิเตอรไ์ฟฟา้ 1P 220V ขนาด 5(15)A ตวั 840           500

D3018 มิเตอรไ์ฟฟา้ 1P 220V ขนาด 15(45)A ตวั 920           500

D3019 อปุกรณป์้องกนัไฟดดู ไฟรั�ว ไฟเกิน ตดัไฟอตัโนมตั ิ2สาย63A ตวั 2,760        700

4.2  สวทิซไ์ฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั�ก)    ( Switch and Plug )     7x12 CM. พรอ้มหนา้กากและอปุกรณค์รบชดุ

4.3  ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า  ( Electrical Control Panels )
ตูค้อนซเูมอรย์นิูต Consumer Unit 

ติดตั�งพรอ้มเมนเบรคเกอร ์(Main 

Breaker) ลกูเซอรกิตย่อย และ

กราวนดบ์าร ์ (GND)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"



62

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

D4.

D4001 หลอดไฟ LED ขนาด 8 W ขั�ว E27 หลอด 85             - .

D4002 หลอดไฟ LED ขนาด 12 W ขั�ว E27 หลอด 120           - .

D4003 หลอดไฟ LED ขนาด 14 W ขั�ว E27 หลอด 159           - .

D4004 หลอดไฟ LED ขนาด 18 W ขั�ว E27 หลอด 250           - .

D4005 หลอดไฟ LED T8 ชนิดหลอดยาว ขนาด 9 W (ไม่รวมราง) หลอด 87             - ไม่ตอ้งใชบ้ลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4006 หลอดไฟ LED T8 ชนิดหลอดสั�น ขนาด 20 W (ไม่รวมราง) หลอด 158           - ไม่ตอ้งใชบ้ลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4007 หลอดไฟเพดาน LED  ชนิดวงกลม ขนาด 24 W หลอด 199           - .

D4008 หลอดไฟเพดาน LED  ชนิดวงกลม ขนาด 32 W หลอด 259           - .

D4009 หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 5 W ขั�ว E27 หลอด 75             - .

D4010 หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 9 W ขั�ว E27 หลอด 89             - หลอดตะเกียบ

D4011 หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 12 W ขั�ว E27 หลอด 105           - .

D4012 หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 4 W หลอด 75             - .

D4013 หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 6 W หลอด 98             - .

D4014 หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 13 W หลอด 180           - .

D4015 หลอดไฟ LED ขนาด 3 W ขั�ว E14 หลอด 109           -

D4016 หลอดไฟเพดานฟลอูอเรสเซนท ์ ชนิดวงกลม ขนาด 32 W หลอด 25             - ไม่รวมบลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4017 หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบสั�น 0.60 ม. 18W หลอด 35             - ไม่รวมบลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4018 หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบยาว 1.20 ม. 36W หลอด 58             - ไม่รวมบลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4019 หลอด LED E40 HIGH-BAY ขนาด 90 W หลอด 800           - ใชไ้ดก้บัพื �นที�ที�มี ความสงู 6-10 เมตร

D4020 โคมไฟตะแกรง ตดิลอย (นีออน/LED (T8) 2 หลอดคูย่าว 1.20 ม.) ชดุ 650           - เฉพาะโคม

D4021 โคมไฟตะแกรงชนิดฝังฝา้(T8 2x36W/LED 2x18W ยาว 1.20 ม.) ชดุ 558           - เฉพาะโคม

D4022 โคมไฟยาวพลาสตกิ ขนาด 0.60 ม. T8 1x18W  นีออน /LED ชดุ 330           - เฉพาะโคม

D4023 โคมไฟยาวพลาสตกิ ขนาด 0.60 ม. T8 2x18W  นีออน /LED ชดุ 520           - เฉพาะโคม

D4024 โคมไฟยาวพลาสตกิ ขนาด 1.20 ม. T8 1x36W  นีออน /LED ชดุ 485           - เฉพาะโคม

D4025 โคมไฟยาวพลาสตกิ ขนาด 1.20 ม. T8 2x36W  นีออน /LED ชดุ 720           - เฉพาะโคม

D4026 โคมไฟดาวนไ์ลทข์นาด 4 นิ �ว  ขั�ว E27 ตวั 34             - เฉพาะโคม

D4027 โคมไฟดาวนไ์ลทข์นาด 5 นิ �ว  ขั�ว E27 ตวั 189           - เฉพาะโคม

D4028 โคมไฟดาวนไ์ลทข์นาด 6 นิ �ว ขั�ว E27 ตวั 200           - เฉพาะโคม

D4029 โคมไฟดาวนไ์ลทข์นาด 2.5 นิ�ว ขั�ว MR-16 ตวั 79             - เฉพาะโคม

D4030 โคมไฮเบย ์HighBay LED Lamp 100 W ตวั 2,900        - เฉพาะโคม

D4031 โคมไฮเบย ์HighBay LED Lamp 200 W ตวั 4,900        - เฉพาะโคม

D4032 โคมโรงงานสะทอ้นแสงอะลมูิเนียม LED-T8 2x18 W  (โคมเปลือย) ชดุ 518           เฉพาะโคม

4.4  หลอดไฟและโคมไฟ   (LAMPS and LUMINAIRE)   ( ราคาเฉพาะหน่วยไม่รวมอปุกรณ ์)
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D5.

D5001 บลัลาสตข์ดลวด   สาํหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์18W  36W ตวั 90             - .

D5002 บลัลาสตอ์ิเลคทรอนิกส ์ใชก้บัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์1x18 1x36 W ตวั 160           - .

D5003 บลัลาสตอ์ิเลคทรอนิกส ์ใชก้บัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์2 x 18 W ตวั 210           - .

D5004 บลัลาสตอ์ิเลคทรอนิกส ์ใชก้บัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์2 x 36 W ตวั 225           - .

D5005 สตารท์เตอร ์4W-65W สาํหรบัหลอดฟลเูอรสเซนต์ ตวั 12             - .

D5006 รางวายเวย ์แบบขนัสกรูพรอ้มฝาปิดขนาด 50x100 mm. ชดุ 395           - ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.

D5007 รางวายเวย ์แบบขนัสกรูพรอ้มฝาปิดขนาด100x100 mm. ชดุ 544           - ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.

D5008 รางวายเวย ์แบบขนัสกรูพรอ้มฝาปิดขนาด 100x150 mm. ชดุ 615           - ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.

D5009 รางวายเวย ์แบบขนัสกรูพรอ้มฝาปิดขนาด 150x200 mm. ชดุ 1,218        - ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.

D5010 เคเบิล แลดเดอร ์(Cable Ladder)  กวา้ง 8"  (200 mm.) ชดุ 939           ยาว 3.00 ม.หนา 2.0 mm.

D5011 เคเบิล แลดเดอร ์(Cable Ladder)  กวา้ง 12"   (300 mm.) ชดุ 1,115        ยาว 3.00 ม.หนา 2.0 mm.

D5012 ตูไ้ซตเ์หลก็ ขนาด 30x45x15  CM. ชดุ 706           300         ติดตั�งภายในอาคาร

D5013 ตูไ้ซตเ์หลก็ ขนาด 30x45x15  CM. ชดุ 995           300         สาํหรบัติดตั�งภายนอกอาคาร

D5014 ตูไ้ซตเ์หลก็ ฝากระจก ขนาด 30x45x15  CM. ชดุ 1,505        300         สาํหรบัติดตั�งภายนอกอาคาร

D5015 ท่อ PVC สีเหลือง3/4" สาํหรบัรอ้ยสายไฟ ท่อน 75             - ความยาว 4 ม./ทอ่น

D5016 ท่ออ่อนลกูฟกูเหลือง 3/4" (1มว้น ยาว 50เมตร) มว้น 1,114        -

D5017 ฝาพลาสตกิกนันํ�า ( สาํหรบัปลั�ก ) อนั 290           - .

D5018 กลอ่งฝังพื �น ( FLOOR  SOCKET OUTLET ) ชดุ 1,100        - .

D5019 แรค็งานไฟฟา้พรอ้มลกูถว้ย 1 ช่อง ชดุ 35             - .

D5020 แรค็งานไฟฟา้พรอ้มลกูถว้ย 3 ช่อง ชดุ 50             - .

D5021 เสาไฟฟา้ ค.อ.ร. โคน 20x20 CM.ปลาย 12x12 CM.ยาว 8.00 M. ตน้ 1,866        1000

D5022 เสาไฟฟา้ ค.อ.ร. โคน 20x20 CM.ปลาย 12x12 CM.ยาว 12.00 M. ตน้ 5,060        1300

D5023 ลวดอลมูิเนียมพนัสายไฟ (ฟรฟีอรม์)  #16 มม. ชดุ 32             - .

D5024 ลวดอลมูิเนียมพนัสายไฟ (ฟรฟีอรม์)  #25 มม. ชดุ 40             - .

D6.

D6001 เสาลอ่ฟา้แบบสามแฉก พรอ้มอปุกรณม์าตรฐาน ชดุ 12,000      1,800 .

D6002 ระบบป้องกนัฟา้ฝ่า แบบ ESE (Early Streamer Emission) ชดุ 75,000      10,000 รวมอปุกรณค์รบชดุ ไม่รวม vat

D7.

d

D7001 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ มว้น 955           1,000      

D7002 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 1,330        1,200      

D7003 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 2,023        1,400      

D7004 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 2,945        1,500      

4.5   ชิ �นส่วนและองคป์ระกอบอื�นๆ (Electrical  Parts & Accessories )

ใชง้านกบัสายไฟแรงตํ�าและพาด

สายเขา้บา้น มาตรฐาน กฟภ.

4.6  ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณค์รบชุด  ( Lightning Protection Equipments )

4.7   สายไฟฟ้าแรงดันตํ�า   ( Low Voltage  Power Cables )    สายไฟ 1 มว้น = 100 เมตร

สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ 
สาย VAF สายทองแดง หุม้

ฉนวน 2 ชั�น ชนิด 2 เสน้คู ่

สาํหรบังานตีกิ�ป เดินลอย 

(ไม่ไดร้อ้ยทอ่)
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d

D7005 ขนาด 2 x 1.0 /1.0  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ มว้น 2,340        1,200      

D7006 ขนาด 2 x 1.5 / 1.0  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 3,050        1,400      

D7007 ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 4,200        1,600      

D7008 ขนาด 2 x 4.0 / 2.5  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 6,230        1,800      

d

D7009 ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,812        800         

D7010 ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,052        900         

D7011 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,401        1,000      

D7012 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,183        1,100      

D7013 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,124        1,200      

D7014 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 6,440        1,300      

D7015 ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 9,145        2,500      

D7016 ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 15,820       3,000      

D7017 ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 22,680       3,500      

D7018 ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 35,761       3,500      

D7019 ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 47,393       4,000      

d

D7020 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 623           500         

D7021 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 923           700         

D7022 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,393        1,000      

D7023 ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,292        1,200      

D7024 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,993        1,600      

D7025 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 6,196        2,000      

D7026 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 9,720        2,500      

D7027 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 12,903      3,000      

D7028 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 18,565      4,000      

D7029 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 26,543      4,500      

D7030 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 36,571      5,500      

D7031 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 46,332      6,000      

สาย VAF-GRD สายทองแดง

หุม้ฉนวน 2 ชั�น ชนิด 3 เสน้ 

เป็นสายกราวดส์ีเขียว 1 เสน้ 

VAF 2.5/1.5 sq.mm. 

สาํหรบัปลั�กไฟ

สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อน 2 แกน 

สาย VCT สายไฟอ่อนชนิด

กลม Flexible Wire Cable 

หุม้ดว้ยฉนวนและเปลือกนอก

 PVC แรงดนั 750V สาย

ทองแดงหุม้ฉนวน 2 ชั�น มี

ตั�งแต ่1-4 เสน้ ใชส้าํหรบังาน

เดินสายอปุกรณไ์ฟฟ้า 

เครื�องจกัร ไฟสนาม สายปลั�ก

พ่วง เดินสายภายนอกอาคาร 

ไฟรั�ว งานที�ตอ้งทนสภาพแดด

 ฝน

สายเคเบลิเดนิภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี�ยว

สาย THW สายเคเบิลเดิน

ภายในอาคาร เป็นสายกลม    

     แกนเดี�ยวหุม้ดว้ยฉนวน     

   พี.วี.ซี ใชเ้ดินสายเมนภายใน

 หรอื ใชเ้ดินรอ้ยทอ่

สายไฟฟ้า VAF-GRD  สายแบนแกนคู่ มกีราวด์
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d

D7032 ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,602        800         

D7033 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,800        1,000      

D7034 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,102        1,200      

D7035 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,836        1,500      

D7036 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,993        1,000      

D7037 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,532        1,200      

D7038 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,221        1,400      

D7039 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,973        1,500      

D7040 ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,503        1,000      

D7041 ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,031        1,200      

D7042 ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,939        1,500      

D7043 ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 7,105        2,000      

D7044 ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,124        1,000      

D7045 ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,648        1,400      

D7046 ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,775        1,800      

D7047 ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 8,545        2,000      

สาย VAF สายไฟเดนิในอาคารพกัอาศยั สายแบนแกนหุม้ดว้ยฉนวนPVC แรงดนั 300V  สายทองแดงหุม้ฉนวน 2 ชั�นชนิด 2 เสน้คู่

VAF 1.0 sq.mm. / VAF 1.5 sq.mm. สาํหรบัหลอดไฟ

VAF 2.5 sq.mm. สาํหรบัปลั�กไฟ, แอรไ์ม่เกิน 12,000 BTU/H

VAF 4 sq.mm. มิเตอรไ์ฟฟา้ 5(15A), สายเมนเครื�องทาํนํ�าอุ่น

VAF 6 sq.mm. สาํหรบั มิเตอรไ์ฟฟา้ 10(30A)

VAF 10 sq.mm. สาํหรบั มิเตอรไ์ฟฟา้ 15(45A)

สายส่งกาํลังไฟฟ้า NYY 

สาย NYY  สายสง่กาํลงัไฟ

ชนิดกลม ใชฝั้งใตด้ิน หุม้ดว้ย

ฉนวนและเปลือกนอก PVC 

แรงดนั 750 โวลต ์สาย

ทองแดงหุม้ฉนวน 3 ชั�น มี

ตั�งแต ่1-4 เสน้ ใชส้าํหรบังาน

ไฟสนาม ไฟถนน สายเมน

อาคาร กรณีรอ้ยทอ่ฝังดิน
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E. 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

E1. 5.1  เครื�องปรับอากาศ  (แบบแยกส่วน)

e ชนิดตั�งพื�น หรือ ชนิดแขวน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

E1000 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู เครื�อง 21,855      รวมค่าติดตั�ง มีระบบฟอกอากาศ

E1001 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู เครื�อง 23,901      รวมค่าติดตั�ง

E1002 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู เครื�อง 25,296      รวมค่าติดตั�ง  - แบบแยกสว่นประกอบดว้ย

E1003 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทียู เครื�อง 28,737      รวมค่าติดตั�ง    อปุกรณด์งันี�

E1004 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู เครื�อง 29,946      รวมค่าติดตั�ง 1. สวิทซ ์1 ตวั

E1005 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู เครื�อง 33,759      รวมค่าติดตั�ง 2. ท่อทองแดงไป-กลบั

E1006 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู เครื�อง 38,595      รวมค่าติดตั�ง    หุม้ฉนวน ยาว 5 ม.

E1007 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู เครื�อง 39,990      รวมค่าติดตั�ง 3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.

E1008 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เครื�อง 42,315      รวมค่าติดตั�ง    (สงป.)

E1009 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู เครื�อง 46,035      รวมค่าติดตั�ง

E1010 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู เครื�อง 48,360      รวมค่าติดตั�ง

E1011 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู เครื�อง 49,755      รวมค่าติดตั�ง

E1012 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู เครื�อง 52,080      รวมค่าติดตั�ง

e ชนิดตู้ตั�งพื�น ไม่มรีะบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

E10013 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตูต้ั�งพื �น ขนาด 33,000 บีทียู เครื�อง 36,504      รวมค่าติดตั�ง

E10014 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตูต้ั�งพื �น ขนาด 38,000 บีทียู เครื�อง 39,982      รวมค่าติดตั�ง

E10015 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตูต้ั�งพื �น ขนาด 44,000 บีทียู เครื�อง 49,040      รวมค่าติดตั�ง

E10016 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตูต้ั�งพื �น ขนาด 56,000 บีทียู เครื�อง 49,991      รวมค่าติดตั�ง

e ชนิดตดิผนัง มรีะบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

E1017 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 12,000 บีทียู เครื�อง 15,624      รวมค่าติดตั�ง

E1018 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 15,000 บีทียู เครื�อง 18,879      รวมค่าติดตั�ง

E1019 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 18,000 บีทียู เครื�อง 19,995      รวมค่าติดตั�ง

E1020 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 24,000 บีทียู เครื�อง 23,157      รวมค่าติดตั�ง

e แบบตั�งพื�นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) (ตามแบบมาตรฐาน)

E1021 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 13,000 บีทียู เครื�อง 28,737      รวมค่าติดตั�ง

E1022 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 18,000 บีทียู เครื�อง 31,155      รวมค่าติดตั�ง

E1023 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 20,000 บีทียู เครื�อง 33,155      รวมค่าติดตั�ง

E1024 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู เครื�อง 38,037      รวมค่าติดตั�ง

E1025 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด  30,000 บีทียู เครื�อง 43,896      รวมค่าติดตั�ง

E1026 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 36,000 บีทียู เครื�อง 49,848      รวมค่าติดตั�ง

E1027 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 40,000 บีทียู เครื�อง 54,405      รวมค่าติดตั�ง

E1028 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 48,000 บีทียู เครื�อง 56,637      รวมค่าติดตั�ง
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e แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter)  - แบบแยกสว่นประกอบดว้ย

E1029 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง 17,205      รวมค่าติดตั�ง    อปุกรณด์งันี�

E1030 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง 23,157      รวมค่าติดตั�ง 1. สวิทซ ์1 ตวั

E1031 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง 25,947      รวมค่าติดตั�ง 2. ท่อทองแดงไป-กลบั

E1032 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง 35,247      รวมค่าติดตั�ง    หุม้ฉนวน ยาว 5 ม.

3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.

e ค่าตดิตั�งเครื�องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิตั�งแยกจากราคาเครื�องปรับอากาศ)

E1033 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500       -  ราคาตามบญัชีคา่แรงงาน

E1034 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      ของกรมบญัชีกลาง

E1035 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      ฉบบัปรบัปรุงเดือนตลุาคม 2558

E1036 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      

E1037 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      คา่แรง หมายถึง คา่ติดตั�งเครื�อง

E1038 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      รวมอปุกรณแ์ขวน-จบัยึดและ

E1039 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      การรองรบั แตไ่ม่รวมงานตอ่ไปนี �

E1040 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000       1. งานทอ่สารทาํความเย็น

E1041 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000       2. งานระบบไฟฟา้สาํหรบั

E1042 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000          เครื�องปรบัอากาศ

E1043 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,400      3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ

E1044 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,400      

E1045 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 3,000      

E2. 5.1  เครื�องปรับอากาศ  (แบบแยกส่วน)

e ค่าตดิตั�งเครื�องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิตั�งแยกจากราคาเครื�องปรับอากาศ)

E1046 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500       -  ราคาตามบญัชีคา่แรงงาน

E1047 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      ของกรมบญัชีกลาง

E1048 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      ฉบบัปรบัปรุงเดือนตลุาคม 2558

E1049 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      

E1050 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      คา่แรง หมายถึง คา่ติดตั�งเครื�อง

E1051 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      รวมอปุกรณแ์ขวน-จบัยึดและ

E1052 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000      การรองรบั แตไ่ม่รวมงานตอ่ไปนี �

E1053 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000       1. งานทอ่สารทาํความเย็น

E1054 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,400       2. งานระบบไฟฟา้สาํหรบั

E1055 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,400          เครื�องปรบัอากาศ

E1056 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 3,000      3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
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E2. 5.2  พัดลม

e พัดลมแบบโคจร

E2001 พดัลมแบบโคจรตดิผนงั ขนาด 16 นิ �ว    เครื�อง 1,790        345 400 มม.

E2002 พดัลมแบบโคจรตดิเพดาน ขนาด 16 นิ �ว   เครื�อง 1,360        345 400 มม.

e พัดลมดูดแบบตดิกระจก - ตดิผนัง

E2003 พดัลมแบบตดิกระจก ขนาด 8 นิ �ว  เครื�อง 830           345 200 มม.

e แบบตดิเพดาน

E2004 พดัลมแบบตดิเพดาน ขนาด 36 นิ �ว  เครื�อง 1,400        345 200 มม.

E2005 พดัลมแบบตดิเพดาน ขนาด 48 นิ �ว  เครื�อง 1,700        345 250 มม.

E2006 พดัลมแบบตดิเพดาน ขนาด 56 นิ �ว เครื�อง 2,000        345 300 มม.

e แบบลูกหมุนระบายอากาศ  

E2007 พดัลมลกูหมนุธรรมชาตริวมฐานไฟเบอร ์ขนาด 14 นิ �ว (ลกูโดม) เครื�อง 1,200        500         แบบใบอลมูิเนียมพรอ้มฐาน

E2008 พดัลมลกูหมนุธรรมชาตริวมฐานไฟเบอร ์ขนาด 22 นิ �ว (ลกูโดม) เครื�อง 1,600        500         หลงัคาไฟเบอรล์อนคู่

E2009 พดัลมลกูหมนุธรรมชาตริวมฐานไฟเบอร ์ขนาด 24 นิ �ว (ลกูโดม) เครื�อง 1,700        500         สาํหรบัหลงัคาลอนเมทลัชีท

E2010 พดัลมลกูหมนุธรรมชาตริวมฐานไฟเบอร ์ขนาด 25 นิ �ว (ลกูโดม) เครื�อง 1,800        500         เพิ�มอีกชดุละ 150 บาท

พื�นที�ใชส้อย 20 ตร.ม./ชดุ

E3. 5.3  ถังเก็บนํ�า

e

E3001 ถงันํ�าหินขดัสาํเรจ็รูป ( สาํหรบัสว้ม) ทอ้งตลาด ถงั 300           -

E3002 ถงันํ�าหินขดัสาํเรจ็รูป ( สาํหรบัอาบนํ�า) ทอ้งตลาด ถงั 840           -

F. 6.งานระบบลิฟตแ์ละบันไดเลื�อน

(ไม่มข้ีอมูล)

G. 7. งานระบบเครื�องกลและระบบพเิศษอื�นๆ

(ไม่มข้ีอมูล)

ข. กลุ่มงานที� 2

H. 1. งานครุภัณฑจั์ดจ้างหรือสั�งทาํ

H1 1.1  ครุภัณฑส์ร้างกับที�

H1000 กระดานดาํ ขนาดยาว 6.00 เมตร  ชดุ 5,600        - .

H1001 กระดานดาํ ขนาดยาว 7.00 เมตร  ชดุ 7,200        - .

H1002 กระดานดาํ ขนาดยาว 8.00 เมตร   ชดุ 8,400        - .

H1003 กระดานดาํ ขนาดยาว 9.00 เมตร  ชดุ 9,450        - .

H1004 กระดานดาํ ขนาดยาว 10.00 เมตร   ชดุ 10,500      - .

ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม

ถังเก็บนํ�าแบบอื�นๆ
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I. 2. งานตกแต่งภายในอาคาร                                                                                

(ไม่มข้ีอมูล)

ค. กลุ่มงานที� 3

J. 1. งานภูมทิัศน ์                                                                                               

J1. 1.1  เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J1000 เสาธงมาตรฐาน สงู 12.00 เมตร ชดุ 41,000      รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1001 เสาธงมาตรฐาน (เสาธงทั�วไป) ชดุ 79,000      รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1002 เสาธงมาตรฐาน สงู 18.00 เมตร ชดุ 157,000    รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1003 เสาธงมาตรฐาน สงู 20.00 เมตร ชดุ 215,000    รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2. 1.2  รั�วมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J2000  รั�วมาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเสาเข็ม) เมตร 2,590        รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2001  รั�วมาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) เมตร 2,190        รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2002  รั�วมาตรฐานแบบโปรง่ (ฐานรากตอกเสาเข็ม) เมตร 2,880        รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2003  รั�วมาตรฐานแบบโปรง่ (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) เมตร 2,430        รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2004  รั�วมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เสน้ เมตร 290           รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2005  รั�วมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เสน้ เมตร 340           รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J2006  รั�วมาตรฐานแบบลวดหนาม 12 เสน้ (โครงสรา้งรองรบัรั�วคอนกรตีบล๊อกได)้ เมตร 2,890        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J3. 1.3  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J3001 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 3.00 เมตร เมตร 1,700        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J3002 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 4.00 เมตร เมตร 2,190        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J3003 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 5.00 เมตร เมตร 2,720        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J3004 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 6.00 เมตร เมตร 3,160        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J4. 1.4  ถนนลาดยาง มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J4001 ถนนลาดยาง กวา้ง 3.00 เมตร เมตร 2,440        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J4002 ถนนลาดยาง กวา้ง 4.00 เมตร เมตร 2,980        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J4003 ถนนลาดยาง กวา้ง 5.00 เมตร เมตร 3,520        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J4004 ถนนลาดยาง กวา้ง 6.00 เมตร เมตร 4,070        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.
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J5. 1.5  ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)

J5001 ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรยีน) ตร.ม. 341           รวมคา่แรง

J5002 ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 15 ซม. ตร.ม. 368           รวมคา่แรง

J5003 ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 20 ซม. ตร.ม. 468           รวมคา่แรง ราคาสาํนกังบประมาณ

J5004 ผิวทางลาดยางชั�นเดียว ตร.ม. 58             รวมคา่แรง   - ไม่รวมวสัดรุองพื �น

J5005 ผิวทางลาดยาง 2 ชั�น ตร.ม. 97             รวมคา่แรง   - รวมรอยตอ่ 

J5006 ผิวทางลาดยาง หนา 3 ซม. ตร.ม. 141           รวมคา่แรง     พรอ้มหยอดแอสฟัลท์

J5007 ผิวทางลาดยาง หนา 4 ซม. ตร.ม. 188           รวมคา่แรง

J5008 ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม. ตร.ม. 233           รวมคา่แรง

J6. 1.6  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)

ราคาสาํนกังบประมาณ

  - ไม่รวมวสัดรุองพื �น

  - รวมรอยตอ่ 

    พรอ้มหยอดแอสฟัลท์

J7. 1. 7  รางระบายนํ�ามาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J7001  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.รูปตวัวี (ไม่มีฝาปิด) เมตร 1,060        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J7002  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.(แบบรางวี) พรอ้มบ่อพกั เมตร 1,130        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J7003  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.ฝาเหลก็ เมตร 2,680        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J7004  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.ฝาเปิด เมตร 1,470        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

K. 2. งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื�นๆ 

(ไม่มข้ีอมูล)

ส่วนที� 2 ครุภัณฑจั์ดซื�อหรือสั�งซื �อ

L. 1.งานครุภัณฑจั์ดซื�อหรือสั�งทาํ ระบบโสต ระบบโสตทัศน ์ อุปกรณรั์กษาความปลอดภัย อุปกรณร์ะบบคอมพวิเตอร์

ครุภัณฑล์อยตัวทุกชนิด พร้อมการตดิตั�ง                                        

L1. 1. 1  ครุภัณฑล์อยตัว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)

L1001 โต๊ะและเกา้อี �ครู ระดบั 3 - 6 ชดุ 3,800        -  

L1002 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,150        - MDF หนา้โต๊ะ ช่องใสข่อง

L1003 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,200         ที�นั�ง พนกัพงิ โครงเหลก็

L1004 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก) ชดุ 1,300        -

L1005 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,150        - ไมย้างพารา 

L1006 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,200        หนา้โต๊ะ ช่องใสข่อง

L1007 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก) ชดุ 1,300        - ที�นั�ง พนกัพงิ โครงเหลก็

L1008 ตูเ้หลก็ 2 บาน (มอก.) ชดุ 5,115        -  ราคาสาํนกังบประมาณ

J6001 ลาน ค.ส.ล. หนา 10 ซม. ตร.ม. 256           รวมคา่แรง

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"



71

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

L2. 1. 2  ครุภัณฑล์อยตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % แล้ว) .

L1009 โต๊ะและเกา้อี �ครู ระดบั 3 - 6 ชดุ 4,066        -

L1010 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก.) ชดุ 1,230        - MDF หนา้โต๊ะ ช่องใสข่อง

L1011 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก.) ชดุ 1,284        -  ที�นั�ง พนกัพงิ โครงเหลก็

L1012 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก) ชดุ 1,391        -

L1013 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,230        - ไมย้างพารา 

L1014 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,284        หนา้โต๊ะ ช่องใสข่อง

L1015 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก) ชดุ 1,391        - ที�นั�ง พนกัพงิ โครงเหลก็

L1016 ตูเ้หลก็ 2 บาน (มอก.) ชดุ 5,500        -  ราคาสาํนกังบประมาณ

หมายเหตุ

โต๊ะเรยีน   มอก. 1494-2541

เกา้อี �เรยีน มอก. 1495-2541

ส่วนที� 3 ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดฯ

M. 1. งานค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอื�นที�จาํเป็นต้องมี

(ไม่มข้ีอมูล)

N. ภาคผนวก

N1. ไม้แปรรูป 

n ไม้เนื�อแข็ง ( คละกัน )  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร  (ไม่ไส)

N1000 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด  ½  นิ �ว x 2 นิ �ว ลบ.ฟ. 450           - .

N1001 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว ลบ.ฟ. 450           - .

N1002 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 นิ �ว x 2 นิ �ว ลบ.ฟ. 450           - .

N1003 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 755           - .

N1004 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว ลบ.ฟ. 545           - .

N1005 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 830           - .

N1006 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 830           - .

N1007 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด  2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 830           - .

n ไม้ตะเคียนทอง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1008 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,114        - .

N1009 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,482        - .

N1010 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,114        - .

N1011 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,483        - .

N1012 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 2 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,565        - .
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n ไม้ตะเคียนหนิ  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1013 ไมต้ะเคียนหิน  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 985           - .

N1014 ไมต้ะเคียนหิน ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 985           - .

N1015 ไมต้ะเคียนหิน ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,075        - .

N1016 ไมต้ะเคียนหิน ขนาด 2 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,075        - .

n ไม้เตง็  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1017 ไมเ้ตง็  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,720        - .

N1018 ไมเ้ตง็ ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,720        - .

N1019 ไมเ้ตง็ ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,747        - .

N1020 ไมเ้ตง็ ขนาด 2 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,830        - .

n ไม้แดง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)  .

N1021 ไมแ้ดง  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,905        - .

N1022 ไมแ้ดง  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,923        - .

N1023 ไมแ้ดง  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 3,014        - .

N1024 ไมแ้ดง  ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 3,075        - .

n ไม้มะค่า  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)

N1025 ไมม้ะคา่  ขนาด 1 นิ �ว  x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1026 ไมม้ะคา่  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1027 ไมม้ะคา่  ขนาด 1 ½ นิ�ว x 10 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1028 ไมม้ะคา่  ขนาด 1 ½ นิ�ว x 12 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1029 ไมม้ะคา่  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1030 ไมม้ะคา่  ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,850        - .

N1031 ไมม้ะคา่  ขนาด 2 นิ �ว x 10 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1032 ไมม้ะคา่  ขนาด 2 นิ �ว x 12 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,935        - .

n ไม้สัก ชั�น 2 ด ี(ไม่ไส) .

N1033 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ �ว x 3 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,500        - .

N1034 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,475        - .

N1035 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ �ว  x 6 นิ �ว x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 5,375        - .

N1036 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ �ว x 2 นิ �ว x 3 ฟตุ ลบ.ฟ. 2,775        - .

N1037 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 5,075        - .

N1038 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ �ว x 6 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,525        - .

N1039 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว x 5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 3,700        - .

N1040 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 2 นิ �ว x 5 ฟตุ   ลบ.ฟ. 3,775        - .

N1041 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,525        - .

N1042 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 4,525        - .

N1043 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,375        - .

N1044 ไมส้กั   ขนาด 1 นิ �ว x 8 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,450        - .
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n ไม้สัก ชั�น 2 ด ี(ไม่ไส) (ต่อ) .

N1045 ไมส้กั   ขนาด 1 นิ �ว x 12 นิ �ว x 6 ฟตุ  ลบ.ฟ. 7,000        - .

N1046 ไมส้กั   ขนาด  1 ½  นิ �ว x 1 ½  นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,325        - .

N1047 ไมส้กั   ขนาด  1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,300        - .

N1048 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว x 4 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,300        - .

N1049 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว x 3.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,500        - .

N1050 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 4 นิ �ว x 3.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,425        - .

N1051 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,050        - .

N1052 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 6 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,375        - .

N1053 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 8 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,450        - .

N1054 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,325        - .

N1055 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,625        - .

N1056 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 8 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,700        - .

N1057 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 10 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,800        - .

N1058 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 12 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 6,850        - .

n ไม้ยาง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)

N1059 ไมย้าง  ขนาด ½ นิ�ว x 2 นิ �ว ลบ.ฟ. 675           - .

N1060 ไมย้าง  ขนาด ½ นิ�ว  x 6  นิ �ว ลบ.ฟ. 850           - .

N1061 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว ลบ.ฟ. 700           - .

N1062 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 725           - .

N1063 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 725           - .

N1064 ไมย้าง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 1 ½  นิ �ว ลบ.ฟ. 700           - .

N1065 ไมย้าง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว ลบ.ฟ. 675           - .

N1066 ไมย้าง  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 750           - .

N1067 ไมย้าง  ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 750           - .

N1068 ไมย้าง  ขนาด 5 นิ �ว x 5 นิ �ว ลบ.ฟ. 750           - .

n ไม้กะบาก ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1069 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 580           - .

N1070 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 580           - .

N1071 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 580           - .

N1072 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ �ว x10 นิ�ว ลบ.ฟ. 580           - .

.

หมายเหตุ :

 คา่แรงไสไมท้ั�วไป  ลบ.ฟ. ละ  12 บาท
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N2. วัสดุแผ่นแข็ง

n แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื�น  ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต  ( ชนิดใช้ภายใน ) 

N2000 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 4 มม. แผ่น 480           - .

N2001 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 6 มม. แผ่น 660           - .

N2002 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 10 มม. แผ่น 880           - .

N2003 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 15 มม. แผ่น 1,380        - .

N2004 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 20 มม. แผ่น 1,680        - .

n แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื�น  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต  ( ชนิดใช้ภายนอก ) .

N2005 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 4 มม. แผ่น 680           - .

N2006 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 6 มม. แผ่น 780           - .

N2007 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 10 มม. แผ่น 1,380        - .

N2008 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 15 มม. แผ่น 1,580        - .

N2009 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 20 มม. แผ่น 1,980        - .

N2010 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 4 มม. แผ่น 275           - .

N2011 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 6 มม. แผ่น 378           - .

N2012 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 10 มม. แผ่น 500           - .

N2013 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 15 มม. แผ่น 785           - .

N2014 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 20 มม. แผ่น 940           - .

N2015 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 4 มม. แผ่น 283           - .

N2016 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 6 มม. แผ่น 385           - .

N2017 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 10 มม. แผ่น 510           - .

N2018 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 15 มม. แผ่น 795           - .

N2019 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 20 มม. แผ่น 940           - .

n ไม้อัดสัก  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA   ( ชนิดใช้ภายใน ) .

N2020 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น 1,500        - .

N2021 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น 1,740        - .

N2022 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น 2,100        - .

N2023 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น 2,500        - .

N2024 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น 2,900        - .

n ไม้อัดสัก  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA   ( ชนิดใช้ภายนอก ) .

N2025 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น 1,770        - .

N2026 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น 1,980        - .

N2027 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น 2,490        - .

N2028 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น 3,020        - .

N2029 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น 3,560        - .
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n ยิบซั�มบอรด์  ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.

- ชนิดธรรมดา

N2030 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. แผ่น 238           - .

N2031 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. แผ่น 288           - .

N2032 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 15 มม. แผ่น 320           - .

- ชนิดขอบลาด

N2033 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดขอบลาด หนา 9 มม. แผ่น 119           - .

N2034 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดขอบลาด หนา 12 มม. แผ่น 152           - .

- ชนิดมอีลูมเินียมฟอยล์ .

N2035 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล ์หนา 9 มม. แผ่น 352           - .

N2036 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล ์หนา 12 มม. แผ่น 420           - .

N2037 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล ์หนา 15 มม. แผ่น 445           - .

- ชนิดทนไฟ .

N2038 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. แผ่น 446           - .

N2039 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดทนไฟ หนา 15 มม. แผ่น 500           - .

- ชนิดทนความชื�น .

N2040 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดทนความชื�น หนา 9 มม. แผ่น 352           -

N2041 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดทนความชื�น หนา 12 มม. แผ่น 420           - .

N2042 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดกนัชื�น ขอบลาด หนา 9 มม. แผ่น 174           -

N2043 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดกนัชื�น ขอบลาด หนา 12 มม. แผ่น 174           - .

n แผ่นรียบไฟเบอรซ์เีมนต์ .

N2044 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 60 x 120 ซม. หนา 4 มม. แผ่น 89             - .

N2045 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 120 ซม. หนา 4 มม. แผ่น 89             - .

N2046 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. แผ่น 175           - .

N2047 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. แผ่น 265           - .

N2048 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 8 มม. แผ่น 365           - .

N2049 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 10 มม. แผ่น 565           - .

N2050 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. แผ่น 765           - .

n ไม้ฝาไฟเบอรซ์เีมนต ์(สีธรรมชาต)ิ .

N2051 ไมฝ้าไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. แผ่น 56             - .

N2052 ไมฝ้าไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. แผ่น 76             - .

N2053 ไมฝ้าไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. แผ่น 90             - .

N2054 ไมฝ้าไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. แผ่น 120           - .
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n ไม้พื �นไฟเบอรซ์เีมนต ์(สีธรรมชาต)ิ .

N2055 ขนาด 30 x300  2.5 ซม. รุน่ขอบตรง แผ่น 382           - .

N2056 ขนาด 30 x300  2.5 ซม. รุน่เซาะรอ่ง 1 รอ่ง แผ่น 539           - .

N2057 ขนาด 30 x300  2.5 ซม. รุน่เซาะรอ่ง 2 รอ่ง แผ่น 548           - .

N2058 ขนาด 30 x300  2.5 ซม. รุน่เซาะรอ่ง 3 รอ่ง แผ่น 588           - .

n หนิแกรนิต .

N2059 หินแกรนิต เทาประจวบ แผ่น 1,500        - .

N2060 หินแกรนิต เทาพนมสารคาม แผ่น 1,600        - .

N2061 หินแกรนิต สีดาํไทย แผ่น 1,725        - .

N2062 หินแกรนิต สีดาํจีน แผ่น 2,000        - .

n แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. .

N2063 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.   แผ่น 180           - .

N2064 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม. แผ่น 270           - .

N2065 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 8 มม.  แผ่น 370           - .

N2066 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 10 มม. แผ่น 480           - .

N2067 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 12 มม. แผ่น 580           - .

n แผ่นชิ�นไม้อัดซเีมนต ์ความหนาแน่นสูง ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. .

N2068 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.  แผ่น 420           - .

N2069 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.  แผ่น 500           - .

N2070 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.  แผ่น 580           - .

N2071 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 16 มม.  แผ่น 790           - .

N2072 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 20 มม.  แผ่น 945           - .

N2073 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 24 มม.  แผ่น 1,110        - .

n แผ่นพลาสตกิอัดผิวแข็ง  ( ลามเินท ) ขนาด 120 ซม. X 240 ซม. .

N2074 แผ่นพลาสตกิอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต สีขาว ) หนา 0.8 มม.     แผ่น 250           -

N2075 แผ่นพลาสตกิอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต สีตา่งๆ ) หนา 0.8 มม. แผ่น 780           - .

N2076 แผ่นพลาสตกิอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต มีลวดลาย ) หนา 0.8 มม.  แผ่น 1,000        - .

n

N2077 ไมร้ั�วสาํเรจ็รูป (ไฟเบอรซ์ีเมนต)์ ขนาด 3" หนา 1.2 ซม. เมตร 370           90 .

N2078 ไมร้ั�วสาํเรจ็รูป (ไฟเบอรซ์ีเมนต)์ ขนาด 6" หนา 1.2 ซม. เมตร 335           90 .

รั�วไม้สาํเร็จรูป (ไฟเบอรซ์เีมนต)์
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N3. ค่าแรงงานรื�อถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)

n รื�อถอนงานต่างๆ

ลบ.ม. - 500 รื �อกอง

ลบ.ม. - 600 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง

ตร.ม. - 60 รื �อขนไป

ตร.ม. - 50 รื �อกอง

ตร.ม. - 70 รื �อขนไป

ตร.ม. - 25 รื �อกอง

ตร.ม. - 30 รื �อขนไป

ตร.ม. - 20 รื �อกอง

ตร.ม. - 25 รื �อขนไป

งานรื �อถอนฝา้กระเบื�องแผ่นเรยีบหรอืวสัดแุผ่นเรยีบใกลเ้คียง ตร.ม. - 25 รื �อกอง

 (วสัดแุผ่นพรอ้มโครงครา่วไม)้ ตร.ม. - 35 รื �อขนไป

งานรื �อถอนฝา้ยิบซั�มบอรด์ฉาบเรยีบ (วสัดแุผ่นพรอ้มโครงครา่ว - ตร.ม. - 20 รื �อกอง

เหลก็ชบุสงักะส)ี ตร.ม. - 25 รื �อขนไป

ตร.ม. - 20 รื �อกอง

ตร.ม. - 25 รื �อขนไป

ตร.ม. - 30 รื �อกอง

ตร.ม. - 40 รื �อขนไป

ตร.ม. - 45 รื �อกอง

ตร.ม. - 60 รื �อขนไป

ตร.ม. - 25 รื �อกอง

ตร.ม. - 30 รื �อขนไป

งานรื �อถอนผนงัไมอ้ดับสุองดา้น พรอ้มโครงครา่ว (ไมอ้ดัทกุชนิด ตร.ม. - 20 รื �อกอง

หรอืวสัดชุนิดแผ่นเรยีบทกุชนิด) ตร.ม. - 30 รื �อขนไป

ตร.ม. - 20 รื �อกอง

ตร.ม. - 30 รื �อขนไป

ตร.ม. - 30 รื �อกอง

ตร.ม. - 35 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง

ตร.ม. - 45 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง อาคารสงูไม่เกิน 3 ชั�น

ตร.ม.  - 50 รื �อขนไป อาคารสงูไม่เกิน 3 ชั�น

ตร.ม. - 70 รื �อขนไปอาคารสงูไม่เกิน 3 ชั�นขึ �นไป

N3000 รื �อถอนโครงสรา้ง คสล.

N3001 รื �อถอนโครงหลงัคาไม ้(ทกุรูปทรงของหลงัคา)

N3002 รื �อถอนโครงหลงัคาเหลก็ (ทกุรูปทรงของหลงัคา)

N3003 งานรื �อถอนวสัดมุงุหลงัคา (คอนกรตีหรอืลกัษณะใกลเ้คียง)

N3004 งานรื �อถอนวสัดมุงุหลงัคา (ลอนคูห่รอืลกัษณะใกลเ้คียง)

N3005

N3006

N3007 งานรื �อถอนฝา้โครงครา่ว ที-บาร ์(วสัดแุผ่นพรอ้มโครงครา่ว)

N3008 งานรื �อถอนผนงัก่ออิฐฉาบปนูหนาครึ�งแผ่น (วสัดกุ่อ/ฉาบทกุชนิด)

N3009 งานรื �อถอนผนงัก่ออิฐฉาบปนูหนาเตม็แผ่น (วสัดกุ่อ/ฉาบทกุชนิด)

N3010 งานรื �อถอนฝาไมย้าง/ไมส้าํเรจ็รูป พรอ้มครา่วฝา

N3011

N3012 งานรื �อถอนผนงัยิบซั�มบอรด์บสุองดา้น พรอ้มโครงครา่ว

N3013 งานรื �อถอนผนงับกุระเบื�อง (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3014 งานรื �อถอนผนงับหุินอ่อน , หินแกรนิต (ทกุขนาด)

N3015 งานรื �อถอนผนงักระจกอลมูิเนียม/บานเปลือย
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n รื�อถอนงานต่างๆ (ต่อ)

ตร.ม. - 50 รื �อกอง

ตร.ม. - 70 รื �อขนไป

ตร.ม. - 70 รื �อกอง

ตร.ม. - 97 รื �อขนไป

งานรื �อถอนพื �นสาํเรจ็รูปพรอ้มคอนกรตีทบัหนา้ (ทกุชนิด ตร.ม. - 65 รื �อกอง

ความหนา รวม 10 - 15 ซม.) ตร.ม. - 85 รื �อขนไป

งานรื �อถอนพื �นสาํเรจ็รูปพรอ้มคอนกรตีทบัหนา้ (ทกุชนิด ตร.ม. - 90 รื �อกอง

ความหนา รวม 15 - 20 ซม.) ตร.ม. - 120 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง

ตร.ม. - 50 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง

ตร.ม. - 50 รื �อขนไป

ตร.ม. - 10 รื �อกอง

ตร.ม. - 15 รื �อขนไป

ตร.ม. - 15 รื �อกอง

ตร.ม. - 20 รื �อขนไป

ตร.ม. - 20 รื �อกอง

ตร.ม. - 25 รื �อขนไป

ตร.ม. - 50 รื �อกอง

ตร.ม. - 70 รื �อขนไป

เมตร - 70 รื �อกอง

เมตร - 80 รื �อขนไป

เมตร - 20 รื �อกอง

เมตร - 30 รื �อขนไป

ชดุ - 50 รื �อกอง

ชดุ - 70 รื �อขนไป

ชดุ - 100 รื �อกอง

ชดุ - 120 รื �อขนไป

ตร.ม. - 100 รื �อกอง

ตร.ม. - 150 รื �อขนไป

ตร.ม. - 200 รื �อกอง

ตร.ม. - 250 รื �อขนไป

ตร.ม. - 80 รื �อกอง

ตร.ม. - 120 รื �อขนไป

ชดุ - 50 รื �อกอง

ชดุ - 70 รื �อขนไป

N3016 งานรื �อถอนพื �น ค.ส.ล. วางบนดนิ (หนา 10 - 15 ซม.)

N3017 งานรื �อถอนพื �น ค.ส.ล. วางบนดนิ (หนา 15 - 20 ซม.)

N3018

N3019

N3020 งานรื �อถอนพื �นปหูินอ่อน, หินแกรนิต (ทกุขนาด)

N3021 งานรื �อถอนพื �นกระเบื�อง (ทกุชนิด / ทกุขนาด)

N3022 งานรื �อถอนพื �นปกูระเบื�องยาง (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3023 งานรื �อถอนพื �นปไูมป้าเก ้(ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3024 งานรื �อถอนพื �นปไูมส้าํเรจ็รูป (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3025 งานรื �อถอนพื �นไม ้พรอ้มไมต้งและคาน

N3026 งานรื �อถอนบนัไดไมพ้รอ้มราวลกูกรง

N3027 งานรื �อถอนราวลกูกรงบนัไดหรอืระเบียง

N3028 งานรื �อถอนประตพูรอ้มวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี�ยว)

N3029 งานรื �อถอนประตพูรอ้มวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู)่

N3030 งานรื �อถอนชดุประตอูลมูิเนียมพรอ้มกระจก

N3031 งานรื �อถอนประตเูหลก็กนัไฟพรอ้มวงกบ

N3032 งานรื �อถอนชดุประตเูหลก็มว้นพรอ้มกลอ่งเก็บ

N3033 รื �อถอนหนา้ตา่งไมพ้รอ้มวงกบไม ้1 ช่อง (บานเปิดเดี�ยว)
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n รื�อถอนงานต่างๆ (ต่อ)

ชดุ - 80 รื �อกอง

ชดุ - 95 รื �อขนไป

ตร.ม. - 100 รื �อกอง

ตร.ม. - 150 รื �อขนไป

ชดุ - 100 รื �อกอง

ชดุ - 140 รื �อขนไป

ชดุ - 200 รื �อกอง

ชดุ - 300 รื �อขนไป

งานรื �อถอนดวงโคมพรอ้มสายไฟฟา้ (ชดุโคมหลอดฟลอูอเรสเซนต์ ชดุ - 30 รื �อกอง

ชนิดเดี�ยว,คู,่กลอ่งเหลก็พบัเปลือยหรอืชนิดใกลเ้คียง ชดุ - 35 รื �อขนไป

ชดุ - 25 รื �อกอง

ชดุ - 30 รื �อขนไป

เมตร - 50 รื �อกอง

เมตร - 75 รื �อขนไป

เมตร - 30 รื �อกอง

เมตร - 45 รื �อขนไป

เมตร - 45 รื �อกอง

เมตร - 60 รื �อขนไป

เมตร - 160 รื �อกอง

เมตร - 205 รื �อขนไป

บ่อ - 120 รื �อกอง

บ่อ - 170 รื �อขนไป

บ่อ - 225 รื �อกอง

บ่อ - 300 รื �อขนไป

บ่อ - 580 รื �อกอง

บ่อ - 700 รื �อขนไป

N3047 งานรื �อถอนครุภณัฑจ์ดัสรา้ง (เสียหายบางสว่น)

เมตร - 250 รื �อกอง

เมตร - 300 รื �อขนไป

เมตร - 180 รื �อกอง

เมตร - 220 รื �อขนไป

N3034 รื �อถอนหนา้ตา่งไมพ้รอ้มวงกบไม ้2 ช่อง (บานเปิดคู)่

N3035 งานรื �อถอนชดุหนา้ตา่งอลมูิเนียมพรอ้มกระจก

N3036 งานรื �อถอนสขุภณัฑ ์(โถสว้ม, อ่างลา้งหนา้) ทกุขนาด/ทกุชนิด

N3037 งานรื �อถอนอ่างอาบนํ�าพรอ้มอปุกรณ ์(ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3038

N3039 งานรื �อถอนดวงโคมพรอ้มสายไฟฟา้ (ชดุโคมดาวไลทท์กุขนาด)

N3040 งานรื �อถอนรางระบายนํ�า ค.ส.ล.

N3041 งานรื �อถอนรางระบายนํ�าก่ออิฐฉาบปนู

N3042 งานรื �อถอนท่อระบายนํ�า ค.ส.ล. Ø 0.15-0.30 ม.

N3043 งานรื �อถอนท่อระบายนํ�า ค.ส.ล. Ø 0.40-0.60 ม.

N3044 งานรื �อถอนบ่อพกันํ�า ค.ส.ล. Ø  5.00-20.00 ซม.

 - เคานเ์ตอร,์ ตูเ้ก็บของ (ตูเ้ตี �ย, ตูล้อย)

N3045 งานรื �อถอนบ่อพกันํ�า ค.ส.ล. Ø  0.20-0.30 ม.

N3046 งานรื �อถอนบ่อพกันํ�า ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø 0.40-0.60 ม.

 - ตูเ้ก็บของ, ตูเ้สื �อผา้ (สงูชนฝา้)

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

N4 ค่าเคมภีัณฑ์

N4000 พกุเหลก็ 1/4" ตวั 5               - .

N4001 พกุเหลก็ 5/16" ตวั 7               - .

N4002 พกุเหลก็ 3/8" ตวั 9               - .

N4003 พกุเหลก็ 1/2" ตวั 12             - .

N4004 พกุเหลก็ 5/8" ตวั 28             - .

N4005 พกุตะกั�ว 1/4" ตวั 10             - .

N4006 พกุตะกั�ว 5/6" ตวั 18             - .

N4007 พกุตะกั�ว 3/8" ตวั 25             - .

N4008 พกุตะกั�ว 1/2" ตวั 45             - .

N4009 พกุเคมีแบบปั� น M10 ตวั 83             - .

N4010 พกุเคมีแบบปั� น M12 ตวั 90             - .

N4011 พกุเคมีแบบปั� น M16 ตวั 133           - .

N4012 พกุเคมีแบบปั� น M20 ตวั 289           - .

N4013 พกุเคมีแบบปั� น M24 ตวั 433           - .

N4014 พกุเคมีแบบตอก M10 ตวั 100           - .

N4015 พกุเคมีแบบตอก M12 ตวั 105           - .

N4016 พกุเคมีแบบตอก M16 ตวั 120           - .

N4017 พกุเคมีแบบตอก M20 ตวั 241           - .

N4018 พกุเคมีแบบตอก M24 ตวั 310           - .

N4019 สตรคักา้นพกุเคมี M10 x 130 ตวั 56             - .

N4020 สตรคักา้นพกุเคมี M12 x 160 ตวั 42             - .

N4021 สตรคักา้นพกุเคมี M16 x 190 ตวั 86             - .

N4022 สตรคักา้นพกุเคมี M20 x 240 ตวั 160           - .

N4023 สตรคักา้นพกุเคมี M24 x 290 ตวั 265           - .

N4024 อีพ๊อกซี�เสียบเหลก็ ราคาตอ่หลอด  ขนาด (390 ml.) หลอด 1,100         - .

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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คางาน(ทุน)

ลานบาท

เงินลวงหนาจาย 0.00% <0.5 1.3056

คาประกันผลงาน หัก 0.00% 1 1.3033

ดอกเบี้ยเงินกู 5.00% 2 1.3017

คาภาษีมูลคาเพิ่ม ( VAT ) 7.00% 5 1.2985

10 1.2926

15 1.2576

20 1.2500

สูตรการหาคา Factor F = D -     [ ( D-E ) x ( A-B ) ] 25 1.2230
          ( C - B ) 30 1.2147

A = คาวัสดุและแรงงานตนทุน 40 1.2143

B = คางานตัวต่ํากวาตนทุน 50 1.2142

C = คางานตัวสูงกวาตนทุน 60 1.2043

D = Factor F ของคางานตัวต่ํากวาตนทุน 70 1.2032

E = Factor F ของคางานตัวสูงกวาตนทุน 80 1.2032

90 1.2032

100 1.2032

150 1.2005

A = คาวัสดุและแรงงานตนทุน 3,380,902.76   บาท 200 1.2005

B = คางานตวัตํ่ากวาตนทุน 2,000,000.00   บาท 250 1.1996

C = คางานตวัสูงกวาตนทุน 5,00,0000.00   บาท 300 1.1934

D = Factor F ของคางานตัวตํ่ากวาตนทุน 1.3017 350 1.1848

E = Factor F ของคางานตัวสงูกวาตนทุน 1.2985 400 1.1840

500 1.1835

>500 1.1770

                             FACTOR F = 1.3017 -    [ ( 0.0032 ) x ( 1,380,902.76 ) ]

3,000,000

                             FACTOR F = 1.3017 - 0.0014

              FACTOR F = 1.3003

       สรุป       FACTOR F คาตนทุนงาน  3,380,902.76   =   1.3003

ตัวอยางการคํานวณหาคา FACTOR F สําหรับงานกอสราง อาคารแหงหนึ่ง 

แทนคาสูตร FACTOR F = 1.3017 -    [ ( 1.3017 - 1.2985 ) x ( 3,380,902.76 - 2,000,000 ) ]

                                                ( 5,000,000 - 2,000,000 )

ซึ่งมีมูลคาวัสดุและแรงงาน(คางานสวนที่ 1) = 3,380,902.76

FACTOR F

ตัวอยางการคํานวณหาคา FACTOR F

เงื่อนไข

สูตรคํานวณหาคา FACTOR  F
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เอกสารอา้งอิง 

1)  บัญชีราคาคาวัสดุ สำนักนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย    

2)  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งกอสรางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักมาตรฐานงบประมาณ 

     สำนักงบประมาณ 

3)  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณป พ.ศ. 2561 

4)  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.3/ว83 ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2560 

     เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานกอสราง  

     สำนักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

5)  หลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางอาคาร คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน 

     ผูประกอบการ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

6)  แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานกอสราง 

     คณะอนุกรรมการราคากลางงานกอสราง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 
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