
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 คํานํา  

หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ 2561 ฉบับน้ี เป็นการรวบรวม 
สืบค้นข้อมูลต่างๆ โดยอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูล
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากผู้ผลิตโดยตรง รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ค่าแรงงานจากบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดําเนินการ 
สําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูล  
ที่มีความถูกต้องมากที่สุด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือสําหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนในเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ไม่สามารถนําไปอ้างอิง
เมื่อเกิดความขัดแย้งในสัญญาหรือแบบรูปรายการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ดังน้ันผู้ใช้หนังสือคู่มือฉบับน้ีจะต้องใช้   
ดุลยพินิจเก่ียวกับความเหมาะสมของข้อมูลซึ่งอาจมีข้อแตกต่างกันในบางพื้นที่หรือช่วงเวลา ผู้ใช้เองต้องตรวจสอบ
ข้อมูลปัจจุบันจากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละจังหวัดอีกครั้งหน่ึงและนําข้อมูลน้ันมากําหนดเป็นราคากลาง     
งานก่อสร้างต่อไป และให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 

  อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทําหวังว่าหนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสําหรับปีงบประมาณ 
2561 ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้งานอยู่พอสมควร และจะทําการปรับปรุงข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลวัสดุ   
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนํามาใช้ในลําดับต่อไป  

 

       คณะผู้จัดทํา 
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุ

A.

A1.

a

A1000
ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขดุลกึไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. - 99 .
ปริมาณตัง้แต่  25-100 ลบ.ม. หรือขดุลกึ1.00-1.50 ม. ลบ.ม. - 125 .
ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขดุลกึเกิน1.50 ม. ลบ.ม. - 148 .

A1001 ดินลกูรัง
ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขดุลกึไม่เกิน 1.00 เมตร ลบ.ม. - 194 .
ปริมาณตัง้แต่  25-100 ลบ.ม. หรือขดุลกึ1.00-1.50 ม. ลบ.ม. - 239 .
ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรือขดุลกึเกิน1.50 ม. ลบ.ม. - 283 .

a

A1002 ขดุดินทัว่ไป ลบ.ม. - 60 .
A1003 ขดุดินทัว่ไป (เคร่ืองจกัรกล) ลบ.ม. - 18 .
A1004 ขดุลอกร่องนํา้  (เคร่ืองจกัรกล) ลบ.ม. - 27 .
A1005 ขดุสระนํา้  (เคร่ืองจกัรกล) ลบ.ม. - 18 .

a

A1006 ทรายหยาบรองพืน้ ลบ.ม. 360         91 .
A1007 อิฐหกักระทุ้งแน่นรองพืน้ ลบ.ม. 150         104 .

a

A1008 คอนกรีตหยาบ 1:3:5  ( ประเภท 1 ) ลบ.ม. 1,400      398 .
A1009 คอนกรีตหยาบ 1:3:5   ( ประเภท 5 ) ลบ.ม. 1,645      398 .

a

A1010 ทรายถม ลบ.ม. 320         99 .
A1011 ดิน ลบ.ม. 315         99 .
A1012 ดินลกูรัง ลบ.ม. 350         99 .

a

A1013 อดัแน่นธรรมดา    ลบ.ม. - 25 .
A1014 อดัแน่น 85%        ลบ.ม. - 35 ลกูรัง 46 บาท/ลบ.ม.

a

A1015 ทรายหยาบ ลบ.ม. 453         - .
A1016 ทรายละเอียด ลบ.ม. 468         - .
A1017 หินย่อย เบอร์ 1 ลบ.ม. 548         - .
A1018 หินย่อย เบอร์ 2 ลบ.ม. 546         - .
A1019 หินคลกุ ลบ.ม. 408         - .
A1020 หินสเปก ลบ.ม. 380         - .

ทราย - หิน

1.1 งานขุดดนิ

วัสดุถมบริเวณ เพื่อปรับระดบั (ขนจากกองใกล้อาคารและปรับระดบั)

ถมบดอัดดนิ - ลูกรัง  ( เคร่ืองจักรกล )

รายการ

ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน

ก. กลุ่มงานที่ 1 

1. งานโครงสร้างวิศวกรรม

ขุดดนิอื่น ๆ

ขุดดนิฐานรากแล้วถมคืน

วัสดุรองฐานราก

คอนกรีตหยาบรองฐานราก

ดินทัว่ไป 

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

A2.

a

-

ต้น 2,840        920 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 2,840        980 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 2,840        1,280 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 4,830        950 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 4,830        1,120 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 4,830        1,430 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 5,800        980 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 5,800        1,190 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 5,800        1,440 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 6,090        1,080 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 6,090        1,340 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 6,090        1,450 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 7,980        1,525 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 7,980        1,725 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 7,980        1,925 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 10,920      1,830 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 10,920      2,070 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 10,920      2,550 จํานวน 25 -  50 ต้น

-

ต้น 3,640        950 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 3,640        1,120 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 3,640        1,430 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 4,515        1,080 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 4,515        1,340 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 4,515        1,450 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 6,090        1,525 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 6,090        1,725 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 6,090        1,925 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 8,085        1,830 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 8,085        2,070 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 8,085        2,550 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 11,445      2,070 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 11,445      2,340 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 11,445      2,880 จํานวน 25 -  50 ต้น

เสาเข็ม คอร. . �  ขนาด  0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)

เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)

เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.40 x 0.40 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)

เสาเข็มรูปส่ีเหล่ียมตนั  (จํานวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สบืราคาเอง)

เสาเข็มรูปตวั ไอ (จํานวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สบืราคาเอง)

1.2  งานเสาเข็ม

เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง  ( คอร. )

เสาเข็ม คอร. . �  ขนาด  0.25 x 0.25 x 21.00 ม.

เสาเข็ม คอร. . �  ขนาด  0.26 x 0.26 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)

เสาเข็ม คอร. . �  ขนาด  0.35 x 0.35 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)

A2010

เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.22 x 0.22 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)

เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.26 x 0.26 x  21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)

A2006

A2007

A2008

A2009

เสาเข็มรูปตวัไอ ขนาด  0.30 x 0.30 x 21.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว)

A2002

A2003

A2004

A2005

A2000 เสาเข็ม คอร. . �  ขนาด  0.18 x 0.18 x 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)

A2001 เสาเข็ม คอร. . �  ขนาด  0.22 x 0.22 x 21.00 ม. ( 2 ท่อนต่อ)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

-

ต้น 5,145        1,306 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 5,145        1,452 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 5,145        1,598 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 6,825        1,959 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 6,825        2,178 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 6,825        2,397 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 8,820        2,455 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 8,820        2,745 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 8,820        3,035 จํานวน 25 -  50 ต้น
ต้น 11,550      2,625 จํานวนมากกว่า 100 ต้นขึน้ไป
ต้น 11,550      2,935 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 11,550      3,245 จํานวน 25 -  50 ต้น

a

A2015 เสาเข็มเจาะ ขนาด  Ø  0.35 x 21.00 ม. (6 เส้น 12 มม. ป.@ 0.15) ต้น 18,500      รวมคา่เจาะ
A2016 เสาเข็มเจาะ ขนาด  Ø  0.40 x 21.00 ม. ( 6 เส้น 12 มม.ป.@ 0.15) ต้น 22,500      รวมคา่เจาะ
A2017 เสาเข็มเจาะ ขนาด  Ø  0.50 x 21.00 ม. (9 เส้น 12 มม.ป.@ 0.15) ต้น 27,500      รวมคา่เจาะ
A2018 เสาเข็มเจาะ ขนาด  Ø  0.60 x 21.00 ม.  (8 เส้น 16 มม.ป.@ 0.15) ต้น 43,000      รวมคา่เจาะ

a

-

ต้น 230           73 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 230           74 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 230           94 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 303           91 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 303           92 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 303           128 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 380           107 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 380           108 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 380           152 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 515           126 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 515           128 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 515           176 จํานวน 50 - 100 ต้น

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

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

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

เสาเข็มรูปกลมกลวง   ( แบบแรงเหวี่ยง ) (จํานวนน้อยกว่า 25 ต้น ให้สบืราคาเอง)

เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.30 x 21.00 ม.

เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.35 x 21.00 ม.

A2011 เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.25 x 21.00 ม.

A2012

A2013

A2014

A2019

A2020

A2021

A2022

เสาเข็มกลมกลวง ขนาด  Ø  0.40 x 21.00 ม.

ราคาการทําเสาเข็มเจาะ
อาจเปลีย่นแปลงตาม
สภาพพืน้ที่ก่อสร้าง

เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก

รูปตวั ไอ  (จํานวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สบืราคาเอง)

เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS 

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

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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-

ต้น 150           63 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 150           64 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 150           88 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 220           91 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 220           92 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 220           128 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 290           107 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 290           108 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 290           152 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 365           126 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 365           128 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 365           176 จํานวน 50 - 100 ต้น

 -

ต้น 157           45 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 157           46 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 157           64 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 238.50      73 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 238.50      74 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 238.50      94 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 324           91 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 324           92 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 324           128 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 387.50      107 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 387.50      108 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 387.50      152 จํานวน 50 - 100 ต้น
ต้น 465           126 จํานวนมากกว่า 200 ต้นขึน้ไป
ต้น 465           128 จํานวน 100-200 ต้น
ต้น 465           176 จํานวน 50 - 100 ต้น

รูปหกเหล่ียมกลวง  (จํานวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สบืราคาเอง)

เสาเข็มหกเหลีย่มกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.

เสาเข็มหกเหลีย่มกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.

เสาเข็มหกเหลีย่มกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.

เสาเข็ม คอร. รูปตวัที  ยาว 3.00 ม.

เสาเข็ม คอร. รูปตวัที ยาว 4.00 ม.

เสาเข็มหกเหลีย่มกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.

รูปตวั ที   (จํานวนน้อยกว่า 50 ต้น ให้สบืราคาเอง)

เสาเข็ม คอร. รูปตวัที ยาว 5.00 ม.

เสาเข็ม คอร. รูปตวัที ยาว 6.00 ม.

A2027

A2023

A2030

A2031

เสาเข็มหกเหลีย่มกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.

A2024

A2025

A2028

A2029

A2026

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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a

-

A2032 เสารัว้คอนกรีตแบบตีนช้าง ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้  ยาว 2.50 ม. ต้น 350           50 .

A2033 เสารัว้คอนกรีตแบบตีนช้าง ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้  ยาว 3.00 ม. ต้น 420           60 .

-

A2034 เสารัว้คอนกรีตแบบตวัดี ยาว  2.10 ม. ต้น 132           40 .

A2035 เสารัว้คอนกรีตแบบตวัดี ยาว  2.40 ม. ต้น 165           50 .

A2036 เสารัว้คอนกรีตแบบตวัดี ยาว  2.70 ม. ต้น 198           55 .

A2037 เสารัว้คอนกรีตแบบตวัดี ยาว  3.10 ม. ต้น 275           60 .

a

A2038 เสาตอม่อคอนกรีต ขนาด  10 x 10 ซม. x 1.00 ม. ท่อน 145           20 .

A2039 เสาตอม่อคอนกรีต  ขนาด  10 x 10 ซม. x 2.00 ม. ท่อน 290           40 .

A2040 เสาตอม่อคอนกรีต  ขนาด  10 x 10 ซม. x 3.00 ม. ท่อน 435           60 .

A2041 เสาตอม่อคอนกรีต  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม. ท่อน 175           20 .

A2042 เสาตอม่อคอนกรีต  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม. ท่อน 350           40 .

A2043 เสาตอม่อคอนกรีต  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม. ท่อน 525           60 .

a

A2044 เสาเข็มไม้ยคูาลปิตสั ขนาด  Ø  3 นิว้ x 3.00 ม. ต้น 29             60 .

A2045 เสาเข็มไม้ยคูาลปิตสั ขนาด  Ø  4 นิว้ x 4.00 ม. ต้น 50             80 .

A2046 เสาเข็มไม้ยคูาลปิตสั ขนาด  Ø  5 นิว้ x 5.00 ม. ต้น 100           100 .

A2047 เสาเข็มไม้ยคูาลปิตสั ขนาด  Ø  6 นิว้ x 6.00 ม. ต้น 200           115 .

a

-

A2048 ค่าสกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø  0.35 ม. ต้น - 350 .

A2049 ค่าสกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø  0.40 ม. ต้น - 400 .

A2050 ค่าสกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø   0.50 ม. ต้น - 500 .

A2051 ค่าสกดัหวัเสาเข็มเจาะ  ขนาด  Ø   0.60 ม. ต้น - 600 .

-

A2052 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.18 x 0.18 ม. ต้น - 150 .

A2053 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.22 x 0.22 ม. ต้น - 180 .

A2054 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.26 x 0.26 ม. ต้น - 230 .

A2055 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.30 x 0.30 ม. ต้น - 250 .

A2056 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ   ขนาด  0.35 x 0.35 ม. ต้น - 280 .

A2057 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ   ขนาด  0.40 x 0.40 ม. ต้น - 300 .

เสารัว้คอนกรีต

เสาตอม่อคอนกรีต

เสาเข็มไม้สน - เสาเข็มไม้ยูคาลิปตสั

แบบตนีช้าง

ค่าสกัดหัวเสาเข็ม

เสาเข็มเจาะ

เสาเข็ม คอร. รูปตวัไอ

แบบตวั ด ี  ( ท้องปลิง )

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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-

A2058 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. สีเ่หลีย่มตนั ขนาด  0.18 x 0.18 ม. ต้น - 180 .

A2059 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. สีเ่หลีย่มตนั ขนาด  0.22 x 0.22 ม. ต้น - 200 .

A2060 คา่สกดัหวัเสาเข็ม คอร. ส่ีเหล่ียมตนั ขนาด  0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ม. ต้น - 250 .

A2061 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. สีเ่หลีย่มตนั ขนาด  0.30 x 0.30 ม. ต้น - 280 .

A2062 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. สีเ่หลีย่มตนั ขนาด  0.35 x 0.35 ม. ต้น - 300 .

A2063 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. สีเ่หลีย่มตนั ขนาด  0.40 x 0.35 ม. ต้น - 320 .

A2064 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.25 ม. ต้น - 150 .

A2065 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.30 ม. ต้น - 175 .

A2066 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.35 ม. ต้น - 200 .

A2067 ค่าสกดัหวัเสาเข็ม คอร. รูปกลมกลวง ขนาด Ø 0.40 ม. ต้น - 225 .

a

-

A2068  วิธี  BORING TEST จดุ 13,500      -

A2069  วิธี  PLATE BEARING จดุ 6,500        -

-

A2070 วิธี  DYNAMIC LOAD TEST จดุ 28,500      -

A2071 วิธี  SEISMIC INTEGRITY TEST จดุ 300           -

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทดสอบความสามารถรับนํา้บรรทุกของพืน้ดนิ

การทดสอบทางวิศวกรรม

เสาเข็ม คอร. ส่ีเหล่ียมตนั

ราคาเปลีย่นแปลงได้ตาม
สภาพของสถานที่ก่อสร้าง

ราคาเปลีย่นแปลงได้ตาม
สภาพของสถานที่ก่อสร้าง

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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A3.

a

A3000 ไม้แบบทัว่ไป อาคารชัน้เดียว ( ใช้ 80 % ) ลบ.ฟ. 400            - .

A3001 ไม้แบบทัว่ไป อาคาร 2 ชัน้ ( ใช้ 70 % ) ลบ.ฟ. 400            - .

A3002 ไม้แบบทัว่ไป อาคาร 3 ชัน้ ( ใช้ 60 % ) ลบ.ฟ. 400            - .

A3003 ไม้แบบทัว่ไป อาคาร 4 ชัน้ขึน้ไป ( ใช้ 50 % ) ลบ.ฟ. 400            - .

a

A3004 ไม้แบบเปลอืยผิว อาคารชัน้เดียว ( ใช้ 80 % ) ลบ.ฟ. 500            - .

A3005 ไม้แบบเปลอืยผิว อาคาร 2 ชัน้ ( ใช้ 70 % ) ลบ.ฟ. 500            - .

A3006 ไม้แบบเปลอืยผิว อาคาร 3 ชัน้ ( ใช้ 60 % ) ลบ.ฟ. 500            - .

A3007 ไม้แบบเปลอืยผิว อาคาร 4 ชัน้ขึน้ไป ( ใช้ 50 % ) ลบ.ฟ. 500            - .

a

ตร.ม.  - 115 5,000 ตร.ม. ขึน้ไป
ตร.ม.  - 133 น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม.  - 154 ชนิดผิวเรียบ
ตร.ม.  - 193 ชนิดผิวมีบวัลวดลาย

a

A3010 ไม้คร่าว ขนาด 1 ½  นิว้ X 3 นิว้ ลบ.ฟ. 400            - .

a

A3011  ขนาด Ø 3 นิว้ ยาว 3.00 - 3.50 เมตร ต้น 28              - .

a

A3012 ตะป ูขนาดต่าง ๆ กก. 26             -

A3013 ตะป ูขนาดยาว 3 นิว้ ลงั 402           - ใช้ตะปู 0.25 กก.

A3014 ตะป ูขนาดยาว 2 ½  นิว้ ลงั 421           - ตอ่ไม้แบบ 1 ตร.ม.

A3015 ตะป ูขนาดยาว 2  นิว้ ลงั 451           - ตะปู 1 ลงั /18กก.

A3016 ตะป ูขนาดยาว 1 ½  นิว้ ลงั 470           -

A3017 ตะป ูขนาดยาว 1 นิว้ ลงั 527           -

A3018 ตะปตูอกคอนกรีต ขนาดยาว  3 นิว้ -  4 นิว้ กก. 60             - .

A3019 ตะปตูอกสงักะส ีขนาดยาว 1.75 นิว้ ( 50 - 70 ตวัตอ่กล่อง ) กลอ่ง 15             - .

a

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

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

a

A3022 นัง่ร้านไม้ไผ่ ตร.ม. 50             20 .

A3023 นัง่ร้านไม้ ตร.ม. 100           40 .

A3024 นัง่ร้านเหลก็ ตร.ม. 120           30 .

ไม้คร่าว สําหรับยึดแบบหล่อคอนกรีต ( ใช้ 30% จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริงหลังจากปรับลดจํานวนแล้ว )

ค่าแรงไม้แบบ

A3008 ค่าแรงไม้แบบทัว่ไป

1.3  งานแบบหล่อคอนกรีต

ไม้แบบทั่วไป

A3009 ค่าแรงไม้แบบเปลอืยผิว

ไม้คํา้ยันท้องแบบหล่อคอนกรีต

ไม้แบบเปลือยผิว

น๊อตหัวกลม  ยาว 6 นิว้  ( สําหรับงานไม้ )

ตะปู ต่าง ๆ 

น่ังร้านสําหรับงานซ่อมแซมอาคาร

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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A4.

a

A4000 คอนกรีต 1:2:4  โครงสร้างติดดิน ลบ.ม. 1,665        436 .

A4001 คอนกรีต 1:2:4  โครงสร้างชัน้เดียว ลบ.ม. 1,665        498 .

A4002 คอนกรีต 1:2:4  โครงสร้าง 2 ชัน้ขึน้ไป ลบ.ม. 1,665        542 .

a

A4003 คอนกรีต 1:2:4  โครงสร้างติดดิน ลบ.ม. 1,890        436 .

A4004 คอนกรีต 1:2:4  โครงสร้างชัน้เดียว ลบ.ม. 1,890        498 .

A4005 คอนกรีต 1:2:4  โครงสร้าง 2 ชัน้ขึน้ไป ลบ.ม. 1,890        542 .

A4006 คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม.  /  140  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,089        - 1. โครงสร้างตดิดนิ
A4007 คอนกรีตผสมเสร็จ  210 กก./ตร.ซม.  /  180 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,124.20   - คา่แรง 306 บาท
A4008 คอนกรีตผสมเสร็จ  240 กก./ตร.ซม.  /  210  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,158.60   - 2. โครงสร้างชัน้เดียว
A4009 คอนกรีตผสมเสร็จ  280 กก./ตร.ซม.  /  240  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,193.00   - คา่แรง 391 บาท
A4010 คอนกรีตผสมเสร็จ  320 กก./ตร.ซม.  /  280  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,201.80   - 3. โครงสร้างหลายชัน้
A4011 คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 1:3:5 ลบ.ม. 1,948.60   - คา่แรง 485 บาท

a

A4012 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( ประเภท 1 ) ตนั 2,350        - .

A4013 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( ประเภท 5 )  ตนั 2,990        - .

A4014 ปนูซีเมนต์ผสม ตนั 2,990        - .

A4015 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 129           - .

A4016 ปนูซีเมนต์ผสม ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 118           - .

A4017 ปนูซีเมนต์ผสม  ก่อ ฉาบ ( 50 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 150           - .

A4018 ปนูซีเมนต์ขาว ( 40 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 369           - .

A4019 ปนูขาว ( 5 ก.ก./ถงุ ) ถงุ 21             - .

a

A4020 แผ่นพลาสติกปกูนัซึม (กว้าง 1.20 ม.) หลา 5               - .

A4021 นํา้ยากนัซึม ลติร 35             - .

***** หมายเหตุ : *****  นํา้ยากนัซึม 1 แกลลอน เท่ากบั 5 ลติร
                                 คอนกรีต 1 ลบ.ม. ใช้นํา้ยากนัซึม 5.24 ลติร

ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว

แผ่นพลาสตกิ - นํา้ยากันซึม

a
คอนกรีตผสมเสร็จ  กําลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน  ( กก./ตร.ซม. )

รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.  /  รูปทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)

คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท   5

คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท   1

1.4  งานคอนกรีตโครงสร้าง

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

A5.

a

A5000 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 6 มม.  ( 2.22 กก./เส้น ) ตนั 20,367      4,100

A5001 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) ตนั 19,533      4,100

A5002 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม  ( 8.88 กก./เส้น ) ตนั 19,233      3,300

A5003 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น ) ตนั 19,000      3,300

A5004 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น ) ตนั 19,033      2,900

A5005 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น ) ตนั 19,033      2,900

a

A5006 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 6 มม.  ( 2.22 กก./เส้น ) เส้น 45             10 เผ่ือวสัด ุ5%

A5007 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 9 มม. ( 4.99 กก./เส้น ) เส้น 97             21 เผ่ือวสัด ุ7%

A5008 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม  ( 8.88 กก./เส้น ) เส้น 171           30 เผ่ือวสัด ุ9%

A5009 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เส้น ) เส้น 264           46 เผ่ือวสัด ุ11%

A5010 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด  RB 19 มม. ( 22.26 กก./เส้น ) เส้น 424           65 เผ่ือวสัด ุ13%

A5011 เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เส้น ) เส้น 733           112 เผ่ือวสัด ุ15%

a

A5012 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) ตนั 18,700      3,300

A5013 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น ) ตนั 18,500      3,300

A5014 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น ) ตนั 18,500      2,900

A5015 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น ) ตนั 18,500      2,900

A5016 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น ) ตนั 18,500      2,900

a

A5017 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) เส้น 165           30 เผ่ือวสัด ุ9%

A5018 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น ) เส้น 297           53 เผ่ือวสัด ุ11%

A5019 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น ) เส้น 457           72 เผ่ือวสัด ุ13%

A5020 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น ) เส้น 712           112 เผ่ือวสัด ุ15%

A5021 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น ) เส้น 894           140 เผ่ือวสัด ุ15%

a

A5022 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) ตนั 19,200      3,300

A5023 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด  DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น ตนั 19,100      3,300

A5024 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด  DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น ตนั 18,900      2,900

A5025 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น ) ตนั 18,900      2,900

A5026 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด  DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น ตนั 18,900      2,900

A5027 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด  DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น ตนั 18,700      2,900

1.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตนั

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตนั

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตนั

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

a

A5028 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เส้น ) เส้น 170           30 เผ่ือวสัด ุ9%

A5029 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เส้น ) เส้น 302           53 เผ่ือวสัด ุ11%

A5030 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เส้น ) เส้น 467           72 เผ่ือวสัด ุ13%

A5031 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เส้น ) เส้น 728           112 เผ่ือวสัด ุ15%

A5032 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เส้น ) เส้น 913           140 เผ่ือวสัด ุ15%

A5033 เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เส้น ) เส้น 1,180        183 เผ่ือวสัด ุ15%

a

A5034 ลวดผกูเหลก็ ขนาด  Ø 1.25 มม. ( เบอร์ 18 ) กก. 23.75        - ใช้ 30 กก./ตนั
a

A5035 ลวดหนามเคลอืบสงักะส ีเบอร์ 15 ( ยาว 72 ม. ) กก. 31             - .

A5036 ลวดหนามเคลอืบสงักะส ีเบอร์  14 ( ยาว 54 ม. ) กก. 30             - .

A5037 ลวดหนามเคลอืบสงักะส ีเบอร์  12   ( ยาว 36 ม. ) กก. 29             - .

a

A5038 แผ่นเรียบ หนา 1.5 มม. แผ่น 2,765        354 35.40 กก./แผ่น
A5039 แผ่นเรียบ หนา 2.0 มม. แผ่น 3,615        472 47.20 กก./แผ่น
A5040 แผ่นเรียบ หนา 3.0 มม. แผ่น 5,620        708 70.80 กก./แผ่น

A6.

a

A6000 พืน้สาํเร็จรูปท้องเรียบ LL 200  กก./ตร.ม. ตร.ม. 220           25 .

A6001 พืน้สาํเร็จรูปท้องเรียบ LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 235           25 .

A6002 พืน้สาํเร็จรูปท้องเรียบ LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 250           25 .

A6003 พืน้สาํเร็จรูปท้องเรียบ LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 270           25 .

a

A6004 พืน้สาํเร็จรูปชนิดกลวง หนา 6 ซ.ม. LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 290           25 .

A6005 พืน้สาํเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 310           25 .

A6006 พืน้สาํเร็จรูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 320           25 .

A6007 พืน้สาํเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซ.ม. LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 370           35 .

A6008 พืน้สาํเร็จรูปชนิดกลวง หนา 12 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 390           35 .

A6009 พืน้สาํเร็จรูปชนิดกลวง หนา 15 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 450           50 .

A6010 พืน้สาํเร็จรูปชนิดกลวง หนา 20 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 475           60 .

A6011 พืน้สาํเร็จรูปชนิดกลวง หนา 25 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 565           70 .

a

A6012 คอนกรีตทบัหน้า ไม่รวมเหลก็เสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตร.ม. 110           30 .

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40  ( ยาวเส้นละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

ลวดผูกเหล็ก

ลวดหนามเคลือบสังกะสี ขดละ 6 กิโลกรัม

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

ชนิดกลวง  ( HOLLOWCORE )

คอนกรีตเททับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม

เหล็กแผ่นไร้สนิม (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต

1.6  งานพืน้คอนกรีตสําเร็จรูปอัดแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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ขนาดเหลก็เส้น SR.24

( fs=1,200 ksc. ) ( fs=2,750 ksc. )

ขนาดเหลก็ ขนาดเหลก็ หน่วย คา่วสัดุ
เส้นผ่าศนูย์กลาง,ระยะห่าง ตร.มม. เส้นผ่าศนูย์กลาง,ระยะห่าง ตร.มม. - ตอ่หน่วย
   Ø 6 มม. @ 0.25 ม. 113     Ø 4.0 มม. @ 0.25 50 ตร.ม. 22.00

   Ø 6 มม. @ 0.20 ม. 141     Ø 4.0 มม. @ 0.20 63 ตร.ม. 27.00

    Ø 5 มม. @ 0.15 ม. 189     Ø 4.0 มม. @ 0.15 84 ตร.ม. 36.00

    Ø 6 มม. @ 0.15 ม. 189   Ø 4.6 มม. @ .20 83 ตร.ม. 36.00

    Ø 6 มม. @ 0.15 ม. 189     Ø 4.6 มม. @ 0.15 84 ตร.ม. 46.00

    Ø 6 มม. @ 0.10 ม. 283     Ø 5.0 มม. @ 0.20 131 ตร.ม. 41.00

    Ø 6 มม. @ 0.10 ม. 283     Ø 5.0 มม. @ 0.15 131 ตร.ม. 55.00

    Ø 6 มม. @ 0.10 ม. 283     Ø 5.6 มม. @ 0.20 123 ตร.ม. 52.00

    Ø 6 มม. @ 0.10 ม. 283     Ø 5.6 มม. @ 0.15 123 ตร.ม. 70.00

    Ø 6 มม. @ 0.35 ม. 182     Ø 4.0 มม. @ 0.15 131 ตร.ม. 36.00

    Ø 6 มม. @ 0.35 ม. 182     Ø 4.6 มม. @ 0.20 123 ตร.ม. 36.00

    Ø 9 มม. @ 0.30 ม. 212     Ø 5.0 มม. @ 0.20 98 ตร.ม. 41.00

    Ø 9 มม. @ 0.30 ม. 212     Ø 6.0 มม. @ 0.30 94 ตร.ม. 40.00

    Ø 9 มม. @ 0.25 ม. 255     Ø 4.6 มม. @ 0.15 111 ตร.ม. 46.00

    Ø 9 มม. @ 0.25 ม. 255     Ø 6.0 มม. @ 0.25 113 ตร.ม. 48.00

    Ø 9 มม. @ 0.20 ม. 318     Ø 6.0 มม. @ 0.20 141 ตร.ม. 48.00

    Ø 9 มม. @ 0.15 ม. 424     Ø 6.0 มม. @ 0.15 189 ตร.ม. 80.00

หน่วย ค่าแรง

ตร.ม. 5

ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป  WIREMESH

                                                                                                          ค่าแรงงาน

ราคา
ขนาดตะแกรงเหลก็

พืน้ท่ีหน้าตดั พืน้ท่ีหน้าตดั

"ผู้ ท่ีนําราคาวสัดนีุไ้ปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หน่ึง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

A7.

a

-

A7000 เหลก็รางนํา้ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม.    ท่อน 831           415 41.52 กก./ท่อน
A7001 เหลก็รางนํา้ ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม.  ท่อน 1,131        562 56.16 กก./ท่อน
A7002 เหลก็รางนํา้ ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม. ท่อน 1,608        804 80.4 กก./ท่อน
A7003 เหลก็รางนํา้ ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม.   ท่อน 2,880        1,440 144.0 กก./ท่อน

-

A7004 เหลก็รางนํา้ ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ท่อน 420           202 20-21 กก./ท่อน
A7005 เหลก็รางนํา้ ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. ท่อน 520           260 26.00 กก./ท่อน
A7006 เหลก็รางนํา้ ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 480           232 23-24 กก./ท่อน
A7007 เหลก็รางนํา้ ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 620           303 30-32 กก./ท่อน
A7008 เหลก็รางนํา้ ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 540           270 27.00 กก./ท่อน
A7009 เหลก็รางนํา้ ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 740           370 37.00 กก./ท่อน
A7010 เหลก็รางนํา้  ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 660           300 30.00 กก./ท่อน
A7011 เหลก็รางนํา้ ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.  ท่อน 840           420 42.00 กก./ท่อน 

A7012 เหลก็รางนํา้ ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม. ท่อน 997           499 49.86 กก./ท่อน
A7013 เหลก็รางนํา้ ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม. ท่อน 1,212        606 60.60 กก./ท่อน
A7014 เหลก็รางนํา้ ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม. ท่อน 1,584        792 79.20 กก./ท่อน
A7015 เหลก็รางนํา้ ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม. ท่อน 1,212        606 60.60 กก./ท่อน
A7016 เหลก็รางนํา้ ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม. ท่อน 1,872        936 93.60 กก./ท่อน

a

A7017 เหลก็ตวัซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ท่อน 437           210 21.00 กก./ท่อน
A7018 เหลก็ตวัซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ท่อน 546           260 26.00 กก./ท่อน
A7019 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 546           244 24.36 กก./ท่อน
A7020 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 679           340 34.00 กก./ท่อน
A7021 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 845           403 40.26 กก./ท่อน
A7022 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม. ท่อน 936           446 44.58 กก./ท่อน
A7023 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 568           271 27.06 กก./ท่อน
A7024 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 770           368 36.78 กก./ท่อน
A7025 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 945           450 45.00 กก./ท่อน
A7026 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม. ท่อน 1,048        499 49.92 กก./ท่อน
A7027 เหลก็ตวัซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 619           295 29.50 กก./ท่อน
A7028 เหลก็ตวัซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 861           406 40.56 กก./ท่อน
A7029 เหลก็ตวัซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 1,168        556 55.62 กก./ท่อน
A7030 เหลก็ตวัซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 1,436        684 68.40 กก./ท่อน

ชนิดรีดร้อน (Channel Steel)

1.7  งานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )

เหล็กรางนํา้ (Steel U-Channel)

ชนิดรีดเย็น (Light Channel Steel)

เหล็กตวัซี ชนิดรีดเย็น (Light Lip Channel Steel)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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a

A7031 เหลก็ H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. ท่อน 4,309        2,268 189.00 กก./ท่อน
A7032 เหลก็ H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. ท่อน 5,495        2,892 241.00 กก./ท่อน
A7033 เหลก็ H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม. ท่อน 6,817        3,588 299.00 กก./ท่อน
A7034 เหลก็ H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม. ท่อน 9,895        5,208 434.00 กก./ท่อน
A7035 เหลก็ H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. ท่อน 12,859      6,768 564.00 กก./ท่อน
A7036 เหลก็ H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม. ท่อน 19,728      9,864 822.00 กก./ท่อน
A7037 เหลก็ H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม. ท่อน 24,768      12,384 1,032.00 กก./ท่อน

a

A7038 เหลก็ I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. ท่อน 2,606        1,236 103.00 กก./ท่อน
A7039 เหลก็ I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม. ท่อน 5,490        2,604 217.00 กก./ท่อน
A7040 เหลก็ I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม. ท่อน 3,947        1,872 156.00 กก./ท่อน
A7041 เหลก็ I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม. ท่อน 4,706        2,232 186.00 กก./ท่อน
A7042 เหลก็ I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. ท่อน 5,819        2,760 230.00 กก./ท่อน
A7043 เหลก็ I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม. ท่อน 6,375        3,024 252.00 กก./ท่อน
A7044 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ท่อน 7,337        3,480 290.00 กก./ท่อน
A7045 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม. ท่อน 11,755      5,532 461.00 กก./ท่อน
A7046 เหลก็ I-Beam ขนาด 350 x 150 x 12 x 24 มม. ท่อน 13,493      6,276 523.00 กก./ท่อน
A7047 เหลก็ I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ท่อน 11,145      5,184 432.00 กก./ท่อน
A7048 เหลก็ I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม. ท่อน 13,915      6,600 550.00 กก./ท่อน
A7049 เหลก็ I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม. ท่อน 16,850      7,992 666.00 กก./ท่อน
A7050 เหลก็ I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ท่อน 20,748      9,576 798.00 กก./ท่อน

a

-

A7051 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ท่อน 136           67 6.72 กก./ท่อน
A7052 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม. ท่อน 176           87 8.70 กก./ท่อน
A7053 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม. ท่อน 214           106 10.60 กก./ท่อน
A7054 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม. ท่อน 165           82 8.16 กก./ท่อน
A7055 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม. ท่อน 220           101 10.89 กก/ท่อน
A7056 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม. ท่อน 265           131 13.10 กก./ท่อน
A7057 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม. ท่อน 222           101 10.98 กก./ท่อน
A7058 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ท่อน 303           145 14.50 กก./ท่อน
A7059 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. ท่อน 368           177 17.70 กก./ท่อน
A7060 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม. ท่อน 302           145 14.50 กก./ท่อน
A7061 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ท่อน 383           184 18.40 กก./ท่อน
A7062 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม. ท่อน 470           226 22.62 กก./ท่อน

เหล็ก เอช-บีม (Steel H-Beam)

เหล็ก ไอ-บีม (Steel I-Beam)

เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar)

ชนิดรีดร้อน 

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

a

-

A7063 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ท่อน 547           268 26.80 กก./ท่อน
A7064 เหลก็ฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ท่อน 729           355 35.50 กก./ท่อน
A7065 เหลก็ฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม. ท่อน 942           460 45.96 กก./ท่อน
A7066 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ท่อน 832           411 41.10 กก./ท่อน
A7067 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. ท่อน 1,225        598 59.76 กก./ท่อน
A7068 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม. ท่อน 1,599        780 78.00 กก./ท่อน
A7069 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม. ท่อน 1,180        575 57.54 กก./ท่อน
A7070 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม. ท่อน 1,636        798 79.80 กก./ท่อน
A7071 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม. ท่อน 2,091        1,020 102.00 กก./ท่อน
A7072 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม. ท่อน 1,275        622 62.20 กก./ท่อน
A7073 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ท่อน 1,883        892 89.20 กก./ท่อน
A7074 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม. ท่อน 2,046        1,146 114.60 กก./ท่อน
A7075 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม. ท่อน 2,246        1,070 106.98 กก./ท่อน
A7076 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม. ท่อน 2,939        1,400 139.98 กก./ท่อน
A7077 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม. ท่อน 3,632        1,730 172.98 กก./ท่อน
A7078 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม. ท่อน 2,898        1,380 138.00 กก./ท่อน
A7079 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม. ท่อน 3,443        1,640 163.98 กก./ท่อน
A7080 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม. ท่อน 4,241        2,020 201.98 กก./ท่อน

-

A7081 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x3 .2 มม. ท่อน 165           83 8.28 กก./ท่อน
A7082 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม. ท่อน 225           113 11.28 กก./ท่อน
A7083 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 285           143 14.28 กก./ท่อน
A7084 เหลก็ฉาก ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม. ท่อน 345           173 17.28 กก./ท่อน

a

-

A7085 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด ½  นิว้ x ½ นิว้  หนา 1.2 มม. ท่อน 72             19 2.28 กก./ท่อน
A7086 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด ¾  นิว้ x ¾  นิว้  หนา 1.2 มม.  ท่อน 106           33 3.84 กก./ท่อน
A7087 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้  หนา 1.2 มม. ท่อน 119           44 5.22 กก./ท่อน
A7088 ท่อเหล็กกลวงส่ีเหล่ียมจตัรัุส ขนาด 1 ½  นิว้ x 1 ½  นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อน 287           111 13.08 กก./ท่อน
A7089 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 2 นิว้ x 2 นิว้  หนา 2.0 มม.   ท่อน 386           149 17.58 กก./ท่อน
A7090 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 2 นิว้ x 2 นิว้  หนา 2.3 มม. (มอก ท่อน 451           170 20.04 กก./ท่อน
A7091 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 2 นิว้ x 2 นิว้  หนา 3.2 มม. (มอก ท่อน 560           230 27.00 กก./ท่อน
A7092 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้  หนา 2.0 มม. ท่อน 560           230 27.00 กก./ท่อน
A7093 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้  หนา 3.2 มม. (มอก ท่อน 924           358 42.06 กก./ท่อน
A7094 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 3 นิว้ x 3 นิว้  หนา 4.0 มม. (มอก ท่อน 1,133        438 51.54 กก./ท่อน

เหล็กฉาก (Steel Equal Angle Bar) (ต่อ)

ชนิดรีดร้อน 

ชนิดรีดเย็น

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square Tube)

ท่อเหล็กกลวง 

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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-

A7095 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรุัส ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้  หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 1,182        538 53.76 กก./ท่อน
A7096 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรุัส ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้  หนา 4.0 มม. (มอก.)  ท่อน 1,583        704 70.38 กก./ท่อน
A7097 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรุัส ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้  หนา 4.5 มม. (มอก.)  ท่อน 1,726        785 78.48 กก./ท่อน
A7098 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 5 นิว้ x 5 นิว้  หนา 3.2 มม. (JIS) ท่อน 1,495        679 67.86 กก./ท่อน
A7099 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 5 นิว้ x 5 นิว้  หนา 4.5 มม. (JIS) ท่อน 2,196        997 99.72 กก./ท่อน
A7100 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 5 นิว้ x 5 นิว้  หนา 6.0 มม. (JIS) ท่อน 2,864        1,301 130.14 กก./ท่อน
A7101 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 6 นิว้ x 6 นิว้  หนา 3.2 มม. (JIS) ท่อน 1,810        820 82.02 กก./ท่อน
A7102 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 6 นิว้ x 6 นิว้ หนา 4.5 มม. (มอก.) ท่อน 2,670        1,209 120.90 กก./ท่อน
A7103 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 6 นิว้ x 6 นิว้ หนา 6.0 มม. (มอก.) ท่อน 3,494        1,584 158.4 กก./ท่อน
A7104 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้  หนา 4.5 มม. ท่อน 3,689        1,633 163.26 กก./ท่อน
A7105 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้  หนา 6.0 มม. ท่อน 4,830        2,149 214.92 กก./ท่อน

-

A7106 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้  หนา 1.2 มม. ท่อน 235           80 8.04 กก./ท่อน
A7107 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้ หนา 2.3 มม. (มอก.) ท่อน 322           146 14.64 กก./ท่อน
A7108 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้ หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 427           194 19.44 กก./ท่อน
A7109 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 ½  นิว้ x 3 นิว้ หนา 2.0 มม. ท่อน 440           200 20.04 กก./ท่อน
A7110 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้  หนา 2.0 มม. ท่อน 594           270 27.00 กก./ท่อน
A7111 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้  หนา 2.3 มม. (JIS) ท่อน 678           308 30.84 กก./ท่อน
A7112 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้  หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 925           421 42.06 กก./ท่อน
A7113 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้  หนา 4.0 มม.(มอก.) ท่อน 1,138        515 51.54 กก./ท่อน
A7114 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้  หนา 4.5 มม.(มอก.) ท่อน 1,260        573 57.30 กก./ท่อน
A7115 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้  หนา 2.0 มม. ท่อน 801           364 36.42 กก./ท่อน
A7116 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาด 3 นิว้ x 5 นิว้ หนา 2.0 มม.(มอก.) ท่อน 1,256        571 57.12 กก./ท่อน
A7117 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาด 3 นิว้ x 5 นิว้ หนา 4.0 มม.(มอก.) ท่อน 1,544        702 70.20 กก./ท่อน
A7118 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผนืผ้า ขนาด 3 นิว้ x 5 นิว้ หนา 4.5 มม. (มอก.) ท่อน 1,729        786 78.60 กก./ท่อน
A7119 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 3 นิว้ x 6 นิว้ หนา 3.2 มม.(JIS) ท่อน 1,423        647 64.68 กก./ท่อน
A7120 ท่อเหลก็กลวงสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 3 นิว้ x 6 นิว้ หนา 4.5 มม.(JIS) ท่อน 2,158        981 98.10 กก./ท่อน

-

A7121 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  1 นิว้  หนา 2.0 มม. ท่อน 232           95 9.48 กก./ท่อน
A7122 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  1 ½ นิว้  หนา 2.0 มม. ท่อน 331           138 13.80 กก./ท่อน
A7123 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  2 นิว้  หนา 2.0 มม. ท่อน 433           198 19.80 กก./ท่อน
A7124 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  3 นิว้  หนา 2.5 มม. ท่อน 816           320 31.98 กก./ท่อน
A7125 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  4 นิว้  หนา 3.0 มม. ท่อน 1,262        494 49.38 กก./ท่อน

ส่ีเหล่ียมผืนผ้า (Rectangular Tube)

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square Tube) (ต่อ)

ท่อกลมประเภท  BS - S

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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-

A7126 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø 1 นิว้  หนา 2.7 มม. ท่อน 311           129 12.90 กก./ท่อน
A7127 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  1 ½ นิว้  หนา 3.0 มม. ท่อน 510           202 20.22 กก./ท่อน
A7128 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  2 นิว้  หนา 3.0 มม. ท่อน 637           255 25.50 กก./ท่อน
A7129 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  2 ½ นิว้   หนา 3.0 มม. ท่อน 826           325 32.52 กก./ท่อน
A7130 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  3 นิว้  หนา 3.5 มม. ท่อน 1,147        400 40.02 กก./ท่อน
A7131 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  4 นิว้  หนา 3.8 มม. ท่อน 1,594        653 65.28 กก./ท่อน

a

A7132 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด 3/8 นิว้ x 3/8 นิว้ ท่อน 93             43 4.26 กก./ท่อน
A7133 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด ½ นิว้  x ½ นิว้ ท่อน 149           68 6.80 กก./ท่อน
A7134 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด 5/8 นิว้ x 5/8 นิว้ ท่อน 260           118 11.82 กก./ท่อน
A7135 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด ¾ นิว้  x  ¾ นิว้ ท่อน 374           170 17.04 กก./ท่อน
A7136 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ ท่อน 668           304 30.36 กก./ท่อน
A7137 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด1 ¼ นิว้  x 1 ¼ นิว้ ท่อน 1,042        474 47.40 กก./ท่อน
A7138 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด 1 ½ นิว้  x 1 ½ นิว้ ท่อน 1,502        683 68.28 กก./ท่อน
A7139 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด 1 ¾ นิว้ x 1 ¾ นิว้ ท่อน 1,998        930 92.95 กก./ท่อน
A7140 เหลก็แท่งสีเ่หลีย่มตนั ขนาด 2 นิว้  x 2 นิว้ ท่อน 2,610        1,214 121.44 กก./ท่อน

a

A7141 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1/2 นิว้  หนา 1 หนุ (3 มม.)  ท่อน 39             18 1.77 กก./ท่อน
A7142 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1/2 นิว้  หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ท่อน 58             26 2.64 กก./ท่อน
A7143 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 5/8 นิว้  หนา 1 หนุ (3 มม.)  ท่อน 48             22 2.21 กก./ท่อน
A7144 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 5/8 นิว้  หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ท่อน 72             33 3.30 กก./ท่อน
A7145 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 3/4 นิว้  หนา 1 หนุ (3 มม.)  ท่อน 58             27 2.66 กก./ท่อน
A7146 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 3/4 นิว้  หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ท่อน 87             40 3.96 กก./ท่อน
A7147 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 3/4 นิว้  หนา 2 หนุ (6 มม.) ท่อน 116           53 5.31 กก./ท่อน
A7148 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 นิว้  หนา 1 หนุ (3 มม.)  ท่อน 79             35 3.54 กก./ท่อน
A7149 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 นิว้ หนา 1 1/2 หนุ (4.5 มม.) ท่อน 116           53 5.28 กก./ท่อน
A7150 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 นิว้  หนา 2 หนุ (3 มม.)  ท่อน 156           71 7.08 กก./ท่อน
A7151 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 นิว้ หนา 3 หนุ ( 9 มม. )  ท่อน 233           106 10.60 กก./ท่อน
A7152 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 นิว้  หนา 4 หนุ ( 12 มม. )  ท่อน 311           142 14.16 กก./ท่อน
A7153 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 1/4 นิว้  หนา 3 หนุ ( 9 มม. ) ท่อน 298           136 13.56 กก./ท่อน
A7154 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิว้  หนา 3 หนุ ( 9 มม. )  ท่อน 351           161 16.08 กก./ท่อน
A7155 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 1 1/2 นิว้  หนา 4 หนุ ( 13 มม. )  ท่อน 470           215 21.48 กก./ท่อน
A7156 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 2 นิว้  หนา 4 หนุ ( 12 มม. )  ท่อน 605           283 28.26 กก./ท่อน
A7157 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 3 นิว้  หนา 4 หนุ ( 12 มม. )  ท่อน 890           424 42.36 กก./ท่อน
A7158 เหลก็แบนสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาด 4 นิว้  หนา 4 หนุ  ( 12 มม. ) ท่อน 1,182        562 56.25 กก./ท่อน

ท่อกลมประเภท  BS - M

เหล็กแท่งส่ีเหล่ียมตนั

เหล็กแบน ส่ีเหล่ียมผืนผ้า (Steel Flat Bars)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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a

A7159 โครงหลงัคาทัว่ไป (ทรงจัว่ ทรงเพงิ ทรงปัน้หยา อื่น ๆ) กก. -            10 รวมลวดเช่ือม
A7160 โครงหลงัคาทัว่ไป (โครง TRUSS) กก. -            12 รวมลวดเช่ือม

a

A7161 เหลก็แผ่นเรียบดํา หนา 2 มม. แผ่น 1,071        470 47.00 กก./แผ่น 

A7162 เหลก็แผ่นเรียบดํา  หนา 3 มม. แผ่น 1,596        700 70.00 กก./แผ่น
A7163 เหลก็แผ่นเรียบดํา หนา 4 มม. แผ่น 2,143        940 94.00 กก./แผ่น
A7164 เหลก็แผ่นเรียบดํา หนา 6 มม. แผ่น 3,192        1,400 140.00 กก./แผ่น
A7165 เหลก็แผ่นเรียบดํา หนา 9 มม.  แผ่น 4,788        2,100 210.00 กก./แผ่น

a

A7166 แปหลงัคาสาํเร็จรูป หนา 0.55 มม. ท่อน 120           25 .

A7167 แปหลงัคาสาํเร็จรูป หนา 0.70 มม. ท่อน 140           25 .

A7168 แปเหลก็อาบสงักะสตีวัซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม. เมตร 100           25 .

a

ตร.ม. - 102 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึน้ไป
ตร.ม. - 140 จนัทนั/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.

ตร.ม. - 140 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึน้ไป
ตร.ม. - 183 จนัทนั/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.

ตร.ม. - 198 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึน้ไป
ตร.ม. - 304 จนัทนั/แปห่างน้อยกว่า 75 ซม.

ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ

A7169 ทรงจัว่และทรงเพงิแหงน

เหล็กแผ่นเรียบดาํ (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต

แปหลังคาสําเร็จรูป ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

ค่าตดิตัง้โครงหลังคาไม้

A7170 ทรงปัน้หยา

A7171 ทรงไทย

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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B.

B1.

b

-

B1000 กระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. แผ่น 58             - สีซีเมนต์
B1001 กระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. แผ่น 67             - สีตา่งๆ
B1002 กระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5.5 มม. แผ่น 74             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

B1003 กระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. แผ่น 74             - สีซีเมนต์
B1004 กระเบือ้งลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. แผ่น 84             - สีตา่งๆ
B1005 ครอบสนัโค้งกระเบือ้งลอนคู่  แผ่น 55             - สีซีเมนต์
B1006 ครอบสนัโค้งกระเบือ้งลอนคู่ แผ่น 67             - สีตา่งๆ
B1007 ครอบสนัโค้งกระเบือ้งลอนคู่ แผ่น 74             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

B1008 ครอบตะเฆ่กระเบือ้งลอนคู่ แผ่น 58             - สีซีเมนต์
B1009 ครอบตะเฆ่กระเบือ้งลอนคู่  แผ่น 67             - สีตา่งๆ
B1010 ครอบตะเฆ่กระเบือ้งลอนคู่  แผ่น 74             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

B1011 ครอบเพงิแหงนกระเบือ้งลอนคู่   แผ่น 58             - สีซีเมนต์
B1012 ครอบเพงิแหงนกระเบือ้งลอนคู่   แผ่น 67             - สีตา่งๆ
B1013 ครอบเพงิแหงนกระเบือ้งลอนคู่   แผ่น 74             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

B1014 ชนฝากระเบือ้งลอนคู่ แผ่น 58             - สีซีเมนต์
B1015 ชนฝากระเบือ้งลอนคู่ แผ่น 67             - สีตา่งๆ
B1016 ชนฝากระเบือ้งลอนคู่ แผ่น 74             - สีพิเศษ (สีประกายมกุ )

-

B1017 รางนํา้สงักะส ี กว้าง 4 นิว้ เมตร 280           - .

B1018 รางนํา้สแตนเลส กว้าง 4 นิว้ เมตร 620           - .

-

B1019 ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่ ยาว 8 นิว้ - 10 นิว้ ตวั 6               - .

B1020 ขอยึดกระเบือ้งลอนคู่เคลอืบส ียาว 8 นิว้ - 10 นิว้ ตวั 10             - .

B1021 ขอยึดกระเบือ้งลกูฟกูลอนเลก็ ยาว 6 นิว้ - 8 นิว้ ตวั 7               - .

B1022 สลกัเกลยีวยึดกระเบือ้งลอนคู่ ตวั 7               - .

B1023 สลกัเกลยีวยึดกระเบือ้งลอนใหญ่ ยาว 16 นิว้ ตวั 9               - .

B1024 สลกัเกลยีวและพกุรองกระเบือ้งบานเกลด็ ชดุ 13             - .

B1025 สลกัเกลยีวยึดครอบกระเบือ้ง ตวั 7               - .

B1026 ตะปเูกลยีวยึดกระเบือ้งลอนคู่ ยาว 4 นิว้ ตวั 6               - .

B1027 ตะปเูกลยีวยึดกระเบือ้งลกูฟกูลอนเลก็ ยาว 2 ½  นิว้  - 3 นิว้ ตวั 6               - .

2. งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานมุงหลังคา

กระเบือ้งซีเมนต์เส้นใย 

กระเบือ้งลอนคู่

รางนํา้ตะเฆ่ราง

อุปกรณ์ยึดกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใย

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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b

B1028 กระเบือ้งคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลีย่ม  แผ่น 12           - สีแดงกหุลาบ - เทา
B1029 กระเบือ้งคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลีย่ม แผ่น 16           - สีอ่ืน ๆ
B1030 กระเบือ้งคอนกรีตลอนโค้งหรือลอนเหลีย่ม   แผ่น 33           - สีนํา้เงินแพรไหม
B1031 กระเบือ้งคอนกรีตลอนกาบกล้วย แผ่น 12           - สีอิฐอําไพ - สีนํา้ตาล
B1032 กระเบือ้งคอนกรีตลอนกาบกล้วย แผ่น 16           - สีเขียวไพรพฤกษ์
B1033 กระเบือ้งคอนกรีตลอนนีโอคลาส แผ่น 16           - สีนํา้เงิน - สีมกุชมพู
B1034 กระเบือ้งคอนกรีตลอนคลืน่    แผ่น 25           - สีนํา้ทะเล
B1035 ครอบสนัโค้ง แผ่น 26           - .
B1036 ครอบข้าง แผ่น 26           - .
B1037 ครอบข้างปิดชายคา แผ่น 32           - .
B1038 ครอบข้างปิดจัว่ แผ่น 40           - .
B1039 ครอบโค้งหางมน แผ่น 40           - .
B1040 ครอบโค้ง 2 ทาง แผ่น 32           - .
B1041 ครอบโค้ง 3 ทาง แผ่น 50           - .
B1042 ครอบโค้ง 4 ทาง แผ่น 50           - .
B1043 ปนูปัน้ครอบหลงัคาตะเฆ่สนั เมตร 580         - รวมคา่แรง
B1044 รางนํา้สงักะสตีะเฆ่รางสาํเร็จรูป เมตร 390         - รวมคา่แรง
B1045 แผ่นเสริมรอยต่อกนัร่ัว เมตร 330         - รวมคา่แรง

-

B1046 ขอยึดกระเบือ้งคอนกรีต ตวั 2             - .
B1047 ขอยึดเชิงชายกระเบือ้งคอนกรีต ตวั 5             - .
B1048 ตะปเูกลยีวยึดแป กลอ่งละ 500 ตวั กลอ่ง 350         - .
B1049 ตะปเูกลยีวยึดกระเบือ้งคอนกรีต 2.25 นิว้ ตวั 1             - .
B1050 ตะปเูกลยีวยึดกระเบือ้งคอนกรีต ปลายสว่าน 2.5 นิว้ ตวั 2             - .
B1051 ตะปเูกลยีวยึดกระเบือ้งคอนกรีต ปลายสว่าน 4 นิว้ ตวั 4             - .

b

B1052 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม. แผ่น 250         -
B1053 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม. แผ่น 310         -
B1054 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนเลก็ ขนาด 0.54 ม.x1.20 ม. แผ่น 275         -
B1055 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนเลก็ ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม. แผ่น 340         -
B1056 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.20 ม. แผ่น 530         -
B1057 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.50 ม. แผ่น 665         -
B1058 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม. แผ่น 800         -
B1059 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนสงักะส ีขนาด 0.65 ม. x 2.13 ม. แผ่น 315         -
B1060 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนโค้ง - ลอนกาบกล้วย - ลอนคลืน่ แผ่น 330         -
B1061 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนโค้งซีแพคโมเนีย ขนาด 0.33 ม. X 0.42 ม. แผ่น 350         -
B1062 กระเบือ้งโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สขีาวใส ขาวขุ่น แผ่น 241         -

กระเบือ้งคอนกรีต 

อุปกรณ์ยึดกระเบือ้งคอนกรีต

กระเบือ้งโปร่งแสง

สขีาวใส - ขาวขุ่น
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b

B1063 แผ่นเหลก็รีดลอนเคลอืบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.  ตร.ม. 290           70 หลงัคาจัว่
B1064 แผ่นเหลก็รีดลอนเคลอืบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.   ตร.ม. 350           70 หลงัคาจัว่
B1065 แผ่นเหลก็รีดลอนเคลอืบอะลซิูงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 230           70 หลงัคาจัว่
B1066 แผ่นเหลก็รีดลอนเคลอืบอะลซิูงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.   ตร.ม. 285           70 หลงัคาจัว่
B1067 แผ่นเหลก็รีดลอนเคลอืบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 315           80 หลงัคาโค้ง
B1068 แผ่นเหลก็รีดลอนเคลอืบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.      ตร.ม. 395           80 หลงัคาโค้ง
B1069 แผ่นเหลก็รีดลอนเคลอืบอะลซิูงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 260           80 หลงัคาโค้ง
B1070 แผ่นเหลก็รีดลอนเคลอืบอะลซิูงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.  ตร.ม. 330           80 หลงัคาโค้ง
B1071 ครอบมมุ   ( FLASHING )   กว้าง 60 ซม. เมตร 260           50 เคลือบสี
B1072 ครอบมมุ    ( FLASHING ) กว้าง 60 ซม. เมตร 220           50 เคลือบอะลูซงิค์
B1073 บานเกลด็  ( LOUVER ) เมตร 160           รวมคา่แรง เคลือบสี
B1074 บานเกลด็ ( LOUVER ) เมตร 150           รวมคา่แรง เคลือบอะลูซงิค์
B1075 หลงัคาแผ่นใส ( SKY-LIGHT )     หนา 1.6 มม. ตร.ม. 800           50 .

b

-

B1076 สงักะสลีกูฟกูลอนเลก็ หนา 0.40 มม.  ฟตุ 20             - เบอร์ 28

B1077 สงักะสลีกูฟกูลอนเลก็ หนา 0.25 มม.  ฟตุ 20             - เบอร์ 32

B1078 สงักะสลีกูฟกูลอนเลก็ หนา 0.25 มม.  ฟตุ 20             - เบอร์ 35

B1079 สงักะสลีกูฟกูลอนใหญ่ หนา 0.20 มม.   ฟตุ 20             - เบอร์ 35

-

B1080 สงักะสลีกูฟกูลอนเลก็ กว้าง 2.5 ฟตุ หนา 0.20 มม.  ฟตุ 25             - เบอร์ 35

B1081 สงักะสลีกูฟกูลอนใหญ่ กว้าง 2.5 ฟตุ หนา 0.20มม.  ฟตุ 25             - เบอร์ 35

b

B1082 แผ่นสะท้อนความร้อน อลมูิเนียม ด้านเดียว ตร.ม. 42             20 .

B1083 แผ่นสะท้อนความร้อน อลมูิเนียม สองด้าน ตร.ม. 65             20 .

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

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

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

b

B1087 เชิงชายไม้เนือ้แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ + ทบัเชิงชาย เมตร 145           94 รวมทบัเชิงชายไม้เนือ้แข็ง
B1088 เชิงชายไม้เนือ้แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 8 นิว้ + ทบัเชิงชาย เมตร 216           94 รวมทบัเชิงชายไม้เนือ้แข็ง
B1089 เชิงชายไม้เนือ้แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 10 นิว้ + ทบัเชิงชาย เมตร 273           94 รวมทบัเชิงชายไม้เนือ้แข็ง
B1090 เชิงชายไม้เนือ้แข็ง / ไม้สาํเร็จรูป เมตร -            45 ขนาด 6" - 8" (แผ่นเดียว)

B1091 ปิดกนันก สาํเร็จรูป / P.V.C. เมตร 35             10 .

B1092 รางนํา้ตะเฆ่สาํเร็จรูป เมตร -            25 สแตนเลส / สงักะสี

หลังคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหล็กรีดลอน  ( ROOF AND SIDING METAL SHEET )

ชุบสี

วัสดุฉนวนกันความร้อน

เชิงชาย - ปิดลอนกระเบือ้ง ไม้เนือ้แข็ง

ไม่ชุบสี

แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต
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b

B1093 เชิงชายไม้สาํเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม. เมตร 60             73 รวมทบัเชิงชายไม้สาํเร็จรูป
B1094 เชิงชายไม้สาํเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม. เมตร 85             73 รวมทบัเชิงชายไม้สาํเร็จรูป

b

-

B1095 รางนํา้สงักะส ีเบอร์ 26 กว้าง 5 นิว้ เมตร 350           25 พร้อมขอรัดราง
B1096 รางนํา้สงักะส ีเบอร์ 26 กว้าง 6 นิว้  เมตร 400           25 พร้อมขอรัดราง
B1097 รางนํา้สงักะส ีเบอร์ 28 กว้าง 5 นิว้ เมตร 300           25 พร้อมขอรัดราง
B1098 รางนํา้สงักะส ีเบอร์ 28 กว้าง 6 นิว้ เมตร 350           25 พร้อมขอรัดราง
B1099 ท่อรับนํา้ฝนสงักะส ีเบอร์ 28 ขนาด  Ø 3 นิว้ เมตร 250           25 พร้อมแหวนรัดท่อ
B1100 ท่อรับนํา้ฝนสงักะส ีเบอร์ 28 ขนาด  Ø 4 นิว้    เมตร 350           25 พร้อมแหวนรัดท่อ

-

B1101 รางนํา้สแตนเลส หนา 1 มม.กว้าง 5 นิว้ เมตร 700           25 พร้อมขอรัดราง
B1102 รางนํา้สแตนเลส หนา 1 มม.กว้าง 6 นิว้ เมตร 800           25 พร้อมขอรัดราง
B1103 ท่อรับนํา้ฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิว้ เมตร 400           25 พร้อมแหวนรัดท่อ
B1104 ท่อรับนํา้ฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิว้ เมตร 500           25 พร้อมแหวนรัดท่อ

b

-

B1105 ทรงจัว่ ตร.ม. - 45 .

B1106 ปัน้หยา ตร.ม. - 50 .

B1107 ทรงไทย ตร.ม. - 55 .

- สังกะสี

B1108 ทรงจัว่, ทรงไทย, ปัน้หยา, ทรงเพงิหมาแหงน (ทกุขนาด) ตร.ม. - 23 .

- กระเบือ้งคอนกรีต

B1109 ทรงจัว่, ทรงไทย, ปัน้หยา, ทรงเพงิหมาแหงน    ตร.ม. - 74 .

B1110 ครอบข้าง, ครอบชนผนงั เมตร - 74 .

B1111 ครอบสนัโค้ง, ตะเฆ่สนั, (รวมค่าแรงปนูทราย,ทาส)ี เมตร - 74 .

B1112 ตดักระเบือ้งตะเฆ่ราง, ครอบชนผนงั เมตร - 74 .

เชิงชายไม้สําเร็จรูป (สีธรรมชาตหิรือสีรองพืน้)

กระเบือ้งลอนคู่ - กระเบือ้งลูกฟูก 

รางรับนํา้ฝน และท่อรับนํา้ฝน 

รางสังกะสี

รางสแตนเลส

ค่าตดิตัง้กระเบือ้งหลังคา
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B2.

b

-

B2000 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 329           97 ธรรมดา
B2001 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 351           97 มีฟอยล์
B2002 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 358           97 ทนความชืน้
B2003 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 339           97 ธรรมดา
B2004 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 386           97 มีฟอยล์
B2005 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 401           97 ทนความชืน้
B2006 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 560           97 ทนไฟ

-

B2007 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 467           92 ตีเว้นร่อง = 94 บาท
B2008 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 975           92 ตีเว้นร่อง = 94 บาท

- ระแนงไม้

B2009 ฝ้าระแนงไม้เนือ้แข็ง ขนาด ½  นิว้ x 2 นิว้ คร่าวไม้เนือ้แข็ง  ตร.ม. 573           167 เว้นร่อง
B2010 ฝ้าระแนงไม้เนือ้แข็ง ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ คร่าวไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 814           162 เข้าลิน้

b

-

B2011 ฝ้ายิปซัม่บอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 292           75 ธรรมดา
B2012 ฝ้ายิปซัม่บอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 335           75 มีฟอยล์
B2013 ฝ้ายิปซัม่บอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 312           75 ทนความชืน้
B2014 ฝ้ายิปซัม่บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 309           75 ธรรมดา
B2015 ฝ้ายิปซัม่บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 365           75 มีฟอยล์
B2016 ฝ้ายิปซัม่บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 335           75 ทนความชืน้
B2017 ฝ้ายิปซัม่บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 344           75 ทนไฟ

-

B2018 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 251           75 .

ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.

ตีเว้นร่อง ยาแนวโพลยีริูเทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชบุสงักะสี
B2020 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวโลหะชบุสงักะสี ตร.ม. 302           75 .

ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.

ตีเว้นร่อง ยาแนวโพลยีริูเทนซีลแลนท์ คร่าวโลหะชบุสงักะสี
-

B2022 ฝ้าระแนงเหลก็ชบุสงักะสอีบส ี     ตร.ม. 1,590        รวมคา่ติดตัง้ พร้อมโครงคร่าว

B2021 ตร.ม. 300           75

ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ

.

.

ระแนงเหล็ก

B2019 ตร.ม. 267           75

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ

2.2 งานฝ้าเพดาน และแผงบังแดด

ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง

แผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ
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b

- แผ่นยิบซั่มบอร์ด

B2023 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม คร่าวอลมูิเนียม ที บาร์ ตร.ม. 251           52 ธรรมดา
B2024 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวอลมูิเนียม ที บาร์ ตร.ม. 297           52 มีฟอยล์
B2025 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวอลมูิเนียม ที บาร์ ตร.ม. 301           52 ทนความชืน้
B2026 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลมูิเนียม ที บาร์ ตร.ม. 268           52 ธรรมดา
B2027 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลมูิเนียม ที บาร์ ตร.ม. 316           52 มีฟอยล์
B2028 ฝ้ายิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวอลมูิเนียม ที บาร์ ตร.ม. 319           52 ทนความชืน้

-

B2029 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร่าวทีบาร์ ตร.ม. 216           52 .

B2030 ฝ้ากระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คร่าวทีบาร์ ตร.ม. 249           52 .

-

B2031 ฉาบปนูเพดาน ค.ส.ล. (สงูไม่เกิน 3.00 เมตร) ตร.ม. 78             82 สงู 3.01-5.00 เมตร=94บาท
B2032 อดุแต่งยาแนวใต้พืน้สาํเร็จรูป ตร.ม. 24             30 .

b

B2033 แผงบงัแดดคร่าวไม้เนือ้แข็งแผน่กระเบือ้งเส้นใยแผน่เรียบ หนา 4 มม.   ตร.ม. 410           92 .

B2034 แผงบงัแดดคร่าวไม้เนือ้แข็งแผน่กระเบือ้งเส้นใยแผน่เรียบ หนา 6 มม.   ตร.ม. 447           92 .

B2035 แผงบงัแดดคร่าวไม้เนือ้แข็งแผน่ชิน้ไม้อดัความหนาแน่นสงู หนา 8 มม. ตร.ม. 489           94 .

B2036 แผงบงัแดดคร่าวไม้เนือ้แข็งแผน่ชิน้ไม้อดัความหนาแน่นสงู หนา 10 มม. ตร.ม. 535           94 .

b

B2037 แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉากแผน่กระเบือ้งเส้นใยแผน่เรียบ หนา 4 มม.     ตร.ม. 423           92 หนาไม่เกิน 6 มม.

B2038 แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉากแผน่กระเบือ้งเส้นใยแผน่เรียบ หนา 6 มม.     ตร.ม. 455           92 หนาไม่เกิน 6 มม.

B2039 แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉากแผน่ชิน้ไม้อดัความหนาแน่นสงู หนา 8 มม. ตร.ม. 505           94 .

B2040 แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉากแผน่ชิน้ไม้อดัความหนาแน่นสงู หนา 10 มม. ตร.ม. 525           94 .

b

B2041 แผงบงัแดดอลมูิเนียมเคลอืบสแีบบตวั  C ( พร้อมโครงคร่าว ) ตร.ม. 1,655         - รวมคา่ตดิตัง้
B2042 แผงบงัแดดอลมูิเนียมเคลอืบสแีบบตวั  Z ( พร้อมโครงคร่าว ) ตร.ม. 1,655         - รวมคา่ตดิตัง้

b

B2043 บวัฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นิว้ - 3 นิว้ เมตร 27             45 .

B2044 บวัฝ้าเพดานสาํเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิว้ - 3 นิว้ เมตร 33             40 .

แผงบังแดดคร่าวไม้เนือ้แข็ง

แผงบังแดดคร่าวเหล็กฉาก

แผงบังแดดอลูมิเนียม

บัวฝ้าเพดานไม้

ฝ้าเพดานฉาบปูนและยาแนว  ( ใต้ท้องพืน้ )

ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร์ (T-BAR)

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
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B3.

b

B3000 พืน้ขดัมนัผสมนํา้ยากนัซึม ตร.ม. 101           82 .

B3001 พืน้ปนูทราย ปรับระดบั พร้อมขดัหยาบ ตร.ม. 95             61 .

B3002 พืน้ปนูทราย ปรับระดบั พร้อมขดัมนั ตร.ม. 95             82 .

B3003 ขดัหยาบผิวพืน้ (ไม่รวมปนูทรายฯ) ตร.ม. -            30 บนพืน้ ค.ส.ล.

B3004 ขดัมนัเรียบผิวพืน้ (ไม่รวมปนูทรายฯ) ตร.ม. -            40 บนพืน้ ค.ส.ล.

B3005 ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปนูทรายฯ) ตร.ม. -            45 บนพืน้ ค.ส.ล.

b

B3006 พืน้ผิวหินขดั หนา 1 ซม. (รวมปนูทราย + ฝังเส้น พวีีซี) ตร.ม. 350           153 มีลวดลาย = 198 บาท
B3007 พืน้ผิวหินล้าง (รวมปนูทราย + ฝังเส้น พวีีซี) ตร.ม. 280           99 มีลวดลาย = 158 บาท
B3008 พืน้ผิวทรายล้าง, กรวดล้าง (รวมปนูทราย + ฝังเส้น พวีีซี) ตร.ม. 250           99 มีลวดลาย = 158 บาท

b

B3009 พืน้ปกูระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ตร.ม. 259           193 รวมปูนทราย
B3010 พืน้ปกูระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้ ตร.ม. 302           158 รวมปูนทราย
B3011 พืน้ปกูระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ ตร.ม. 315           158 รวมปูนทราย
B3012 พืน้ปกูระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 16 นิว้ x 16 นิว้ ตร.ม. 350           158 รวมปูนทราย
B3013 พืน้ปกูระเบือ้งปสูลบั - ทรายล้าง / กรวดล้าง / หินล้าง ตร.ม. 302           201 รวมปูนทราย

b

B3014 พืน้ป ูPorcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 12"x12", 16"x16" ตร.ม. 420           184 รวมปูนทราย
B3015 พืน้ป ูPorcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 18"x18", 20"x20" ตร.ม. 460           217 รวมปูนทราย
B3016 พืน้ป ูPorcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 24"x24"  ขึน้ไป ตร.ม. 560           222 รวมปูนทราย

b

B3017 พืน้ปแูผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ  40 x 80 ซม. ตร.ม. 794           198  ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ
B3018 พืน้ปแูผ่นหินแกรนิตสเีทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 1,047        198  ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

B3019 พืน้ปแูผ่นหินแกรนิตสดีํา ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 2,500      198 คา่แรง  = 164 บาท
b

B3020 พืน้ปกูระเบือ้งหินขดัสาํเร็จรูป ขนาด  30 x 30 ซม. ตร.ม. 498           183 รวมปูนทราย
B3021 พืน้ปหูินขดัสาํเร็จรูป ขนาด  40 x 40 ซม. ตร.ม. 595           183 รวมปูนทราย
B3022 พืน้ปกูระเบือ้งดินเผา ขนาด 6 x6 นิว้ ( ดา่นเกวียน ) ตร.ม. 378           159 รวมปูนทราย

b

B3023 พืน้ปกูระเบือ้งยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม. ตร.ม. 172           50 มากกว่า 100 ตร.ม.

B3024 พืน้ปกูระเบือ้งยาง ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 มม. ตร.ม. 214           50 คา่แรง = 40 บาท
B3025 พืน้ปกูระเบือ้งยางชนิดม้วน หนา 2.0 มม. ตร.ม. 280           120  มากกว่า 100 ตร.ม.

B3026 พืน้ปกูระเบือ้งยางชนิดม้วน หนา 2.5 มม. ตร.ม. 362           120 คา่แรง = 100 บาท

ผิวพืน้ปู Porcelain (พ๊อซเลน)

ผิวพืน้ปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )

ผิวพืน้ปูกระเบือ้งหินขัดสําเร็จรูป - กระเบือ้งดนิเผา

ผิวพืน้ปูกระเบือ้งยาง ( รวมปูนทรายรองพืน้ขัดมัน )

ผิวพืน้ปูกระเบือ้งเคลือบ

2.3  งานพืน้

ผิวพืน้หินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง  ( พร้อมเส้นแบ่งแนว )

ผิวพืน้ขัดมันและขัดหยาบ

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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b

-

B3027 พืน้ปปูาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1  1/4"X8 1/2" ตร.ม. 558           115

B3028 พืน้ปปูาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X10" ตร.ม. 579           115

B3029 พืน้ปปูาร์เก้ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12" ตร.ม. 615           115

-

B3030 พืน้ปปูาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12"  ตร.ม. 843           115

B3031 พืน้ปปูาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X14"  ตร.ม. 1,381        115

B3032 พืน้ปปูาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X45"  ตร.ม. 1,387        115

B3033 พืน้ปปูาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X60"  ตร.ม. 1,409        115

B3034 พืน้ปปูาร์เก้ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X90"  ตร.ม. 1,852        115

-

-

B3036 พืน้ปปูาร์เก้ไม้สกั หนา 19 มม. ขนาด  1  3/4"X12"  ตร.ม. 781           115

B3037 พืน้ปปูาร์เก้ไม้สกั หนา 19 มม. ขนาด 4"x14" ตร.ม. 963           115

b

B3038 พืน้ปโูมเสดไม้แดง ขนาด 6 นิว้  ตร.ม. 291           115 มากกว่า 100 ตร.ม.ขึน้ไป
B3039 พืน้ปโูมเสดไม้เบญจพรรณ ขนาด 4 ½  นิว้ ตร.ม. 219           115 ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

b

B3040 พืน้ไม้เนือ้แข็งเข้าลิน้วางบนตงไม้เนือ้แข็ง ตร.ม. 1,183        140 มากกว่า 100 ตร.ม.ขึน้ไป
B3041 พืน้ไม้แดงเข้าลิน้วางบนตงไม้เนือ้แข็ง            ตร.ม. 1,510        140 ค่าแรง 120 บาท/ตร.ม.

B3042 พืน้ไม้ตะเคียนทองวางบนตงไม้เนือ้แข็ง         ตร.ม. 1,279        120

B3043 พืน้ไม้มะค่าวางบนตงไม้เนือ้แข็ง                      ตร.ม. 2,186        120

B3044 พืน้ไม้สกัวางบนตงไม้เนือ้แข็ง                           ตร.ม. 3,450        120

b

ตร.ม. -            50 พืน้ท่ี 80 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. -            70 พืน้ท่ีน้อยกว่า 80 ตร.ม.

b

B3046 พืน้ถนนหรือทางเท้าปบูลอ็ก หนา 6 ซม. ตร.ม. 331           55 สีซีเมนต์
B3047 พืน้ถนนหรือทางเท้าปบูลอ็ก หนา 6 ซม.  ตร.ม. 427           55 สีตา่ง ๆ
B3048 พืน้ถนนหรือทางเท้าปบูลอ็ก หนา 10 ซม.           ตร.ม. 564           55 สีซีเมนต์
B3049 พืน้ถนนหรือทางเท้าปบูลอ็ก หนา 10 ซม.          ตร.ม. 673           55 สีตา่ง ๆ

b

B3050 ขอบคนัหินคอนกรีต ยาว 1.00 เมตร ท่อน 177           50 .

ไม้ประดู่ (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

ผิวพืน้ปูปาร์เก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขัดพืน้ และค่าลงนํา้ยาเคลือบผิว)

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึน้ไป 

ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึน้ไป 

ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

ไม้แดง (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

ไม้มะค่า (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

พืน้ไม้เข้าลิน้วางบนตงไม้  ( ราคายังไม่รวมไม้ตง ) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึน้ไป 

ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.
ตร.ม. 692           

ผิวพืน้ปูโมเสคไม้ (ไม่รวมค่าขัดพืน้ และค่าลงนํา้ยาเคลือบผิว) (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

ไม้สัก  (น้อยกว่า 100 ตร.ม.)

คอนกรีตบล๊อกปูพืน้ 

ค่าแรงขัดพืน้ไม้ (ด้วยเคร่ืองจักร)

ค่าขดัพืน้ไม้ (ด้วยเคร่ืองจกัร)B3045

B3035

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึน้ไป 

ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

115

ขอบคันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึน้ไป 

ค่าแรง 95 บาท/ตร.ม.

พืน้ปปูาร์เก้ไม้ประดู่ หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12"  
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b

B3051 เส้นแบ่งแนวพวีีซี  6 มม. เส้น 18           - .
B3052 เส้นแบ่งแนวพวีีซี 10 มม. เส้น 35           - .
B3053 เส้นแบ่งแนวทองเหลอืง เส้น 165         - .

B4.
b

B4000 ผนงัก่ออิฐมอญ คร่ึงแผ่น  ตร.ม. 285         89 รัว้ - กําแพง คา่แรง = 78 บาท
B4001 ผนงัก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น  ตร.ม. 584         167 รัว้ - กําแพง คา่แรง = 130 บาท
B4002 ผนงัก่ออิฐดินเผา ตร.ม. 264         84 ชนิด 2 รู
B4003 ผนงัก่ออิฐแดงกลวง ตร.ม. 230         84 .
B4004 ผนงัก่ออิฐแดงกลวง เต็มแผ่น ตร.ม. 420         153 .

b
B4005 ผนงัก่อเซรามิคบล๊อก ผิวด้าน ตร.ม. 670         55 .
B4006 ผนงัก่อเซรามิคบล๊อก ผิวเคลอืบ ตร.ม. 837         55 .

b
B4007 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก 2 ชัน้   เต็มหน้าเสา, คาน ตร.ม. 249         120 .
B4008 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก 2 ชัน้   เต็มหน้าเสา, คาน  โชว์แนว ตร.ม. 249         149 .
B4009 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม.    ตร.ม. 122         80 รัว้ - กําแพง คา่แรง =  65 บาท
B4010 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. โชว์แนว ตร.ม. 122         89 .
B4011 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 9 ซม. ตร.ม. 208         86 รัว้ - กําแพง คา่แรง =  73 บาท
B4012 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 9 ซม. โชว์แนว ตร.ม. 208         89 .
B4013 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม. ตร.ม. 294         98 รัว้ - กําแพง คา่แรง =  91 บาท
B4014 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อก หนา 19 ซม. โชว์แนว ตร.ม. 294         105 .

b
B4015 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4 ตร.ม. 140         56  รัว้ - กําแพง คา่แรง = 53 บาท
B4016 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม. G4 ตร.ม. 187         60 รัว้ - กําแพง คา่แรง =  56 บาท
B4017 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 12.5 ซม. G4 ตร.ม. 234         63 รัว้ - กําแพง คา่แรง =  61 บาท
B4018 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 20.0 ซม. G4 ตร.ม. 374         78 รัว้ - กําแพง คา่แรง =  75 บาท
B4019 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G2 ตร.ม. 165         56 รัว้ - กําแพง คา่แรง =  61 บาท
B4020 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม.G2 ตร.ม. 220         60 รัว้ - กําแพง คา่แรง =  75 บาท

b
B4021 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อกกนัฝน หนา 9 ซม. ตร.ม. 220         89 .
B4022 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อกกนัฝนลิน้คู่ หนา 9 ซม. ตร.ม. 540         89 .
B4023 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อกลิน้กระจก หนา 9 ซม. ตร.ม. 1,290      89 .
B4024 ผนงัก่อคอนกรีตบล๊อกโปร่งมีลวดลาย หนา 9 ซม. ตร.ม. 280         89 .

b
B4025 ผนงัก่อบล๊อกแก้วสขีาว ขนาด 12"x12" ตร.ม. 1,462      150 ขนาด 8"x8" = 200 บาท
B4026 ผนงัก่อบล๊อกแก้วสชีา ขนาด 12"x12" ตร.ม. 1,937      150 ขนาด 6"x6" = 240 บาท

ผนังก่อบล๊อกแก้ว

วัสดุเส้นแบ่งแนว  ยาวเส้นละ 2.00 เมตร

2.4 งานผนัง
ผนังก่ออิฐ

ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก

ผนังก่อบล๊อก  ( ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา )

ผนังก่อเซรามิค

ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกกันฝน
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b

B4027 ผนงับุกระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ตร.ม. 350         201 .
B4028 ผนงับุกระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 4 นิว้ x 8 นิว้ ตร.ม. 360         201 .
B4029 ผนงับุกระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 8 นิว้ x 8 นิว้ ตร.ม. 257         166 .
B4030 ผนงับุกระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 8 นิว้ x 10 นิว้ ตร.ม. 260         166 .
B4031 ผนงับุกระเบือ้งเคลอืบ ขนาด 12 นิว้ x 12 นิว้ ตร.ม. 250         181 .

b

B4032 ผนงับุอิฐประดบั ตร.ม. 839           220 .

B4033 ผนงับุกระเบือ้งดินเผาแบบไม่เคลอืบ ขนาด 4 นิว้x4นิว้ ตร.ม. 558           183 .

B4034 ผนงับุกระเบือ้งดินเผาแบบเคลอืบ ขนาด 4นิว้x4นิว้ ตร.ม. 414           183 .

b

B4035 ผนงับแุผน่หินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.30 ม.,0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 795           265 .

B4036 ผนงับแุผน่หินอ่อน-หินแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.60 ม.,0.40 x 0.80 ม. ตร.ม. 1,948        302 (สเีทา-ดํา)

b

B4037 ผนงัผิวหินล้าง ตร.ม. 245           121

B4038 ผนงัผิวทรายล้าง ตร.ม. 208           121

B4039 ผนงัผิวกรวดล้าง ตร.ม. 267           121

b

-

B4040 ผนงัไม้อดัสกั หนา 4 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 559           69 กรณีมีการตดัต่อ
B4041 ผนงัไม้อดัสกั หนา 6 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 715           69 ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

-

B4042 ผนงัไม้อดัยาง หนา 4 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 435           69 กรณีมีการตดัต่อ
B4043 ผนงัไม้อดัยาง หนา 6 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 525           69 ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

-

B4044 ผนงัยิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 368           69 กรณีมีการตดัต่อ
B4045 ผนงัยิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 385           69 ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

-

B4046 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 340           89

B4047 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 375           89

B4048 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 8 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 418           89

B4049 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 10 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 375           89

B4050 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 415           89

-

B4051 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวไม้เนือ้แขง็ ด้านเดียว ตร.ม. 440           89

B4052 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวไม้เนือ้แขง็ ด้านเดียว ตร.ม. 470           89

B4053 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แขง็ ด้านเดียว ตร.ม. 505           89

แผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิน้ไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

        กรณีมีการตดัต่อ        

 ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.

ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น  ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ผนังบุกระเบือ้งเคลือบ

ผนังบุอิฐประดบั

ผนังบุแผ่นหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )

ผนังผิวล้าง

ผนังโครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง  ( บุด้านเดยีว )

 เสา คาน ครีบ แผงบงัแดด 

 ค่าแรง = 138 บาท/ตร.ม

        กรณีมีการตดัต่อ        

 ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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-

B4054 ผนงัไม้เข้าลิน้คร่าวไม้เนือ้แข็ง ด้านเดียว ตร.ม. 689           140 .

B4055 ผนงัไม้ตีซ้อนเกลด็หรือตีทบัเกลด็ ขนาด 3/4 x4 นิว้ ด้านเดียว ตร.ม. 695           96 .

b

-

B4056 ผนงัไม้อดัสกั หนา 4 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 1,309        108 กรณีมีการตดัต่อ
B4057 ผนงัไม้อดัสกั หนา 6 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 1,477        108 ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

-

B4058 ผนงัไม้อดัยาง หนา 4 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 669           108 กรณีมีการตดัต่อ
B4059 ผนงัไม้อดัยาง หนา 6 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 853           108 ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

-

B4060 ผนงัยิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 477           108 กรณีมีการตดัต่อ
B4061 ผนงัยิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 519           108 ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

-

B4062 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 4 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 419           140

B4063 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 6 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 494           140

B4064 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 8 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 577           140

B4065 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 10 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 669           140

B4066 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 751           140

-

B4067 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.คร่าวไม้เนือ้แขง็ สองด้าน ตร.ม. 620           140

B4068 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.คร่าวไม้เนือ้แขง็ สองด้าน ตร.ม. 685           140

B4069 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.คร่าวไม้เนือ้แขง็ สองด้าน ตร.ม. 751           140

-

B4070 ผนงัไม้เข้าลิน้คร่าวไม้เนือ้แข็ง สองด้าน ตร.ม. 1,210        221 .

b

-

B4071 ผนงัไม้อดัสกั หนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีด้านเดียว ตร.ม. 550           95 .

B4072 ผนงัไม้อดัสกั หนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีด้านเดียว ตร.ม. 710           95 .

-

B4073 ผนงัไม้อดัยาง หนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีด้านเดียว ตร.ม. 335           95 .

B4074 ผนงัไม้อดัยาง หนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีด้านเดียว ตร.ม. 425           95 .

-

B4075 ผนงัยิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีด้านเดียว ตร.ม. 230           100 .

B4076 ผนงัยิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีด้านเดียว ตร.ม. 250           100 .

ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อัดยาง  ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิน้ไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นฝาไม้

ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  ( บุด้านเดยีว )

        กรณีมีการตดัต่อ        

 ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.

        กรณีมีการตดัต่อ        

 ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.

แผ่นไม้

ผนังโครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง          ( บุสองด้าน )

ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 

แผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
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-

B4077 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ด้านเดียว ตร.ม. 210           95 .

B4078 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ด้านเดียว ตร.ม. 246           95 .

B4079 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 8 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ด้านเดียว ตร.ม. 287           95 .

B4080 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 10 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ด้านเดีย ตร.ม. 333           95 .

B4081 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ด้านเดีย ตร.ม. 375           95 .

-

B4082 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ด้านเดียว ตร.ม. 308           95 .

B4083 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ด้านเดีย ตร.ม. 341           95 .

B4084 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี ด้านเดีย ตร.ม. 374           95 .

-

B4085 ผนงัไม้สาํเร็จรูปคร่าวโลหะชบุสงักะส ีด้านเดียว ตร.ม. 349           95 .

B4086 ผนงัไม้สาํเร็จรูปคร่าวโลหะชบุสงักะส ีด้านเดียว ตร.ม. 410           95 สีตา่ง ๆ
B4087 ผนงัไม้สาํเร็จรูปชนิดบงัใบ ขนาด 6" หนา 8 มม. ตร.ม. 450           95 .

b

-

B4088 ผนงัไม้อดัสกั หนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 970           120 .

B4089 ผนงัไม้อดัสกั หนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 1,210        120 .

-

B4090 ผนงัไม้อดัยาง หนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 500           120 .

B4091 ผนงัไม้อดัยาง หนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 681           120 .

-

B4092 ผนงัยิปซัม่บอร์ด หนา 9 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 431           130 .

B4093 ผนงัยิปซัม่บอร์ด หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 473           130 .

-

B4094 ผนงักระเบือ้งเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี สองด้าน ตร.ม. 283           120 .

B4095 ผนงักระเบือ้งเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี สองด้าน ตร.ม. 358           120 .

B4096 ผนงักระเบือ้งเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 8 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี สองด้าน ตร.ม. 441           120 .

B4097 ผนงักระเบือ้งเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 10 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี สองด้าน ตร.ม. 533           120 .

B4098 ผนงักระเบือ้งเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี สองด้าน ตร.ม. 617           120 .

-

B4099 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี สองด้าน ตร.ม. 483           120 .

B4100 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี สองด้าน ตร.ม. 549           120 .

B4101 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ชบุสงักะสี สองด้าน ตร.ม. 615           120 .

ไม้อัดยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิน้ไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิน้ไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นฝาไม้สําเร็จรูป(ไฟเบอร์ซีเมนต์)

ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  ( บุสองด้าน )

ไม้อัดสัก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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b

-
B4102 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหลก็รูปพรรณ ด้านเดีย ตร.ม. 650         95  

-
B4103 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.คร่าวเหลก็รูปพรรณ ด้านเดียว ตร.ม. 665         95  

b

-
B4104 ผนงักระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ หนา 12 มม.คร่าวเหลก็รูปพรรณ สองด้าน ตร.ม. 780         140 .
B4105
B4106 ผนงัไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.คร่าวเหลก็รูปพรรณ สองด้าน ตร.ม. 795         140 .

b

B4107 แผงลวดตาข่าย ขนาด  1 ½  นิว้ คร่าวไม้เนือ้แข็ง          ตร.ม. 415         120 .
B4108 แผงลวดตาข่าย ขนาด  2 นิว้ คร่าวไม้เนือ้แข็ง                ตร.ม. 400         120 .

b

B4109 แผงลวดตาข่าย ขนาด  1 ½  นิว้ คร่าวเหลก็ฉาก         ตร.ม. 480         120 .
B4110 แผงลวดตาข่าย ขนาด  2 นิว้ คร่าวเหลก็ฉาก                ตร.ม. 465         120 .

b

B4111 แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½  นิว้ คร่าวท่อเหลก็ดํา       ตร.ม. 295         120 .
B4112 แผงลวดตาข่าย ขนาด  2 นิว้ คร่าวท่อเหลก็ดํา                ตร.ม. 285         120 .

b

B4113 แผงลวดตาข่าย ขนาด1½นิว้ คร่าวท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ี       ตร.ม. 535         120 .
B4114 แผงลวดตาข่าย ขนาด2นิว้ คร่าวท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ี               ตร.ม. 520         120 .

b

-

B4115 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิว้ ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 81           - เบอร์ 11
B4116 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิว้  ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 72           - เบอร์ 11
B4117 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิว้   ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 94           - เบอร์ 10
B4118 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิว้  ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 80           - เบอร์ 10

-
B4119 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิว้ ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 100         - เบอร์ 11
B4120 ช่องตาข่าย ขนาด  2 นิว้  ( เส้นลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 90           - เบอร์ 11
B4121 ช่องตาข่าย ขยาด 1 ½  นิว้ ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 114         - เบอร์ 10
B4122 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิว้   ( เส้นลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 100         - เบอร์ 10

b

-

B4123 ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½  นิว้ ) ม้วน 900         - .
B4124 ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิว้ ) ม้วน 900         - .
B4125 ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิว้ ) ม้วน 900         - .

แบบตาส่ีเหล่ียมจัตุรัส

ลวดตาข่ายขึน้รูปด้วยการเชื่อม  ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร )

แบบตาส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิน้ไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวไม้เนือ้แข็ง

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหล็กฉาก

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กผิวดาํ

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 

ลวดตาข่ายขึน้รูปด้วยการถัก

แบบตาส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน

ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ  ( บุด้านเดยีว )

แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิน้ไม้อัดซีเมนต์ใยความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ผนังโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ  ( บุสองด้าน )
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-

B4126 ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิว้ ) ม้วน 800           - .

B4127 ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิว้ ) ม้วน 600           - .

B4128 ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิว้ ) ม้วน 500           - .

b

B4129 มุ้งลวดอลมูิเนียม ขนาด กว้าง 90 ซม.    ยาว 30.00 ม. ม้วน 2,890        - .

B4130 มุ้งลวดอลมูิเนียม ขนาด กว้าง 120 ซม.  ยาว 30.00 ม. ม้วน 3,850        - .

b

B4131 แผ่นอลมูิเนียมคอมโพสทิ ชนิดธรรมดา หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ตร.ม. 1,250        400 เคลือบสีด้วยระบบ FEVE/PVDF

B4132 แผ่นอลมูิเนียมคอมโพสทิ ชนิดกนัไฟ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ตร.ม. 1,450        400 .

B4133 โครงเหลก็รูปพรรณ รองรับแผ่น ขนาด 1 1/2"x1 1/2" ตร.ม. 650           รวมค่าแรง .

หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมอปุกรณ์ที่ใช้ในการติดตัง้

B5.

B5000 บวัเชิงผนงัไม้เนือ้แข็ง ¾  นิว้ x 4 นิว้ เมตร 40             50 .

B5001 บวัเชิงผนงัไม้เนือ้แข็ง ¾  นิว้ x  5 นิว้ เมตร 50             50 .

B5002 บวัเชิงผนงัไม้เนือ้แข็ง 1   นิว้ x 4 นิว้ เมตร 70             50 .

B5003 บวัเชิงผนงัไม้เนือ้แข็ง 1   นิว้ x 5 นิว้ เมตร 80             50 .

B5004 บวัเชิงผนงัไม้สกั, ไม้แดง, ไม้มะค่า สงู 4 นิว้  - 5 นิว้ เมตร -            45 .

B5005 บวัเชิงผนงัไม้สาํเร็จรูป (ไม้เทียม, GRC) สงู 4 นิว้ เมตร -            45 .

B5006 บวัเชิงผนงักระเบือ้งเซรามิคด้าน เมตร 60             50 .

B5007 บวัเชิงผนงักระเบือ้งเคลอืบเซรามิค เมตร 70             50 .

B5008 บวัเชิงผนงัไม้สงัเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม. เมตร 45             50 .

B5009 บวัเชิงผนงัหินขดัหลอ่ในที่ เมตร 90             75 .

B5010 บวัเชิงผนงัหินขดัสาํเร็จรูป เมตร 90             55 .

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

B5012 บวัเชิงผนงัหินล้าง - ทรายล้าง - กรวดล้าง เมตร 80             70 .

B5013 บวัเชิงผนงัยางสดีําขนาด  4 นิว้ หนา 1.4 มม. เมตร 17             40 .

B5014 บวัเชิงผนงัพวีีซี  4 นิว้  หนา 8 มม. (สาํเร็จรูป) เมตร 90             40  .

B5015 บวัเชิงผนงัสาํเร็จรูป (สแตนเลส, อลมูิเนียม) สงู 4 นิว้ - 5 นิว้ เมตร 1,120        45 .

B5016 บวัเชิงผนงัทาสนีํา้มนั สงู 4 นิว้ - 5 นิว้ เมตร -            20 .

B6.

b

B6000 ฉาบปนูเรียบผนงัภายในอาคาร ตร.ม. 75             82  ภายนอกอาคาร = 95 บาท
B6001 ฉาบปนูเรียบผนงัพร้อมตีเส้น ตร.ม. 78             113 .

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท

แบบตาหกเหล่ียม ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาวม้วนละ 45 ม. )

มุ้งลวดอลูมิเนียม

2.5  งานบัวเชิงผนัง

2.6   งานฉาบปูน

ฉาบปูนผนัง (อิฐมอญ, อิฐคอนกรีตบล๊อก)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"



32

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

b

B6003 ฉาบปนูเรียบผนงัภายใน-ภายนอก ตร.ม. 120           80 .

b

B6004 ฉาบปนูเรียบ โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในอาคาร ตร.ม. 80             100  ภายนอกอาคาร = 115 บาท
b

B6005 เสาเอ็น - คานทบัหลงั ค.ส.ล. ขนาดก่ออิฐมอญ คร่ึงแผ่น เมตร 79             44 .

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

B7.

b

-

B7000 ประตเูหลก็ม้วนบานทึบชนิดใช้มือดึง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. ชดุ 14,650      รวมค่าแรง .

B7001 เสากลางแบ่งประตู ต้น 2,000        รวมค่าแรง .

B7002 ฝากลอ่งหุ้มแผ่นประตู เมตร 2,000        รวมค่าแรง .

B7003 ประตเูหลก็ม้วนบานโปร่งชนิดใช้มือดึง ขนาดกว้าง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. ชดุ 15,750      รวมค่าแรง .

-

B7004 ประตเูหลก็บานยืดพร้อมแผงบงัตา ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชดุ 14,500      รวมค่าแรง .

b

-

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

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

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

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

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

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

-

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

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

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

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

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

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

ฉาบปูนผนังคอนกรีตมวลเบา

ประตเูหล็ก

ประตเูหล็กม้วนเคลือบสี  ระบบมือดงึ

บานประตไูม้อัด (ยาง/ยาง)  ชนิดใช้ภายใน                 

ประตเูหล็กบานยืด

บานประตไูม้อัด

บานประตไูม้อัด (ยาง/ยาง)  ชนิดใช้ภายนอก                 

2.7  งานประต ู- หน้าต่าง 

ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล.

เสาเอ็น - คานทับหลัง ค.ส.ล. 
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

B7030 บานประตไูม้อดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บาน 1,510        142 .

B7031 บานประตไูม้อดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,555        153 .

-

B7032 บานประตไูม้อดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 1,630        161 .

B7033 บานประตไูม้อดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,805        170 .

B7034 บานประตไูม้อดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 2,165        179 .

b

-

B7035 ประตบูานทึบไม้สกั ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. บาน 6,800        126 .

B7036 ประตบูานทึบไม้สกั ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 7,300        147 .

B7037 ประตบูานทึบไม้สกั ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 7,800        168 .

B7038 ประตบูานทึบไม้สกั ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 8,300        189 .

B7039 ประตบูานทึบไม้สกั ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 9,200        210 .

-

B7040 ประตบูานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. บาน 1,500        114 .

B7041 ประตบูานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 1,600        147 .

B7042 ประตบูานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 1,700        168 .

B7043 ประตบูานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,900        189 .

B7044 ประตบูานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 2,100        210 .

ประตบูานทึบไม้สัก  กรอบบาน 1 ¼  นิว้ x 4 นิว้ ลูกฟัก หนา ½ นิว้

ประตบูานทึบไม้เนือ้แข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ ลูกฟักหนา ½ นิว้

ประตไูม้อัด (สัก/สัก)  ชนิดใช้ภายใน

ประตไูม้อัด (สัก/สัก)  ชนิดใช้ภายนอก

ประตบูานทึบ  

ประตไูม้อัด (สัก/สัก)  ชนิดใช้ภายใน (ต่อ)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"



34

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

-

B7045 ผนงัห้องนํา้สาํเร็จรูป ชนิด HPL หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ห้อง 12,000      รวมค่าแรง (ผนงั + ประต ู+ เสาข้าง)
B7046 ประต ู+ เสาด้านข้าง ชดุ 9,500        รวมค่าแรง (ประต ู+ เสาข้าง)
B7047 แผงกัน้ปัสสาวะ ชดุ 2,500        รวมค่าแรง .

b

-

B7048 หน้าต่างบานทึบไม้สกั ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน 2,800        69 .

B7049 หน้าต่างบานทึบไม้สกั ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน 2,950        72 .

B7050 หน้าต่างบานทึบไม้สกั ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน 3,000        80 .

B7051 หน้าต่างบานทึบไม้สกั ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน 3,150        84 .

-

B7052 หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน 650           69 .

B7053 หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน 700           72 .

B7054 หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน 760           80 .

B7055 หน้าต่างบานทึบไม้เนือ้แข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน 800           84 .

b

-

B7056 กรอบบานหน้าต่างไม้สกั ขนาด 70 ซม. x 110 ซม. บาน 1,800        80 .

B7057 กรอบบานหน้าต่างไม้สกั ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. บาน 2,000        100 .

-

B7058 กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ขนาด 70 ซม. x 110  ซม. บาน 700           80 .

B7059 กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ขนาด 80 ซม. x 120  ซม. บาน 750           100 .

b

-

B7060 กรอบบานหน้าต่างไม้สกั ขนาด  1 1/4 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 320           - .

B7061 กรอบบานหน้าต่างไม้สกั ขนาด  1 1/4 นิว้ x 5 นิว้ เมตร 429           - .

B7062 กรอบบานหน้าต่างไม้สกั ขนาด  1 1/4 นิว้ x 6 นิว้ เมตร 569           - .

-

B7063 กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ขนาด  1 1/4 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 170           - .

B7064 กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ขนาด  1 1/4 นิว้ x 5 นิว้ เมตร 198           - .

B7065 กรอบบานหน้าต่างไม้เนือ้แข็ง ขนาด  1 1/4 นิว้ x 6 นิว้ เมตร 216           - .

b

-

B7066 เกลด็ไม้สกั ขนาด  ¾  นิว้ x 4 นิว้ เมตร 220           - .

B7067 เกลด็ไม้สกั ขนาด  ¾  นิว้ x 5 นิว้ เมตร 227           - .

ประตหู้องนํา้สําเร็จรูป

ไม้เนือ้แข็ง กรอบบาน 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ ลูกฟักหนา ½ นิว้

กรอบบานหน้าต่าง  ( เป็นบาน )

หน้าต่างบานทึบ

ไม้สัก กรอบบาน 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้ ลูกฟักหนา ½ นิว้

ไม้เนือ้แข็ง

เกล็ดไม้

เกล็ดไม้สัก

บานไม้สัก กรอบบานขนาด 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้

บานไม้เนือ้แข็ง กรอบบานขนาด 1 ¼ นิว้ x 4 นิว้

กรอบบานหน้าต่าง  ( เป็นเมตร )

ไม้สัก 
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

-
B7068 เกลด็ไม้เนือ้แข็ง ขนาด  ¾  นิว้ x 4 นิว้ เมตร 48           - .
B7069 เกลด็ไม้เนือ้แข็ง ขนาด  ¾  นิว้ x 5 นิว้ เมตร 63           - .

b

B7070 วงกบไม้สกั       ขนาด  2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 604         - .
B7071 วงกบไม้มะค่า  ขนาด  2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 322         - .
B7072 วงกบไม้แดง     ขนาด  2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 291         - .
B7073 วงกบไม้เต็ง -  วงกบไม้ตะเคียน   ขนาด  2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 171         - .
B7074 วงกบไม้เนือ้แข็ง  ขนาด  2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 134         - .

b

-
B7075 กลอนอลมูิเนียม ขนาด 4 นิว้ อนั 41           - .
B7076 กลอนอลมูิเนียม ขนาด 5 นิว้ อนั 44           - .
B7077 กลอนอลมูิเนียม ขนาด 6 นิว้ อนั 46           - .
B7078 กลอนอลมูิเนียม ขนาด 8 นิว้ อนั 70           - .
B7079 กลอน ขนาด 4 นิว้ สาํหรับห้องนํา้  ( สแตนเลสด้าน ) อนั 45           - .
B7080 กลอน ขนาด 4 นิว้ สาํหรับห้องนํา้ ( สแตนเลสเงา ) อนั 55           - .

-
B7081 มือจบั ขนาด 4 นิว้ อนั 9             - .
B7082 มือจบั ขนาด 5 นิว้ อนั 11           - .
B7083 มือจบั ขนาด 6 นิว้ อนั 13           - .

-
B7084 ขอรับขอสบัเหลก็เคลอืบสงักะสกีลม ขนาด 6 นิว้ อนั 5             - .
B7085 ขอรับขอสบัสแตนเลส ขนาด 6 นิว้ อนั 96           - .
B7086 ที่ยึดประต ูกนักระแทก ลกูปืนสปริง อนั 25           35 .
B7087 ที่ยึดประต ูกนักระแทก แบบก้ามปู อนั 35           35 .

-
B7088 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิว้ x 3 นิว้ ชดุ 40           - .
B7089 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้      ชดุ 60           - .
B7090 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 5 นิว้ x 4 นิว้ ชดุ 90           - .

-
B7091 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ ขนาด 8 นิว้ ชดุ 56           - 200 x 20 มม.

B7092 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ ขนาด 10นิว้ ชดุ 58           - 250 x 20 มม.

B7093 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ ขนาด 12 นิว้ ชดุ 63           - 300 x 20 มม.

B7094 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ ขนาด 14 นิว้ ชดุ 67           - 350 x 20 มม.

B7095 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ ขนาด 16 นิว้ ชดุ 75           - 400 x 20 มม.

B7096 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ ขนาด 18 นิว้ ชดุ 115         - 400 x 20 มม.

B7097 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ ขนาด 20 นิว้ ชดุ 124         - 400 x 20 มม.

บานพับ ชนิด 2 ปีก  ( ชุดละ 2 อัน )

บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ( ชุดละ 2 อัน )

ขอรับขอสับ - ที่ยึด

เกล็ดไม้เนือ้แข็ง

วงกบไม้ ต่างๆ

อุปกรณ์ประต ูและ หน้าต่าง  

กลอนอลูมิเนียม

มือจับ  ( เหล็กชุบโครเม่ียม )
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-

B7098 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 8 นิว้ ชดุ 72             - 200 x 20 มม.

B7099 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 10 นิว้ ชดุ 79             - 250 x 20 มม.

B7100 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 12 นิว้ ชดุ 90             - 300 x 20 มม.

B7101 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 14 นิว้ ชดุ 100           - 350 x 20 มม.

B7102 บานพบัหน้าต่างปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 16 นิว้ ชดุ 110           - 400 x 20 มม.

-

B7103 กญุแจลกูบิดประตสูสีแตนเลสมนั ( ห้องทัว่ไป ) ชดุ 630           100 .

B7104 กญุแจลกูบิดประตสูสีแตนเลสด้าน ( ห้องทัว่ไป ) ชดุ 490           100 .

B7105 กญุแจลกูบิดประตสูสีแตนเลสมนั ( ห้องนํา้ ) ชดุ 490           100 .

B7106 กญุแจลกูบิดประตสูสีแตนเลสด้าน ( ห้องนํา้ ) ชดุ 260           100 .

B7107 กญุแจประตกู้านบิด ชดุ 696           100 .

-

B7108 โช๊คอพัประตชูนิดแขนธรรมดา ชดุ 1,480        100 .

B7109 โช๊คอพัประตชูนิดแขนตัง้ค้าง ชดุ 1,816        100 .

b

-

B7110 วงกบเหลก็ประตแูบบพบั ขนาด 4 นิว้ เมตร 135           40 .

B7111 วงกบเหลก็ประตแูบบพบั ขนาด 3 นิว้  เมตร 120           40 .

B7112 วงกบเหลก็ประตแูบบพบัตัง้กลาง ขนาด 3 นิว้ เมตร 145           40 .

-

B7113 วงกบเหลก็หน้าต่างแบบพบั เมตร 210           40 .

B7114 วงกบเหลก็หน้าต่างตัง้กลาง       เมตร 270           40 .

B7115 กรอบบานหน้าต่างเหลก็พบั เมตร 220           40 .

B7116 คิว้หน้าต่างเหลก็พบัสาํหรับรับกระจก เมตร 75             40 .

B7117 เหลก็แผ่นลกูฟัก อบส ีขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. แผ่น 550           40 .

-

B7118 วงกบเหลก็ตวัแซท เมตร 130           40 .

B7119 แกนกลางหน้าต่างเหลก็ทางตัง้ เมตร 130           40 .

B7120 เส้นแบ่งกลางช่องหน้าต่างเหลก็ เมตร 165           40 .

B7121 แกนกลางหน้าต่างเหลก็ทางนอน เมตร 175           40 .

B7122 คิว้อลมูิเนียมยึดกระจก เส้น 46             - .

B7123 มือจบัหน้าต่างเหลก็ลอ็คในตวัแบบก้านบิด ตวั 160           - .

B7124 มือจบัหน้าต่างเหลก็บานกระทุ้ง ตวั 195           - .

บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับฝืดได้ ( ชุดละ 2 อัน )

วงกบเหล็กชนิดขึน้รูป

วงกบหน้าต่างเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  ( อบสี )

กุญแจประตู

โช๊คอัพประต ู( แบบเปิดทางเดยีว )

วงกบเหล็กประต ู- หน้าต่าง

วงกบเหล็กแบบพับ ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  ( ไม่อบสี )
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b

-

B7125 ฉากกนัฝนเกลด็เหลก็  ยาว 3 ฟตุ  คู่ 26             - .

B7126 เหลก็เส้นกนัขโมยเกลด็เหลก็  ยาว 3 ฟตุ  เส้น 20             - .

B7127 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิว้ เกลด็ 28             - .

B7128 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 ½  นิว้ เกลด็ 30             - .

-

B7129 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิว้ เกลด็ 35             - .

B7130 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 ½  นิว้  เกลด็ 38             - .

-

B7131 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิว้ เกลด็ 29             - .

B7132 ฉากกนัฝนเกลด็เหลก็      ยาว 3 ฟตุ  คู่ 26             - .

B7133 มือหมนุเกลด็เหลก็ ชดุ 135           - .

b

-

B7134 วงกบอลมูิเนียม ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้  เมตร 270           52

B7135 วงกบอลมูิเนียม ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้  ( สชีา ) เมตร 315           52

-

B7136 แผ่นลกูฟกูอลมูิเนียมขนาด กว้าง 6 นิว้ เมตร 170           22

B7137 แผ่นลกูฟกูอลมูิเนียมขนาด กว้าง 6 นิว้ ( สีชา ) เมตร 180           22

-

B7138 กรอบบานอลมูิเนียม  เมตร 310           52 .

B7139 กรอบบานอลมูิเนียม  ( สชีา ) เมตร 365           52 .

-

B7140 มือจบัประตู คู่ 400           22 .

B7141 เส้นธรณีประตู เมตร 75             22 .

B7142 เส้นธรณีประต ู ( สชีา ) 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 .

ยาวเส้นละ 6.40 เมตร

กรอบบานอลูมิเนียม  ( ชุดบานสวิงปิด - เปิด อลูมิเนียม ) 

อุปกรณ์ประกอบชุด กรอบบานอลูมิเนียม  ( ชุดบานสวิงปิด - เปิด  อลูมิเนียม )

กรอบบานอลูมิเนียม  ( ชุดบานเล่ือนอลูมิเนียม  )

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก 

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุน

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือหมุนกันขโมย

กรอบหน้าต่างบานเกล็ดเหล็ก แบบมือโยก

วงกบประต ู- หน้าต่าง อลูมิเนียม

วงกบอลูมิเนียม สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

ยาวเส้นละ 6.40 เมตร

แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม
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-

B7149 กญุแจฝังในบานเลือ่นประตอูลมูิเนียม ชดุ 1,315        52 .

B7150 กญุแจล๊อคบานเลือ่นหน้าต่างอลมูิเนียม ชดุ 300           52 .

B7151 ลกูล้อเลือ่นบานเด่ียว ชดุ 79             22 .

B7152 ลกูล้อเลือ่นบานคู่ ชดุ 162           22 .

b

-

B7153 ฉากกนัฝนเกลด็  ยาว 3 ฟตุ คู่ 28             - .

B7154 ชดุขาบานเกลด็แบบมือหมนุ  ขนาด 4 นิว้       เกลด็ 19             - .

B7155 ชดุขาบานเกลด็แบบมือหมนุ  ขนาด 4 ½  นิว้  เกลด็ 21             - .

B7156 มือหมนุเกลด็อลมูิเนียม ชดุ 90             - .

-

B7157 ฉากกนัฝนเกลด็อลมูิเนียม  ยาว 3 ฟตุ  คู่ 28             - .

B7158 ชดุขาบานเกลด็แบบมือโยก  ขนาด 4 นิว้  เกลด็ 40             - .

B7159 ชดุขาบานเกลด็แบบมือโยก  ขนาด 4 ½  นิว้  เกลด็ 32             - .

b

-

B7160 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,540        180 .

B7161 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,590        180 .

B7162 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,590        180 .

B7163 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,640        180 .

B7164 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,690        180 .

B7165 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,730        180 .

-

B7166 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,590        180 .

B7167 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,640        180 .

B7168 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,640        180 .

B7169 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,690        180 .

B7170 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ชดุ 1,738        180 .

B7171 ประต ูPVC บานเรียบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,790        180 .

b

-

B7172 วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชดุ 1,930        - .

B7173 วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชดุ 2,100        - .

B7174 วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ชดุ 2,210        - .

ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียม

ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือหมุน

อุปกรณ์ประกอบชุด บานอลูมิเนียม  ( ชุดบานเล่ือน )

ชุดหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมแบบมือโยก

วงกบและประต ูPVC ( พร้อมอุปกรณ์ครบชุด )

แบบบานเรียบ

แบบบานเกล็ด

วงกบไฟเบอร์กลาส

วงกบและประตไูฟเบอร์กลาส
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-

-

B7175 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,100        105 .

B7176 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 3,500        120 .

B7177 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 3,900        135 .

-

B7178 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,500        105 .

B7179 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 3,900        120 .

B7180 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 4,300        135 .

-

B7181 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 4,700        105 .

B7182 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 5,100        120 .

B7183 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,500        135 .

-

B7184 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 5,100        105 .

B7185 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 5,500        120 .

B7186 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,900        135 .

-

B7187 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 4,400        105 .

B7188 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 4,750        120 .

B7189 ประตไูฟเบอร์กลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,150        135 .

b

-

B7190 ทําวงกบประตไูม้ - ช่องแสง , วงกบไฟเบอร์กลาส เมตร - 40 .

B7191 ติดตัง้วงกบประตไูม้ - ช่องแสง ตร.ม. - 100 .

B7192 ทํากรอบบานประตไูม้ บาน - 230 .

B7193 ทําบานประตไูม้บานทึบ บาน - 320 .

B7194 ติดตัง้บาน ประตไูม้  ( พร้อมบานพบั กลอน มือจบั ) ตร.ม. - 105 ไฟเบอร์กลาส = 75 บาท
B7195 ทําเกลด็ไม้บานประตู บาน - 320 .

b

B7196 ประต ูPVC. ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้อมวงกบ บาน 3,400        180 .

B7197 ประต ูPVC. ขนาด 0.80x2.00 เมตร พร้อมวงกบ บาน 3,500        180 .

B7198 ประต ูPVC. ขนาด 0.90x2.00 เมตร พร้อมวงกบ บาน 3,800        180 .

แบบบานลูกฟักสีชักเสีย้นลายไม้สัก

แบบบานลูกฟักสีชักเสีย้นลายไม้สักเจาะเกล็ดคร่ึงบาน

แบบบานลูกฟักทาสีธรรมดา

ประตไูฟเบอร์กลาส

แบบบานลูกฟักสีชักเสีย้นลายไม้สักเจาะเกล็ดตลอดบาน

แบบบานลูกฟักสีชักเสีย้นลายไม้สักเจาะกระจก

ค่าแรงทําประต ู- หน้าต่างไม้

ทําประตไูม้

ค่าแรงประต ูPVC. พร้อมวงกบ
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-

B7199 ทําวงกบหน้าต่างไม้ - ช่องแสง เมตร - 50 .

B7200 ติดตัง้วงกบหน้าต่างไม้ - ช่องแสง ตร.ม. - 175 .

B7201 ทํากรอบบานหน้าต่างไม้ บาน - 180 .

B7202 ทําบานหน้าต่างไม้บานทึบ บาน - 260 .

B7203 ติดตัง้บาน หน้าต่างไม้ ( พร้อมบานพบั กลอน มือจบั ) ตร.ม. - 105 .

B7204 ทําเกลด็ไม้ เกลด็ช่องลม เกลด็ - 27 .

B7205 ทําเกลด็ไม้บานหน้าต่าง บาน - 180 .

b

-

B7206 กระจกแผ่นใส หนา 5 มม. ตร.ฟ. 15             10 .

B7207 กระจกแผ่นใส หนา 6 มม. ตร.ฟ. 18             11 .

B7208 กระจกแผ่นใส หนา 8 มม. ตร.ฟ. 32             11 .

B7209 กระจกแผ่นใส หนา 10 มม. ตร.ฟ. 41             16 .

-

B7210 กระจกแผ่นฝ้า หนา 4 มม. ตร.ฟ. 23             10 .

B7211 กระจกแผ่นฝ้า หนา 5 มม. ตร.ฟ. 30             10 .

B7212 กระจกลายผ้า  หนา 4 มม. ตร.ฟ. 21             10 .

B7213 กระจกลายผ้า  หนา 5 มม. ตร.ฟ. 24             10 .

-

B7214 กระจกแผ่นสชีา หนา 5 มม. ตร.ฟ. 20             10 .

B7215 กระจกแผ่นสชีา หนา 6 มม. ตร.ฟ. 22             11 .

-

B7216 กระจกบานเกลด็ใส หนา 5 มม. ( 4 นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 16             -

B7217 กระจกบานเกลด็ใส หนา 5 มม. ( 4 นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 20             -

B7218 กระจกบานเกลด็ใส หนา 5 มม. ( 4 ½  นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 18             -

B7219 กระจกบานเกลด็ใส หนา 5 มม. ( 4 1/2 นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 23             -

B7220 กระจกบานเกลด็ใส หนา 6 มม.    ( 4 นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 18             -

B7221 กระจกบานเกลด็ใส หนา 6 มม.    ( 4 นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 23             -

B7222 กระจกบานเกลด็ใส หนา 6 มม.    ( 4 ½  นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 21             -

B7223 กระจกบานเกลด็ใส หนา 6 มม.    ( 4 ½  นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 26             -

-

B7224 กระจกสเีขียวใส ขนาด 5 มม. ตร.ฟ. 18             -

B7225 กระจกสเีขียวใส ขนาด 6 มม. ตร.ฟ. 21             -

B7226 กระจกสเีขียวใส ขนาด 8 มม. ตร.ฟ. 65             -

B7227 กระจกสเีขียวใส ขนาด 10 มม. ตร.ฟ. 70             -

B7228 กระจกสเีขียวใส ขนาด 12 มม. ตร.ฟ. 79             -

รวมค่าติดตัง้

กระจกสีเขียวใส 

กระจกแผ่นใส

กระจกแผ่นฝ้า 

กระจกแผ่นสีชา

กระจกบานเกล็ด  ( กระจกใส )

ทําหน้าต่างไม้ 

กระจก
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-

B7229 กระจกบานเกลด็ฝ้า หนา 5 มม.  ( 4 นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 20             -

B7230 กระจกบานเกลด็ฝ้า หนา 5 มม.  ( 4 นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 25             -

B7231 กระจกบานเกลด็ฝ้า หนา 5 มม.  ( 4 ½ นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 22             -

B7232 กระจกบานเกลด็ฝ้า หนา 5 มม.  ( 4 ½ นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 28             -

B7233 กระจกบานเกลด็ฝ้า หนา 6 มม. ( 4 นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 22             -

B7234 กระจกบานเกลด็ฝ้า หนา 6 มม. ( 4 นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 27             -

B7235 กระจกบานเกลด็ฝ้า หนา 6 มม. ( 4 ½ นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 24             -

B7236 กระจกบานเกลด็ฝ้า หนา 6 มม. ( 4 ½ นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 30             -

-

B7237 กระจกบานเกลด็สชีา หนา 5 มม.  ( 4 นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 23             -

B7238 กระจกบานเกลด็สชีา หนา 5 มม.  ( 4 นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 29             -

B7239 กระจกบานเกลด็สชีา หนา 5 มม.  ( 4 ½ นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 26             -

B7240 กระจกบานเกลด็สชีา หนา 5 มม.  ( 4 ½ นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 32             -

B7241 กระจกบานเกลด็สชีา หนา 6 มม.     ( 4 นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 26             -

B7242 กระจกบานเกลด็สชีา หนา 6 มม.     ( 4 นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 32             -

B7243 กระจกบานเกลด็สชีา หนา 6 มม.     ( 4 ½ นิว้ x 0.60 ม. ) เกลด็ 29             -

B7244 กระจกบานเกลด็สชีา หนา 6 มม.     ( 4 ½ นิว้ x 0.75 ม. ) เกลด็ 36             -

B8.

b

B8000 ผิวบนัได ( ชานพกับนัได ) หินขดั ตร.ม. 440           179 รวมปูนทราย
B8001 ผิวบนัได ( ชานพกับนัได ) ทรายล้าง ตร.ม. 310           99 รวมปูนทราย
B8002 ผิวบนัได ( ชานพกับนัได ) หินล้าง ตร.ม. 330           99 รวมปูนทราย

b

B8003 ผิวบนัได ( ขัน้บนัได ) หินขดั เมตร 212           179 รวมปูนทราย
B8004 ผิวบนัได ( ขัน้บนัได ) ทรายล้าง เมตร 151           99 รวมปูนทราย
B8005 ผิวบนัได ( ขัน้บนัได ) หินล้าง เมตร 163           99 รวมปูนทราย
B8006 ขัน้บนัไดลกูตัง้-ลกูนอน ปกูระเบือ้งทุกชนิด/ทุกขนาด กว้างรวมกนัไม่เกิน 1 ม. เมตร -            158

B8007 ขัน้บนัไดลกูตัง้-ลกูนอน ปหิูนแกรนิต, หินอ่อน/ทุกขนาด กว้างรวมกนัไม่เกิน 1 ม เมตร -            220

B8008 ขัน้บนัไดลกูตัง้-ลกูนอน ปกูระเบือ้งยางทุกชนิด/ทุกขนาด กว้างรวมกนัไม่เกิน 1 เมตร -            65

b

B8009 ชนิดทองเหลอืงมีแถบยางกนัลืน่ เมตร 310           40 .

B8010 ชนิดอลมูิเนียมมีแถบยางกนัลืน่ เมตร 200           40 .

B8011 จมกูยางบนัไดสดีํา เมตร 28             40 .

B8012 จมกูบนัได PVC. กว้าง 2"  หนา 5 มม. เมตร 79             40 .

กระจกบานเกล็ด  ( กระจกสีชา )

รวมค่าติดตัง้

2.8 งานบันได - ระเบียงทางเดนิ

ผิวบันได ( ชานพักบันได )

ผิวบันได ( ขัน้บันได )

จมูกบันได   ( มีแถบยางกันล่ืน )

กระจกบานเกล็ด  ( กระจกฝ้า )

รวมค่าติดตัง้
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b

-

B8013 ราวบนัได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้  เมตร 159           161 .

B8014 ราวบนัได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิว้ x 5 นิว้ เมตร 220           161 .

B8015 ราวบนัได - ราวระเบียงทางเดิน ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้  เมตร 235           161 .

-

B8016 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  2 ½  นิว้ เมตร 240           65 .

B8017 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  2 นิว้ เมตร 185           65 .

B8018 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  1 ½  นิว้ เมตร 135           65 .

-

B8019 ท่อเหลก็ผิวดํา ขนาด  Ø  2 ½  นิว้ เมตร 150           65 .

B8020 ท่อเหลก็ผิวดํา ขนาด  Ø  2 นิว้ เมตร 110           65 .

B8021 ท่อเหลก็ผิวดํา ขนาด  Ø  1 ½ นิว้ เมตร 90             65 .

-

B8022 เหลก็กลอ่ง  ( LG. ) ขนาด  2 นิว้ x 2 นิว้ เมตร 83             65 .

B8023 เหลก็กลอ่ง  ( LG. ) ขนาด  2 นิว้ x 4 นิว้ เมตร 150           65 .

-

B8024 ราวบนัไดเหลก็หุ้มพลาสติก เมตร 168           - รวมคา่แรง
-

B8025 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด  Ø  1 นิว้ เมตร 210           - รวมคา่แรง
B8026 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด  Ø  1 ½  นิว้ เมตร 340           - รวมคา่แรง
B8027 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว ) ขนาด  Ø   2 นิว้ เมตร 430           - รวมคา่แรง

b

-

B8028 ลกูกรงบนัได ไม้กลงึ ขนาด  Ø  1 ½  นิว้ ท่อน 135           - รวมคา่แรง
B8029 ลกูกรงบนัได ไม้กลงึ ขนาด  Ø  4 นิว้ ท่อน 600           - รวมคา่แรง

-

B8030 ลกูกรงบนัได เซรามิคเคลอืบสาํเร็จรูป ท่อน 190           - รวมคา่แรง
B8031 ลกูกรงบนัได  ค.ส.ล. กลมสาํเร็จรูป ท่อน 160           - รวมคา่แรง

-

B8032 เหลก็สีเ่หลีย่มตนั ขนาด  ¾  นิว้ x ¾  นิว้ ท่อน 128           - รวมคา่แรง
B8033 เหลก็สีเ่หลีย่มตนั ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ ท่อน 351           - รวมคา่แรง

-

B8034 เหลก็กลอ่ง  ( LG. ) ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ ท่อน 149           - รวมคา่แรง
-

B8035 เหลก็กลมตนั ขนาด  Ø  1 นิว้ ท่อน 293           - รวมคา่แรง

เหล็กส่ีเหล่ียมตนั

เหล็กกล่อง  ( LG. )

เหล็กกลมตนั

ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี

ท่อเหล็กผิวดาํ

เหล็กกล่อง  ( LG. )

เหล็กหุ้มพลาสตกิ

ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี่ยว )

ลูกกรงบันได

ไม้กลึง

เซรามิค - คสล. สําเร็จรูป

ราวบันได - ราวระเบียงทางเดนิ

ไม้เนือ้แข็ง  ( รวมเหล็กประกับ )

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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-
B8036 ท่อเหลก็กลมผิวดํา ขนาด  Ø  1 นิว้ ท่อน 255         - รวมคา่แรง

-
B8037 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  1 นิว้ ท่อน 510         - รวมคา่แรง

-
B8038 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø   1 นิว้ ท่อน 390         - รวมคา่แรง
B8039 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø  1 ½  นิว้ ท่อน 685         - รวมคา่แรง
B8040 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø    2 นิว้ ท่อน 980         - รวมคา่แรง

b

B8041 ราวบนัไดไม้,ลกูกรงไม้,เสารับราวบนัได เมตร - 161 .

b

B8042 ทําเคาน์เตอร์และม้านัง่ เมตร - 160 .

B9.

b

B9000 แบบนัง่ยอง ไม่มีฐาน ราดนํา้ ที่ 533         150 .
B9001 แบบนัง่ยอง  มีฐาน ราดนํา้ ที่ 1,165      150 .
B9002 แบบนัง่ยอง  มีฐาน พร้อมหม้อนํา้ พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ ที่ 3,200      450 .
B9003 แบบนัง่ยอง  มีฐาน พร้อมฟลชัวาล์ว พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ ที่ 5,000      450 .

b

B9004 แบบนัง่ราบ ราดนํา้ ที่ 1,380      150 .
B9005 แบบนัง่ราบ  สองชิน้ พร้อมหม้อนํา้ รุ่นประหยดันํา้ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชดุ ที่ 4,850      450 .
B9006 แบบนัง่ราบ พร้อมฟลชัวาล์ว พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ ที่ 6,500      450 .

b

B9007 โถปัสสาวะชาย พร้อมก็อกนํา้แบบกด พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ ที่ 2,100      450 .
B9008 โถปัสสาวะชาย  พร้อมฟลชัวาล์ว พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ ที่ 5,500      450 .
B9009 แผงกัน้ที่ปัสสาวะชาย ที่ 700         170 .

b

B9010 แบบแขวนผนงั ชดุ 2,300      450
B9011 แบบฝังเคาน์เตอร์ ชดุ 3,500      450
B9012 แบบวางบนเคาน์เตอร์ ชดุ 5,100      450
B9013 แบบมีขาตัง้พืน้ ชดุ 4,200      450

b

B9014 ซิง้ค์สแตนเลสล้างจาน หลมุเดียว มีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์ ชดุ 2,600      300
B9015 ซิง้ค์สแตนเลสล้างจาน สองหลมุ มีที่วางจาน ฝังเคาน์เตอร์ ชดุ 3,880      320
B9016 ซิง้ค์ล้างจานแบบตัง้พืน้ หลมุเดียว มีที่คว่ําจาน ชดุ 2,160      300
B9017 ซิง้ค์ล้างจานแบบตัง้พืน้ หลมุเดียว ชดุ 1,450      300
B9018 อ่างอเนกประสงค์เซรามิคพร้อมอปุกรณ์ ชดุ 2,780      300

       รวมก็อกนํา้แบบโค้งตวัซี    

          แบบสา่ยซ้าย - ขวา ได้

อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ( พร้อมสะดืออ่าง สายนํา้ดี และท่อนํา้ทิง้ )

2.9 งานสุขภณัฑ์ ( เคลือบขาว )

โถส้วมน่ังยอง 

โถส้วมน่ังราบ

รวมก็อกนํา้ แบบกดหยดุ
อตัโนมติั

ท่อเหล็กกลมผิวดาํ

ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี

โถปัสสาวะชาย 

อ่างล้างหน้า   ( พร้อมสะดืออ่าง ,สายถกันํา้ดี ,ท่อนํา้ทิง้)

ท่อสแตนเลส

ค่าแรงงานและส่วนประกอบงานบันได

ค่าแรงงานทําเคาน์เตอร์และม้าน่ัง
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b

B9019 ก๊อกสาํหรับอ่างล้างหน้า แบบกดหยดุอตัโนมตัิ/แบบโยก/แบบหมนุ อนั 900           150 .

B9020 ก๊อกสาํหรับอ่างล้างหน้า  ระบบเซรามิควาล์ว อนั 155           103 .

B9021 ก๊อกสาํหรับฝักบวัอาบนํา้ อนั 190           70 .

B9022 ก๊อกสาํหรับอ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค์ แบบสา่ยไปมาได้ อนั 280           103 .

B9023 ก๊อกนํา้ล้างพืน้ อนั 125           25 .

B9024 ก๊อกกดนํา้สาํหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดค้าง ชดุ 190           103 .

B9025 ก๊อกกดนํา้สาํหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดหยดุอตัโนมตัิ ชดุ 700           103 .

B9026 สต็อปวาล์ว ตวั 80             35 .

c

C2027 ก๊อกนํา้ทองเหลอืงชนิดบอลวาล์ว ขนาด 1/2" อนั 90             -

C2028 ก๊อกนํา้ทองเหลอืงชนิดบอลวาล์ว ขนาด 3/4" อนั 120           -

b

B9029 ฝักบวัอาบนํา้ชนิดสายอ่อน  พร้อมก๊อกเดี่ยว ชดุ 400           70 ก้านแข็งคา่แรง = 170 บาท
B9030 ที่ใสก่ระดาษชําระ เซรามิคฝังผนงั ที่ 390           120 เจาะยดึสกรูคา่แรง = 70 บาท
B9031 ที่วางสบู่ เซรามิคฝังผนงั ที่ 370           120 เจาะยดึสกรูคา่แรง = 70 บาท
B9032 เคร่ืองจ่ายสบู่เหลวแบบกด ชดุ 700           55 .

B9033 สายฉีดชําระ พร้อมขอแขวน ชดุ 300           70 .

B9034 ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝังผนงั) อนั 180           130 เจาะยดึสกรู คา่แรง = 70 บาท
B9035 ตะขอแขวนผ้า ( แบบยาว 5 ขอ ) ชดุ 100           70 .

B9036 กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมมุขึน้ลงได้ 50x34 ซม. ชดุ 180           70 .

B9037 กระจกเงาแบบติดผนงั ขนาด 35x45 ซม. เจียรปรี ที่ 220           70 .

B9038 กระจกเงาแบบติดผนงั ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี ที่ 280           70 .

B9039 ราวจบักนัลืน่สแตนเลส ยาว 50 ซม. อนั 220           70 .

B9040 ราวพยงุตวัสแตนเลส รูปตวั T ชดุ 3,400        105 .

B9041 ชัน้วางของ พลาสติก (เจาะยึดสกรู) อนั 150           70 ฝังผนงั ค่าแรง = 120 บาท
B9042 ตะแกรงนํา้ทิง้สแตนเลส(รังผึง้) ขนาด 2" -  3" ชดุ 18             - .

B9043 ตะแกรงทองเหลอืงชบุโครเมี่ยม มีฝาครอบกนักลิน่ 2" ชดุ 150           75 .

B9044 ตะแกรงทองเหลอืงชบุโครเมี่ยม มีฝาครอบกนักลิน่ 2  1/2" ชดุ 200           75 .

B9045 ตะแกรงทองเหลอืงชบุโครเมี่ยม มีฝาครอบกนักลิน่ 3" ชดุ 250           75 .

B9046 ฝาปิดส้วมทองเหลอืง 6" อนั 230           50 .

B9047 ฝาปิดส้วมทองเหลอืง 8" อนั 580           50 .

B9048 สายนํา้ดี พวีีซี ขาว/ใส  ยาว 14" เส้น 30             - .

B9049 สายนํา้ดี สายถกัสแตนเลส ยาว 14" เส้น 60             - .

B9050 สายนํา้ดี สายถกัสแตนเลส ยาว 1 เมตร เส้น 120           - .

B9051 สายนํา้ดี ถกัมิเนียม ยาว 14" เส้น 30             - .

B9052 สายนํา้ดี ถกัมิเนียม ยาว 1 เมตร เส้น 98             - .

ก๊อกนํา้ทองเหลือง

ก๊อกนํา้ 

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
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b

B9053 สะดืออ่างล้างหน้าสองตอนสแตนเลส พร้อมโซ่และจกุยางอดุ อนั 50             - .

B9054 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดสปริง อนั 210           - .

B9055 สะดืออ่างล้างหน้า แบบดึงลอ็ก อนั 150           - .

B9056 ท่อนํา้ทิง้อ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปกุพลาสติกสขีาว อนั 59             - .

B9057 ท่อนํา้ทิง้อ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปกุ ABS ชบุโครเมี่ยม ชาร์ป 8 " อนั 80             - .

B9058 ท่อนํา้ทิง้อ่างล้างหน้า/ซิงค์ แบบกระปกุ ABS ชบุโครเมี่ยม ชาร์ป 12 " อนั 110           - .

B9059 ท่อนํา้ทิง้อ่างล้างหน้า/ซงิค์  แบบกระปุกทองเหลืองชบุโครเม่ียม ชาร์ป 6" อนั 155           - .

B9060 ท่อนํา้ทิง้อ่างล้างหน้า/ซงิค์ แบบกระปุกทองเหลืองชบุโครเม่ียม ชาร์ป 10" อนั 220           - .

B9061  ท่อนํา้ทิง้อ่างล้างหน้า/ซงิค์ แบบกระปุกทองเหลืองชบุโครเม่ียม ชาร์ป 12" อนั 235           - .

B9062 ท่อนํา้ทิง้อ่างล้างหน้า/ซงิค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชบุโครเม่ียม ชาร์ป 6" อนั 250           - .

B9063  ท่อนํา้ทิง้อ่างล้างหน้า/ซงิค์ แบบ พี แทป ทองเหลืองชบุโครเม่ียม ชาร์ป 8" อนั 310           - .

B10.

b

-

ตร.ม. 43             31 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 43             34 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 55             31 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 55             34 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

-

ตร.ม. 35             28 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 35             30 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 50             28 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 50             30 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

-

ตร.ม. 45             31 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 45             34 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 60             31 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 60             34 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

-

ตร.ม. 38             28 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 38             30 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 50             28 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 50             30 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (ต่อ)

2.10.1  สีนํา้อะครีลิค ( ACRYLIC EMULSION  ) 

มอก. 272-2549

2.10  งานทาสี

งานทาสีอาคารใหม่ *    ภายนอก

สนีํา้อะครีลคิ 100%

สนีํา้อะครีลคิ 100% มอก. 2321-2549

มอก. 2321-2549

มอก. 2321-2549

B10008

B10004

สนีํา้อะครีลคิ 100%

สนีํา้อะครีลคิ 100%

B10003

B10006 สนีํา้อะครีลคิ 100%

B10005 สนีํา้อะครีลคิ 100%

มอก. 2321-2549

มอก. 272-2549

งานทาสีอาคารใหม่ *    ภายใน

งานทาสีอาคารเก่า **     ภายนอก

มอก. 272-2549

B10007

งานทาสีอาคารเก่า **      ภายใน

B10002

B10001 สนีํา้อะครีลคิ 100% มอก. 272-2549

สนีํา้อะครีลคิ 100%
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b

-

-

B10009 Steel Guard ของ JOTUN

Dulux Red Oxide Primer ของ ICI ตร.ม. 40             30 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
Red Oxide Primer ของ TOA ตร.ม. 40             35 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

Beger Synolic Primer A-5001 ของ BEGER

-

B10010 Jotamastic 80 ของ JOTUN ตร.ม. 45             30 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
Rust Tect  ของ TOA ตร.ม. 45             35 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

Rust Guard  ของ BEGER

-

B10011 LANKO 226 K 11 FLEX

SIKA TOPSEAL 107 ตร.ม. 100           25 .

TOA 237 Cement Membrane หรือเทียบเท่า
-

B10012 Jotagloss ของ Jotun

Supercote Enamel ของ ICI ตร.ม. 40             35 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
4 Season Enamel ของ TOA ตร.ม. 40             38 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

Beger Delight Gloss Enamel ของ Beger หรือเทียบเท่า
-

-

B10013 Penguard Primer Sea ของ JOTUN

Epoguard Primer ของ TOA ตร.ม. 30             35 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรือเทียบเท่า ตร.ม. 30             38 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

-

B10014 Penguard Enamel ของ JOTUN

Epoguard Enamel ของ TOA ตร.ม. 80             35 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
Duraguard ของ BERGER หรือเทียบเท่า ตร.ม. 80             38 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

Tru-Glaze ของ ICI

-

-

B10015 Penguard Primer Sea ของ JOTUN

Epoguard Primer ของ TOA ตร.ม. 30             35 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรือเทียบเท่า ตร.ม. 30             38 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

สีระบบ EPOXY ใช้ภายในอาคาร INTERIOR

สีรองพืน้ 1 เที่ยว

สีทับหน้า สีนํา้มันอินาเมล 2 เที่ยว (กรณีทา 1 เที่ยว ๆ ละ 20 บาท)

สีรองพืน้พิเศษ งานโลหะเก่าขึน้สนิม, งานโลหะเหล็กใหม่ (ต่อ 1 เที่ยว)

สีรองพืน้บนคอนกรีตหรือปูนทรายสําหรับพืน้ห้องนํา้-ส้วม (ที่ต้องมีการปูกระเบือ้งหรือมีวัสดุปิดทับ) ทา 2 เที่ยว

2.10.2   สีเคลือบเงา ( สีนํา้มัน )

สีรองพืน้ 1 เที่ยว

สีทับหน้า EPOXY 2 เที่ยว

สีทาเหล็ก ระบบ Polyurethane ใช้ภายนอกอาคาร

สําหรับงานผิวพืน้เหล็ก

สีรองพืน้สําหรับงานเหล็กทั่วไป ให้ทาสีรองพืน้ จํานวน 1 เที่ยว

สีเคลือบเงาหรือสีที่มีตวัทําลาย (Enamel Paint - Solvent Base)  สีนํา้มัน
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-

B10016 Hardtop AS ของ JOTUN

Urethane 388  ของ ICI ตร.ม. 150           35 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
Topquard ของ TOA ตร.ม. 150           38 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

Durathane ของ BERGER

b

ตร.ม. 60             35 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 60             38 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30             35 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 30             38 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

b

B10019 สทีากระเบือ้งหลงัคา ตร.ม. 35             28 .

B10020 สพีน่ซีเมนต์ทรายชนิดผิวด้าน ตร.ม. 50             28 ไม่รวมค่าขนสง่
B10021 สพีน่ซีเมนต์ทรายชนิดผิวมนั ตร.ม. 130           28 (คิดตามระยะทาง)
B10022 สพีน่ลายหินแกรนิต ตร.ม. 550           รวมค่าแรง .

b

ตร.ม. 40             45 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 40             50 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30             45 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 30             50 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30             45 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 30             50 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30             45 จํานวน 5,000 ตร.ม.ขึน้ไป
ตร.ม. 30           50 จํานวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

b

B10027 สนีํา้พลาสติก ขนาด 3.785 ลติร (1 แกลลอน) กระป๋อง 359           -  1 แกลลอนทาได้ 20 ตร.ม.

B10028 สนีํา้อะครีลคิ 100% ขนาด 3.785 ลติร มอก. 272-2549 กระป๋อง 460           - .

B10029 สนีํา้อะครีลคิ 100% ขนาด 3.785 ลติร มอก. 2321-2549 กระป๋อง 580           - .

B10030 สรีองพืน้ปนู กระป๋อง 475           - .

B10031 สทีาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง กระป๋อง 690           - .

B10032 สทีาถนน ชนิดสะท้อนแสง กระป๋อง 785           - .

B10033 สนีํา้มนั ขนาด 3.785 ลติร มอก. 327-2538 กระป๋อง 650           - .

B10034 ทินเนอร์และนํา้มนัสน กระป๋อง 270           - .

B10035 นํา้ยารักษาเนือ้ไม้  ขนาด 1.8 ลติร กระป๋อง 225           - .

b

B10036 ค่าแรงขดูล้างสผีนงัเดิม ตร.ม. - 10 .

B10037 ค่าแรงทานํา้ยากนัเชือ้รา ตร.ม. - 20 .

( ทาไม้ )

สีทับหน้า EPOXY 2 เที่ยว (กรณีทา 1 เที่ยว ๆ ละ 75 บาท)

สีประเภทอื่นๆ

สนีํา้มนั สาํหรับงานไม้ (รวมสรีองพืน้ไม้กนัเชือ้รา ***)

B10023

B10024

B10018 สนีํา้มนั สาํหรับงานไม้ (รวมสทีารองพืน้ 2 เที่ยว)

สําหรับงานผิวพืน้ไม้ 

B10017

นํา้ยาเคลือบเงาไม้ 

ยริูเทน ( เคลือบแข็งผิวไม้ )

แลกเกอร์เงา ( ทาไม้ )

แลกเกอร์ด้าน    B10025

B10026

สี และ วัสดุผสมสี 

นํา้มนัวานิชเงา  

( ทาไม้ )

ค่าแรงขูดล้างสี
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หมายเหตุ     สีพลาสติก 1 แกลลอน ทาได้ 20 ตร.ม.

                    สีนํา้มนั 1 แกลลอน ทาได้ 18 ตร.ม. 

                    สีนํา้มนัรักษาเนือ้ไม้ 1 ป๊ีบ ทาได้ 50 ตร.ม. 

                    สี 1 แกลลอน    =      3.785 ลิตร     
                    สี 1 ถงัใหญ่      =     18.925 ลิตร
                    การทาสี หมายถึง ทาสีรองพืน้ 1 ครัง้ และทาสีจริง 2 ครัง้

* ทําความสะอาดผิวปนู อุดโป้วรอยแตกร้าวขนาดเลก็ ด้วยวสัดปุระเภท  Acrylic Filler ( ห้ามใช้ผงยิปซัม่ หรือดินสอพอง )
ขดัผิวให้เรียบจงึทาสีรองพืน้ แล้วทาสีจริงทบัหน้า 

** ขูดลอก ขดัล้างทําความสะอาดผิวปนูเก่า อุดโป้วรอยแตกร้าว ด้วยวสัดปุระเภท Acrylic Filler หรือ Acrylic Sealant

(ห้ามใช้ผงยิปซัม่หรือดินสอพอง) ขดัผิวให้เรียบ ทานํา้ยารองพืน้ปนูเก่า ทาสีรองพืน้ปนู แล้วทาสีจริงทบัหน้า 

*** ทําความสะอาดพืน้ผิว ขดัผิวให้เรียบ ทาสีรองพืน้ไม้กนัเชือ้รา 2 ครัง้ แล้วจงึทาสีนํา้มนัทบัหน้า 

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"



49

CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

C.
C1.

c

C1000 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  ½ นิว้ ท่อน 257           - .

C1001 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  ¾ นิว้ ท่อน 331           - .

C1002 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  1 นิว้ ท่อน 493           - .

C1003 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  1 ¼ นิว้ ท่อน 634           - .

C1004 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø 1 ½ นิว้ ท่อน 730           - .

C1005 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø 2 นิว้ ท่อน 1,028        - .

C1006 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  2 ½  นิว้ ท่อน 1,267        - .

C1007 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  3 นิว้ ท่อน 1,649        - .

C1008 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  4 นิว้ ท่อน 2,403        - .

C1009 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  5 นิว้ ท่อน 3,269        - .

C1010 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  6 นิว้ ท่อน 3,879        - .

c

C1011 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø ½  นิว้ ท่อน 47             - .

C1012 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  ¾ นิว้ ท่อน 57             - .

C1013 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø 1 นิว้ ท่อน 90             - .

C1014 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด   Ø 1 ¼  นิว้ ท่อน 118           - .

C1015 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø 1 ½ นิว้ ท่อน 153           - .

C1016 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  2 นิว้ ท่อน 234           - .

C1017 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  2 ½  นิว้ ท่อน 387           - .

C1018 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  3 นิว้ ท่อน 540           - .

C1019 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  4 นิว้ ท่อน 868           - .

C1020 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  5 นิว้ ท่อน 1,309        - .

C1021 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  6 นิว้ ท่อน 1,845        - .

C1022 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  8 นิว้ ท่อน 3,136        - .

C1023 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  10 นิว้ ท่อน 4,720        - .

C1024 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø 12 นิว้ ท่อน 6,691        - .

C1025 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  14 นิว้ ท่อน 8,793        - .

C1026 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  16 นิว้ ท่อน 11,308      - .

C1027 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  18 นิว้ ท่อน 15,977      - .

C1028 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  20 นิว้ ท่อน 19,518      - .

C1029 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ขนาด  Ø  24 นิว้ ท่อน 28,626      - .

3. งานระบบสุขาภบิาล ดบัเพลิง และป้องกันอัคคีภยั

3.1 วัสดุท่อนํา้และอุปกรณ์

ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 13.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก. 277-2532 ไม่รวมข้อต่อ  ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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c

C1030 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  ½  นิว้ ท่อน 37             - .

C1031 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø ¾  นิว้ ท่อน 47             - .

C1032 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  1 นิว้ ท่อน 63             - .

C1033 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  1 ¼  นิว้ ท่อน 78             - .

C1034 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø 1 ½  นิว้ ท่อน 102           - .

C1035 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  2 นิว้ ท่อน 162           - .

C1036 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  2 ½  นิว้ ท่อน 256           - .

C1037 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  3 นิว้ ท่อน 355           - .

C1038 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  4 นิว้ ท่อน 576           - .

C1039 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  5 นิว้ ท่อน 868           - .

C1040 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  6 นิว้ ท่อน 1,219        - .

C1041 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  8 นิว้ ท่อน 1,962        - .

C1042 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  10 นิว้ ท่อน 2,839        - .

C1043 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  12 นิว้ ท่อน 4,005        - .

C1044 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  14 นิว้ ท่อน 5,773        - .

C1045 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  16 นิว้ ท่อน 7,425        - .

C1046 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  18 นิว้ ท่อน 10,500      - .

C1047 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  20 นิว้ ท่อน 12,840      - .

C1048 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ขนาด  Ø  24 นิว้ ท่อน 18,798      - .

c

C1049 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  1 ¼  นิว้ ท่อน 59             - .

C1050 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  1 ½  นิว้ ท่อน 72             - .

C1051 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  2 นิว้ ท่อน 108           - .

C1052 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  2 ½  นิว้ ท่อน 175           - .

C1053 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  3 นิว้ ท่อน 238           - .

C1054 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  4 นิว้ ท่อน 382           - .

C1055 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  5 นิว้ ท่อน 585           - .

C1056 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  6 นิว้ ท่อน 814           - .

C1057 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  8 นิว้ ท่อน 1,219        - .

C1058 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  10 นิว้ ท่อน 1,755        - .

C1059 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  12 นิว้ ท่อน 2,461        - .

C1060 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  14 นิว้ ท่อน 3,559        - .

C1061 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø 16 นิว้ ท่อน 4,576        - .

C1062 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  18 นิว้ ท่อน 9,491        - .

C1063 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  20 นิว้ ท่อน 7,920        - .

C1064 ท่อพวีีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ขนาด  Ø  24 นิว้ ท่อน 11,538      - .

ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชัน้ 8.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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c

-

C1065 มาตรวดันํา้ ชนิดใบพดั ต่อด้วยเกลยีว ขนาด  Ø ½  นิว้             เคร่ือง 955           - .

C1066 มาตรวดันํา้ ชนิดใบพดั ต่อด้วยเกลยีว ขนาด  Ø ¾  นิว้            เคร่ือง 1,135        - .

C1067 มาตรวดันํา้ ชนิดใบพดั ต่อด้วยเกลยีว ขนาด  Ø  1 นิว้                เคร่ือง 1,850        - .

-

C1068 มาตรวดันํา้ ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  2  นิว้         เคร่ือง 10,510      - .

C1069 มาตรวดันํา้ ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  2 ½  นิว้         เคร่ือง 13,860      - .

C1070 มาตรวดันํา้ ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  3 นิว้               เคร่ือง 16,445      - .

C1071 มาตรวดันํา้ ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  4 นิว้                 เคร่ือง 22,375      - .

C1072 มาตรวดันํา้ ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  6 นิว้              เคร่ือง 41,895      - .

c

-

C1073 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 125 ปอนด์ ขนาด  Ø  ½   นิว้ ตวั 232           60 .

C1074 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 125 ปอนด์ ขนาด  Ø   ¾  นิว้ ตวั 264           90 .

C1075 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 125 ปอนด์ ขนาด  Ø  1 นิว้ ตวั 384           120 .

C1076 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 125 ปอนด์ ขนาด  Ø  1 ¼ นิว้ ตวั 490           150 .

C1077 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 125 ปอนด์ ขนาด  Ø  1 ½ นิว้ ตวั 656           180 .

C1078 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 125 ปอนด์ ขนาด  Ø  2 นิว้ ตวั 1,048        240 .

C1079 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 125 ปอนด์ ขนาด  Ø  2 ½  นิว้ ตวั 2,380        300 .

C1080 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 125 ปอนด์ ขนาด  Ø  3 นิว้ ตวั 3,264        360 .

-

C1081 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 150 ปอนด์ ขนาด   Ø  ½  นิว้  ตวั 264           60 .

C1082 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 150 ปอนด์ ขนาด  Ø  ¾  นิว้ ตวั 352           90 .

C1083 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 150 ปอนด์ ขนาด  Ø 1 นิว้ ตวั 556           120 .

C1084 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 150 ปอนด์ ขนาด  Ø 1 ¼  นิว้ ตวั 856           150 .

C1085 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 150 ปอนด์ ขนาด  Ø 1 ½ นิว้ ตวั 1,176        180 .

C1086 ประตนูํา้ทองเหลอืง ลิน้เกต แรงดนั 150 ปอนด์ ขนาด  Ø  2 นิว้ ตวั 1,728        240 .

c

C1087 ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ปากลิน้ราง ขนาด  Ø  30 ซม. ท่อน 230           - .

C1088 ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ปากลิน้ราง ขนาด  Ø  40 ซม. ท่อน 310           - .

C1089 ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ปากลิน้ราง ขนาด  Ø  50 ซม. ท่อน 370           - .

C1090 ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ปากลิน้ราง ขนาด  Ø  60 ซม. ท่อน 440           - .

C1091 ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ปากลิน้ราง ขนาด  Ø  80 ซม. ท่อน 690           - .

C1092 ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ปากลิน้ราง ขนาด  Ø  1.00 ม. ท่อน 1,150        - .

C1093 ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ ปากลิน้ราง ขนาด  Ø  1.20 ม. ท่อน 1,480        - .

มาตรวัดนํา้  

ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิน้ราง ชัน้คุณภาพ 3 ความยาวท่อนละ 1.00 เมตร

ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชัน้ ต่อด้วยเกลียว

ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชัน้ หน้าจาน

ประตนํูา้ทองเหลือง ลิน้เกดต

แรงดนั 125 ปอนด์ 

แรงดนั 150 ปอนด์ 
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c

C1094 ถงัซีเมนต์สาํเร็จรูป กลวง ขนาด  Ø  0.80 ม. อนั 145           - ถงักลวง สูง 33 ซม.

C1095 ถงัซีเมนต์สาํเร็จรูป กลวง ขนาด  Ø  1.00 ม. อนั 200           - ถงักลวง สูง 40 ซม.

c

C1096 ฝาถงัซีเมนต์ขนาด  Ø  0.80 ม. อนั 82             - .

C1097 ฝาถงัซีเมนต์ขนาด  Ø 1.00 ม. อนั 115           - .

c

C1098 นํา้ยาเช่ือมท่อ พวีีซี  1.00 กก. กระป๋อง 434           - .

C1099 นํา้ยาเช่ือมท่อ พวีีซี  0.50 กก. กระป๋อง 220           - .

C1100 นํา้ยาเช่ือมท่อ พวีีซี  0.25 กก. กระป๋อง 118           - .

C1101 เทปพนัเกลยีว ม้วน 15             - .

C2.

c

C2000 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 1,800 ลติร ชดุ 23,790    4,040
C2001 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 4,000 ลติร ชดุ 49,640    8,430
C2002 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 10, 000 ลติร ชดุ 122,500  20,830 - วสัดใุนงานตดิตัง้รวมอยูใ่น
C2003 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 15,000 ลติร ชดุ 161,500  27,450 คา่แรงงาน
C2004 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 20,000 ลติร ชดุ 216,300  36,770 - คา่แรงตดิตัง้ถงับําบดันํา้เสีย
C2005 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 25,000 ลติร ชดุ 310,000  45,840 และคา่อุปกรณ์สามารถปรับ
C2006 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 30,000 ลติร ชดุ 310,000  52,700 เปล่ียนได้ตามสภาพพืน้ท่ี
C2007 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 35,000 ลติร ชดุ 349,680  59,440 ก่อสร้างจริง หรือ 

C2008 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 40,000 ลติร ชดุ 396,550  57,410 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2009 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 45,000 ลติร ชดุ 421,000  71,580
C2010 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 50,000 ลติร ชดุ 468,650  79,670
C2011 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 55,000 ลติร ชดุ 540,700  91,920
C2012 ถงับําบดันํา้ปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 60,000 ลติร ชดุ 581,100  98,790

c

C2013 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,000 ลติร ชดุ 8,340      1,418      
C2014 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,200 ลติร ชดุ 9,680      1,645      - วสัดใุนงานตดิตัง้รวมอยูใ่น
C2015 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,600 ลติร ชดุ 10,400    1,760      คา่แรงงาน
C2016 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 2,000 ลติร ชดุ 13,590    2,310      - คา่แรงตดิตัง้ถงับําบดันํา้เสีย
C2017 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 2,500 ลติร ชดุ 15,450    2,620      และคา่อุปกรณ์สามารถปรับ
C2018 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 3,000 ลติร ชดุ 17,510    2,970      เปล่ียนได้ตามสภาพพืน้ท่ี
C2019  ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 4,000 ลติร ชดุ 25,440    4,320      ก่อสร้างจริง หรือ 

C2020  ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 5,000 ลติร ชดุ 30,690    5,210      ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2021  ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 6,000 ลติร ชดุ 35,020    5,950      
C2022 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 10,000 ลติร ชดุ 93,700    15,930

นํา้ยาเชื่อมท่อ - เทปพันเกลียว

ถังบําบัดนํา้เสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ 

3.2 งานสุขาภบิาล ดบัเพลิง และระบบความปลอดภยั

ฝาถังซีเมนต์

ถังบําบัดนํา้ปฏิกูล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์

ถังซีเมนต์สําเร็จรูป กลวง

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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c

C2023 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 15,000 ลติร ชดุ 141,300    24,000

C2024 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 20,000 ลติร ชดุ 187,400    31,800 - วสัดใุนงานตดิตัง้รวมอยูใ่น
C2025 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 25,000 ลติร ชดุ 216,300    36,700 คา่แรงงาน
C2026 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 30,000 ลติร ชดุ 266,770    45,300 - คา่แรงตดิตัง้ถงับําบดันํา้เสีย
C2027 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 35,000 ลติร ชดุ 305,700    51,900 และคา่อุปกรณ์สามารถปรับ
C2028 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 40,000 ลติร ชดุ 338,800    57,600 เปล่ียนได้ตามสภาพพืน้ท่ี
C2029 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 45,000 ลติร ชดุ 396,500    67,400 ก่อสร้างจริง หรือ 

C2030 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 50,000 ลติร ชดุ 440,500    74,800 ตามมาตรฐานผู้ผลิต
C2031 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 55,000 ลติร ชดุ 479,400    81,500

C2032 ถงับําบดันํา้เสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 60,000 ลติร ชดุ 519,100    88,250

c

C2033 ถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตัง้พืน้ ขนาด 20 ลติร ชดุ 3,600        600

C2034 ถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตัง้พืน้ ขนาด 40 ลติร ชดุ 4,300        700

C2035 ถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตัง้พืน้ ขนาด 80 ลติร ชดุ 6,480        1,100

C2036 ถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตัง้พืน้ ขนาด 140 ลติร ชดุ 8,700        1,480

C2037 ถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูป ชนิดฝังพืน้ดิน ขนาด 20 ลติร ชดุ 3,600        600

C2038 ถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูป ชนิดฝังพืน้ดิน ขนาด 40 ลติร ชดุ 4,300        700

C2039 ถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูป ชนิดฝังพืน้ดิน ขนาด 80 ลติร ชดุ 6,480        1,100

C2040 ถงัดกัไขมนัสาํเร็จรูป ชนิดฝังพืน้ดิน ขนาด 140 ลติร ชดุ 8,700        1,480

C2041 หวัเชือ้จลุนิทรีย์ใสถ่งั กก. 120           -

c

-

C2042 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจ ุ500 ลติร ถงั 4,018        -

C2043 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจ ุ1,000 ลติร (สงป.) ถงั 5,420        -

C2044 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจ ุ1,500 ลติร (สงป.) ถงั 7,009        -

C2045 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจ ุ2,000 ลติร (สงป.) ถงั 9,158        -

C2046 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจ ุ2,500 ลติร (สงป.) ถงั 10,186      -

C2047 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางบนดิน ขนาดความจ ุ3,000 ลติร ถงั 11,663      -

C2048 ชดุ 1,500        -

-

C2049 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ1,000 ลติร ถงั 11,690      1,980

C2050 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ1,600 ลติร ถงั 12,940      2,200

C2051 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ถงั 15,290      2,600

C2052 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ถงั 17,700      3,010

C2053 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ3,000 ลติร ถงั 20,110      3,410

C2054 ถงัเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ4,000 ลติร ถงั 25,440      1,320

ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

ถังบําบัดนํา้เสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ  (ต่อ)

ถังเก็บนํา้

ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

ไม่รวมคา่แรงติดตัง้  คา่ขนสง่   
 และขาตัง้                              

  ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

ขาตัง้เหลก็ ขนาด 1.20x1.20 ม.

ถังเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส  วางใต้ดนิ พร้อมอุปกรณ์

ถังดกัไขมันสําเร็จรูป ( แบบวางที่พืน้และวางใต้ดนิ)

ถังเก็บนํา้ไฟเบอร์กลาส วางบนดนิ พร้อมอุปกรณ์

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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-

C2055 ถงัเก็บนํา้พอีี  วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ1,000 ลติร ถงั 9,460        1,600

C2056 ถงัเก็บนํา้พอีี วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ1,600 ลติร ถงั 12,300      2,090

C2057 ถงัเก็บนํา้พอีี วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ถงั 16,350      2,780

C2058 ถงัเก็บนํา้พอีี วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ3,000 ลติร ถงั 22,300      3,800

C2059 ถงัเก็บนํา้พอีี วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ4,000 ลติร ถงั 33,400      5,600

C2060 ถงัเก็บนํา้พอีี วางใต้ดิน ขนาดความจ ุ5,000 ลติร ถงั 37,200      6,330

-

C2061 ถงัเก็บนํา้สแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลติร (สงป.) ถงั 9,252        -

C2062 ถงัเก็บนํา้สแตนเลส ขนาดความจ ุ1,600 ลติร (สงป.) ถงั 11,214      -

C2063 ถงัเก็บนํา้สแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร (สงป.) ถงั 14,018      -

C2064 ถงัเก็บนํา้สแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 ลติร (สงป.) ถงั 19,626      -

C2065 ถงัเก็บนํา้สแตนเลส ขนาดความจ ุ3,000 ลติร ถงั 21,121      -

C2066 ถงัเก็บนํา้สแตนเลส ขนาดความจ ุ4,000 ลติร ถงั 23,084      -

c

C2069 เคร่ืองกรองนํา้ แบบท่อคู่ สแตนเลส ( กรอง 2 ขัน้ตอน ) ชดุ 3,800        300

C2070 เคร่ืองกรองนํา้ แบบ 3 ท่อ สแตนเลส ( กรอง 3 ขัน้ตอน ) ชดุ 5,300        300

c

C2071 เคร่ืองสบูนํา้แบบอตัโนมตัิ 150 วตัต์ เคร่ือง 4,280        1,500      

C2072 เคร่ืองสบูนํา้แบบอตัโนมตัิ 200 วตัต์ เคร่ือง 5,233        1,500      

C2073 เคร่ืองสบูนํา้แบบอตัโนมตัิ 300 วตัต์ เคร่ือง 6,635        1,500      

C2074 เคร่ืองสบูนํา้แบบอตัโนมตัิ 350 วตัต์ เคร่ือง 8,598        1,500      

C2075 เคร่ืองสบูนํา้แบบอตัโนมตัิ 400 วตัต์ เคร่ือง 13,457      1,500      

C2076 เคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง สบูได้ 450 ลติรต่อนาที (สงป.) เคร่ือง 8,878        1,500      

C2077 เคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง สบูได้ 1,100 ลติรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (สง เคร่ือง 14,018      1,500      

C2078 เคร่ืองสบูนํา้แบบหอยโข่ง สบูได้ 1,100 ลติรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า (สง เคร่ือง 23,364      1,500      

c

C2079 เคร่ืองดบัเพลงิ แบบผงเคมีแห้ง  ขนาด 10 ปอนด์ ถงั 800           -

C2080 เคร่ืองดบัเพลงิ แบบผงเคมีแห้ง  ขนาด 15 ปอนด์ ถงั 900           -

C2081 เคร่ืองดบัเพลงิชนิดนํา้ยาเหลวระเหย  ขนาด 10 ปอนด์ ถงั 2,200        -

ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

เคร่ืองกรองนํา้

ถังเก็บนํา้พีอี   วางใต้ดนิ พร้อมอุปกรณ์

เคร่ืองดบัเพลิง (มอก.)

เคร่ืองสูบนํา้ ( ป๊ัมนํา้ )

ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

ไม่รวมคา่แรงติดตัง้ คา่ขนสง่    
 และขาตัง้                              

  ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

รวมขาตัง้ ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

ถังเก็บนํา้สแตนเลส

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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c

C2082 ป้ายบอกชัน้ อลมูิเนียม  0.15x0.40 ม.ตวัอกัษร/เลข สสีะท้อนแสง ป้าย 550           -

C2083 ป้ายอะครีลคิ ทางออก ทางหนีไฟ รูปคนว่ิง ขนาด 20x40 ซม. ป้าย 430           -

C2084 ป้ายแผนผงัอาคาร ( สัง่ทําแต่ละอาคาร ) ป้าย 1,200        -

C2085 ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จา่ยไฟอตัโนมตั ิสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ชดุ 2,500        310

C2086 กระดิ่งเตือนเพลงิไหม้ ขนาด 6" พร้อมอปุกรณ์ ชดุ 1,000        310

C2087 อปุกรณ์แจ้งเหตเุพลงิไหม้ด้วยมือ ชดุ 1,000        310

C2088 ตู้ควบคมุระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ 1 โซน ชดุ 8,000        310

C3.

C3000 งานเดินท่อโสโครก โถส้วมมีถงัพกันํา้ จดุ 1,500        -

C3001 งานเดินท่อโสโครก โถส้วมราดนํา้ จดุ 1,500        -

C3002 งานเดินท่อโสโครก โถปัสสาวะชาย จดุ 900           -

C3003 งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างหน้า จดุ 900           -

C3004 งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างจาน , อ่างซิงค์ จดุ 900           -

C3005 งานเดินท่อโสโครก รูนํา้ทิง้ จดุ 600           -

C3006 งานเดินท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ จดุ 650           -

C4.

C4000 งานเดินท่อนํา้ดี โถส้วมมีถงัพกันํา้ จดุ 600           -

C4001 งานเดินท่อนํา้ดี โถปัสสาวะชาย จดุ 600           -

C4002 งานเดินท่อนํา้ดี อ่างล้างหน้า จดุ 600           -

C4003 งานเดินท่อนํา้ดี อ่างล้างจาน , อ่างซิงค์ จดุ 600           -

C4004 งานเดินท่อนํา้ดี ก๊อกนํา้ จดุ 600           -

C4005 งานเดินท่อนํา้ดี ฝักบวั จดุ 600           -

C4006 งานเดินท่อนํา้ดี สายฉีดชําระ จดุ 600           -

c

C4007

c

C4008

C4009 ค่าแรงยึดท่อ  คิด 20 %  ของราคาท่อ 

3.4 งานเดนิท่อนํา้ด ี ( เฉล่ียต่อจุด ) 

รวมคา่วสัด ุ+ คา่แรงงาน

3.3 งานเดนิท่อโสโครก  ( เฉล่ียต่อจุด )

ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

ระบบความปลอดภยั

ค่าอุปกรณ์ประกอบยึดท่อระบบประปา

ค่าข้อต่ออปุกรณ์ท่อ  คิด 50 %  ของราคาท่อ

รวมคา่วสัด+ุคา่แรงงาน

ค่าแรงเดนิท่อระบบประปา

ค่าแรงเดินท่อ  คิด 30 %  ของราคาวสัด ุ ( ราคาท่อ )
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D.

D1.

d

D1001 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 930           135

D1002 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,100        135

D1003 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,550        135

D1004 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,680        150

d

D1005 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,280        135

D1006 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,400        135

D1007 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,740        135

D1008 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,875        150

d

D1009 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,280        135

D1010 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,400        135

D1011 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,740        135

D1012 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,875        150

d

D1013 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,290        115

D1014 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,430        135

D1015 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,780        115

D1016 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,920        150

d

D1017 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 6x60 ซม. ชดุ 315 115 ราคาค่าวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1018 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 12x60 ซม. ชดุ 570 135 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  และ

D1019 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 6x120 ซม. ชดุ 360 115 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8 ขนาดท่ีระบุ

D1020 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 12x120 ซม. ชดุ 675 150  (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเทา่นัน้

d

D1021 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชดุ 390 115 ราคาค่าวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1022 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชดุ 615 135 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  และ

D1023 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชดุ 500 115 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8 ขนาดท่ีระบุ

D1024 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชดุ 735 150  (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเทา่นัน้

d

D1023 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,145        115 ราคาค่าวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1024 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,545        135 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  และ

D1025 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,650        115 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T5 ขนาดท่ีระบุ

D1026 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,130        135  (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเทา่นัน้

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพับ ชนิดฝังฝ้าทีบาร์  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8    Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling )

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมเินียมถ่ีใบพับ ชนิดฝังฝ้ายบิซ่ัม  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8   Mirror Louver Type  ( Recess Conceal Ceiling )

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  แบบอกไก่ ( Taper Batten Type )

4 .  งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและส่ือสาร  ( ELECTRICITY WORK )

4.1  ดวงโคมไฟฟ้า  ( LUMINAIRE )

โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิดตดิลอย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type )

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน  ( Standard Batten Type )

ราคาคา่วสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ
 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  
และหลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8  

ขนาดท่ีระบ ุ         (กxย) ซม.  

เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

ราคาคา่วสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ
 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  
และหลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8  

ขนาดท่ีระบ ุ         (กxย) ซม.  

เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

ราคาคา่วสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ
 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  
และหลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8  

ขนาดท่ีระบ ุ         (กxย) ซม.  

เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

ราคาคาวสดรุวมอุปกรณครบ
ชดุ ได้แก่ บาลาสท์, 

สตาร์ทเตอร์  และหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ T8  ขนาดท่ีระบุ       

   (กxย) ซม.  เป็นระยะ

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับ  ชนิดตดิลอย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( Surface  Mounted  Mirror Louver Type

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าทีบาร์-ฝังฝ้ายิบซั่ม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

d

D1027 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,145      115 ราคาค่าวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1028 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,545      135 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  และ

D1029 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชดุ 2,010      135 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T5 ขนาดท่ีระบุ

D1030 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,650      115  (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเทา่นัน้

D1031 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,130      135
d

D1032 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,545      115 ราคาค่าวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1033 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,995      135 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  และ

D1034 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชดุ 2,580      135 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T5 ขนาดท่ีระบุ

D1035 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,190      115  (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเทา่นัน้

D1036 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,610      135
d

D1037 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 6x60 ซม. ชดุ 525 115 ราคาค่าวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1038 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 12x60 ซม. ชดุ 950 135 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  และ

D1039 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 6x120 ซม. ชดุ 570 115 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T5 ขนาดท่ีระบุ

D1040 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 12x120 ซม. ชดุ 1085 135  (กxย) ซม.เปนระยะโดยประมาณ
เท่านัน้

d

D1041 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชดุ 540 115 ราคาค่าวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1042 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชดุ 840 135 ได้แก่ บาลาสท์, สตาร์ทเตอร์  และ

D1043 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชดุ 615 115 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T5 ขนาดท่ีระบุ

D1044 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชดุ 960 135  (กxย) ซม.เปนระยะโดยประมาณ
เท่านัน้

d

D1045 โคม 1x9 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,135      135
D1046 โคม 2x9 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,510      135
D1047 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,780      135
D1048 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,150      150

d

D1049 โคม 1x9 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,485      135
D1050 โคม 2x9 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,810      135
D1051 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,970      135
D1052 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,340      150

d

D1053 โคม 1x9 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,485      135
D1054 โคม 2x9 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,810      135
D1055 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,970      135
D1056 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,340      150

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับ  ชนิดตดิลอย  หลอด LED TUBE T8 ( Surface  Mounted  Mirror Louver Type )

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T8 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบมาตรฐาน ( Standard Batten Type )

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5  แบบอกไก่ ( Taper Batten Type )

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T8 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพบั ชนิดฝังฝ้าทบีาร์  หลอด LED TUBE T8    Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling )

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T8 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี่ใบพบั ชนิดฝังฝ้าทบีาร์  หลอด LED TUBE T8    Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling )

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง  ชนิดตดิลอย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5  ( Surface  Mounted  Mirror Louver Type )

โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิดตดิลอย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5  ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type )
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d

D1057 โคม 1x9 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,495        115

D1058 โคม 2x9 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,840        135

D1059 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,010        115

D1060 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,390        150

d

D1061 โคม 1x9 วตัต์   ขนาด 6x60 ซม. ชดุ 520 115

D1062 โคม 2x9 วตัต์   ขนาด 12x60 ซม. ชดุ 980 135

D1063 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 6x120 ซม. ชดุ 590 115

D1064 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 12x120 ซม. ชดุ 1,140        150

d

D1065 โคม 1x9 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชดุ 595 115

D1066 โคม 2x9 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชดุ 1,025        135

D1067 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชดุ 730           115

D1068 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชดุ 1,210        150

d

D1069 โคม 1x8 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,165        115

D1070 โคม 2x8 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,585        135

D1071 โคม 1x16 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,680        115

D1072 โคม 2x16 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,190        135

d

D1073 โคม 1x8 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,165        115

D1074 โคม 2x8 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,585        135

D1075 โคม 2x8 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชดุ 2,050        135

D1076 โคม 1x16 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 1,680        115

D1077 โคม 2x16 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,190        135

d

D1078 โคม 1x8 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 1,665        115

D1079 โคม 2x8 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชดุ 2,035        135

D1080 โคม 2x8 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชดุ 2,620        135

D1081 โคม 1x16 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,220        115

D1082 โคม 2x16 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชดุ 2,670        135

d

D1083 โคม 1x8 วตัต์   ขนาด 6x60 ซม. ชดุ 545 115

D1084 โคม 2x8 วตัต์   ขนาด 12x60 ซม. ชดุ 990 135

D1085 โคม 1x16 วตัต์   ขนาด 6x120 ซม. ชดุ 600 115

D1086 โคม 2x16 วตัต์   ขนาด 12x120 ซม. ชดุ 1,145        135

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง  ชนิดตดิลอย  หลอด LED TUBE T5  ( Surface  Mounted  Mirror Louver Type )

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T8 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T8 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T5 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอด LED TUBE T8 แบบมาตรฐาน  ( Standard Batten Type )

โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิดตดิลอย  หลอด LED TUBE T5  ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type )

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอด LED TUBE T5 แบบมาตรฐาน  ( Standard Batten Type )

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอด LED TUBE T8  แบบอกไก่ ( Taper Batten Type )

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าทีบาร์-ฝังฝ้ายิบซั่ม หลอด LED TUBE T5 (Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling )

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T5 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T5 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิดตดิลอย  หลอด LED TUBE T8  ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type )

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T8 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T5 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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d

D1087 โคม 1x8 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชดุ 560 115

D1088 โคม 2x8 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชดุ 880 135

D1089 โคม 1x16 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชดุ 645 115

D1090 โคม 2x16 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชดุ 1020 135

d

D1091 โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วตัต์  ครอบฝาแก้ว/อะครีลคิ ชดุ 400           115 .

D1092 โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 6"  ชดุ 280           115 รวมหลอดตะเกียบ 11 วตัต์
D1093 โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน กลม 3.5"   สาํหรับภายในห้องนํา้ ชดุ 430           115 รวมหลอดฮาโลเจน MR-16  50วตัต์

D1094 โคมไฟดาวน์ไลท์ฝังเพดาน ปรับมมุขนาด 5"  ชดุ 680           115 รวมหลอดฮาโลเจน MR-16  50วตัต์

D1095 โคมไฟก่ิง  ติดผนงั ชดุ 400           165 รวมหลอดตะเกียบ 11 วตัต์
D1096 โคมไฟสปอร์ตไลท์ 150 วตัต์ หลอดเมทลัฮาไลด์ ใช้ประกอบเวที ชดุ 3,500        275 .

D1097 โคมไฟสปอร์ตไลท์ 150 วตัต์ หลอด LED  ใช้ประกอบเวที ชดุ 2,400        275 .

D1098 โคมไฮเบย์ 150-250 วตัต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 16" ชดุ 3,300        650 หลอดเมทลัฮาไลด์
D1099 โคมไฮเบย์ 400 วตัต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18" ชดุ 3,900        1,000 หลอดเมทลัฮาไลด์
D1100 โคมไฮเบย์ 150-250 วตัต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 16" ชดุ 2,000        650 หลอดแสงจนัทร์
D1101 โคมไฮเบย์ 400 วตัต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18" ชดุ 2,400        1,000 หลอดแสงจนัทร์
D1102 โคมฟลดัไลท์ หลอดฮาโลเจน 150 วตัต์ ชดุ 550           150 ใช้ภายนอกอาคาร
D1103 โคมฟลดัไลท์ หลอดฮาโลเจน 300 / 500 วตัต์ ชดุ 650           150 ใช้ภายนอกอาคาร

d

D1104 โคมฟลดัไลท์ หลอดฮาโลเจน 1000 / 1500 วตัต์ ชดุ 1,700        600 ใช้ภายนอกอาคาร
D1105 โคมฟลดัไลท์ หลอดเมทลัฮาไลด์ 70-250 วตัต์ ชดุ 1,900        300 ใช้ภายนอกอาคาร
D1106 โคมฟลดัไลท์ หลอดเมทลัฮาไลด์ 400 วตัต์ ชดุ 2,200        600 ใช้ภายนอกอาคาร
D1107 โคมฟลดัไลท์ หลอดเมทลัฮาไลด์ 1,000 วตัต์ ชดุ 8,000        600 ใช้ภายนอกอาคาร
D1108 โคมฟลดัไลท์ หลอดเมทลัฮาไลด์ 2,000 วตัต์ ชดุ 13,000      900 ใช้ภายนอกอาคาร
D1109 โคมไฟถนน หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 1x18 วตัต์ ชดุ 1,840        -

D1110 โคมไฟถนน หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 1x36 วตัต์ ชดุ 1,960        -

D1111 โคมไฟถนน หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 2x18 วตัต์ ชดุ 2,580        -

D1112 โคมไฟถนน หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 2x36 วตัต์ ชดุ 2,720        -

D1113 โคมไฟถนน หลอดโซเดียม 70 วตัต์ ชดุ 2,200        -

D1114 โคมไฟถนน หลอดโซเดียม 150 วตัต์ ชดุ 2,600        -

D1115 โคมไฟถนน หลอดเมทลัฮาไลด์ 250 วตัต์ ชดุ 3,400        -

D1116 โคมไฟถนน หลอดเมทลัฮาไลด์ 400 วตัต์ ชดุ 3,600        -

D1117 โคมไฟถนน หลอดแสงจนัทร์ 250 วตัต์ ชดุ 2,600        -

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอด LED TUBE T5  แบบอกไก่ ( Taper Batten Type )

ราคาคา่วสัดรุวมอุปกรณ์       

หลอด LED TUBE T5 ครบชดุ  

     ขนาดท่ีระบ ุ (กxย) ซม.       

   เป็นระยะโดยประมาณเท่านัน้

โคมแบบอื่นๆ  Other Type    ( ราคาวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ ขนาดที่ระบุเป็นระยะโดยประมาณ )

โคมแบบอื่นๆ  Other Type    ( ราคาวสัดรุวมอปุกรณ์ครบชดุ ขนาดที่ระบุเป็นระยะโดยประมาณ )   (ต่อ)

คา่แรงตดิตัง้ไม่รวมฐานเสา 

ความสูง 1.00-2.50 ม.          

550.-บาท/ชดุ ความสูง 
4.00-6.00 ม.1,250.-บาท/ชดุ

 ความสูง 7.00-8.00 ม. 

2,000.-บาท/ชดุ

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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d

D1118 สายไฟดวงโคม จดุ 145           80 .

D1119 สายไฟสวิตซ์ จดุ 145           80 .

D1120 สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์  (ปลัก๊) ,แอร์ (ไม่เกิน 12,000 BTU) จดุ 430           110 .

D1121 สายไฟสาํหรับมิเตอร์ไฟฟ้า จดุ 950           360 .

D2.

D2001 สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว  16A  250V ชดุ 52             80 .

D2002 สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง  16A  250V ชดุ 80             85 .

D2003 สวิตซ์หิ่งห้อยทางเดียว ปิดมีไฟ ชดุ 188           80 .

D2004 สวิตซ์หร่ีไฟ DIMMER   300 วตัต์ ชดุ 550           90 .

D2005 เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว  ขากลม-แบน 16A  250V มีกราวด์ ชดุ 80             90 .

D2006 เต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว  ขากลม-แบน 16A  250V มีกราวด์ ม่านนิรภยั ชดุ 92             90 .

D2007 เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่   ขากลม-แบน 16A  250V มีกราวด์ ชดุ 130           90 .

D2008 เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A  250V มีกราวด์ ,ม่านนิรภยั ชดุ 176           90 .

D2009 เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว แบบฝังพืน้ (POP-UP) 10A 250V ชดุ 2,300        265 .

D2010 เต้ารับสายสญัญาณโทรทศัน์ ชดุ 60             90 .

D2011 เต้ารับสายสญัญาณโทรศพัท์ ชดุ 60             90 .

D3.

D3000 คอนซูเมอร์ยนูิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง ชดุ 3,500        400

D3001 คอนซูเมอร์ยนูิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง ชดุ 4,900        500

D3002 คอนซูเมอร์ยนูิต 1 เฟส 2 สาย 63A 14 ช่อง ชดุ 5,530        500

D3003 ตู้ โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง ชดุ 6,400        1,000

D3004 ตู้ โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 24 ช่อง ชดุ 7,250        1,500

D3005 ตู้ โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 36 ช่อง ชดุ 8,150        1,500

D3006 ตู้ โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 12 ช่อง ชดุ 13,350      1,000

D3007 ตู้ โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 250A 24 ช่อง ชดุ 14,250      1,500

D3008 เซฟตีส้วิตซ์ 100A  1 เฟส 2 สาย  ใช้ภายในอาคาร ชดุ 4,500        1,500 .

D3009 เซฟตีส้วิตซ์ 100A  3 เฟส 4 สาย  ใช้ภายในอาคาร ชดุ 11,000      1,500 .

D3010 เซฟตีส้วิตซ์ 200A  1 เฟส 2 สาย  ใช้ภายในอาคาร ชดุ 9,100        1,500 .

D3011 เซฟตีส้วิตซ์ 200A  3 เฟส 4 สาย  ใช้ภายในอาคาร ชดุ 17,200      1,500 .

D3012 เซฟตีส้วิตซ์ 400A  1 เฟส 2 สาย  ใช้ภายในอาคาร ชดุ 26,500      1,500 .

D3013 เซฟตีส้วิตซ์ 400A  3 เฟส 4 สาย  ใช้ภายในอาคาร ชดุ 44,400      1,500 .

D3014 มาตรวดักระแสไฟฟ้า 15A  ( Watt-Hour Meter ) ชดุ 1,300        500 พร้อมอปุกรณ์การตดิตัง้ครบชุด

งานเดนิสายไฟฟ้า  ( wiring work )

4.2  สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (ปล๊ัก)    ( Switch and Plug )     พร้อมหน้ากากและอปุกรณ์ครบชดุ

ราคาตู้คอนซูเมอร์ยนูิตและตู้
โหลดเซน็เตอร์ (ตู้เบรคเกอร์) 
ตดิตัง้พร้อมเมนเบรคเกอร์ 

(Main Breaker) และกราวด์
บาร์

4.3  ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า  ( Electrical Control Panels )
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D4.

D4001 หลอดไส้ (แก้วใส)      25, 40, 60, 100  วตัต์ หลอด 20             - .

D4002 หลอดไส้ (แก้วฝ้า)     25, 40, 60, 100  วตัต์ หลอด 20             - .

D4003 หลอดไส้ เดย์ไลท์ (สนีํา้เงิน)       40,  60,  100 วตัต์ หลอด 46             - .

D4004 หลอดจําปา ใส/ฝ้า ( CANDLE )      25,   40 วตัต์   หลอด 20             - .

D4005 หลอดไส้สะท้อนแสง    (PAR 38) 120 วตัต์  ขัว้เกลยีว E27 หลอด 112           - แสงแบบลงจุด(spot) /แบบกระจาย (flood)

D4006 หลอดไส้สะท้อนแสงส ี(PAR38)    80 วตัต์  ขัว้เกลยีว E27 หลอด 155           - แสงแบบกระจาย (flood) มี 4 สี(R/Y/B/G)

D4007 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ( ตรง ) รุ่นมาตรฐาน    18 วตัต์ หลอด 42             - .

D4008 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ( ตรง ) รุ่นมาตรฐาน    36 วตัต์ หลอด 55             - .

D4009 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ( กลม ) รุ่นมาตรฐาน   32 วตัต์ หลอด 65             - .

D4010 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8 ( ตรง )   ขัว้เขียว 18 วตัต์ หลอด 42             - .

D4011 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8 ( ตรง )   ขัว้เขียว36 วตัต์ หลอด 51             - .

D4012 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8 ( กลม )   ขัว้เขียว 32 วตัต์ หลอด 81             - .

D4013 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T5 ( ตรง )   14 ,  21 วตัต์ หลอด 140           - .

D4014 หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T5 ( ตรง )    28 วตัต์ หลอด 170           - .

D4015 หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ) หลอด 107           - ขนาด 5 - 14 วตัต์
D4016 หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ) หลอด 126           - ขนาด 18 ,23 วตัต์
D4017 หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดเกลยีว) หลอด 116           - ขนาด 5 - 14 วตัต์
D4018 หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดเกลยีว) หลอด 140           - ขนาด 18 ,25 วตัต์
D4019 หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ ชนิดขัว้หลอดแบบเสยีบคู่ หลอด 82             - ขนาด 7  -11 วตัต์ 

D4020 หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ หวักลม  หลอด 260           - ขนาด 21  วตัต์
D4021 หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ แบบหร่ีไฟได้ (DIMMER)  หลอด 220           - ขนาด 20  วตัต์
D4022 หลอดฮาโลเจนชนิดแท่ง 150 วตัต์ หลอด 70             - .

D4023 หลอดเมทลัฮาไลด์ 150 วตัต์     ใช้กบัโคม Flood Light หลอด 580           - .

D4024 หลอดเมทลัฮาไลด์  400 วตัต์   ใช้กบัโคม Flood Light หลอด 760           - .

D4025 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เปิด-ปิดอตัโินมตั ิAuto-Sensor 18 วตัต์ หลอด 250           - .

D4026 หลอดโซเดียมแรงดนัสงู 250 วตัต์  ขัว้ E40  รูปทรงโบว์ลิง่ หลอด 450           - .

D4027 หลอดแสงจนัทร์ (Mercury) 125 วตัต์ ขัว้ E27 หลอด 125           - .

D4028 หลอดไฟฟ้า LED  ขนาด 5 วตัต์ ดวง 89             - .

D4029 หลอดไฟฟ้า LED  ขนาด 8 วตัต์ ดวง 106           - .

D4030 หลอดไฟฟ้า LED  ขนาด 10 วตัต์ ดวง 118           - .

D4031 หลอดไฟฟ้า LED  ขนาด 13 วตัต์ ดวง 165           - .

D4032 หลอดไฟฟ้า LED  ขนาด 16 วตัต์ ดวง 224           - .

D5.

D5001 บลัลาตส์  ขดลวด รุ่นมาตรฐาน ขนาด 18,36, 32 วตัต์ อนั 110           - .

D5002 บลัลาตส์  ขดลวด รุ่นประหยดัไฟเบอร์ 5   ขนาด  18 , 36 วตัต์ อนั 225           - .

4.5   ชิน้ส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ (Electrical  Parts & Accessories )

4.4  หลอดไฟ  (Lamps )

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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D5.

D5003 บลัลาตส์  อีเลคโทรนิกส์ สาํหรับ 1x18 วตัต์   และ  1x36 วตัต์ อนั 110           - .

D5004 บลัลาตส์  อีเลคโทรนิกส์ สาํหรับ 2x18 วตัต์ และ  2x36 วตัต์ อนั 280           - .

D5005 บลัลาตส์อีเลคโทรนิกส์สาํหรับ 1x32 วตัต์ อนั 420           - .

D5006 สตาร์ทเตอร์ อนั 15             - .

D5009 หวัแปลงขัว้หลอด (Tube Adaptor) ชดุ 40 - สําหรับเปล่ียนขัว้หลอด T8 เป็น T5

D5010 ขัว้ห้อยโคมไฟ E27 , E40 ชดุ 145           - .

D5011 สวิตซ์กระตกุ เปิด-ปิด สาํหรับติดผนงัหรือเพดาน 3A 250V ชดุ 70             - สายยาว 1 เมตร
D5012 บลอ็กเหลก็ใสป่ลัก๊ไฟหรือสวิตซ์ อนั 42             - .

D5013 รางไวร์เวย์ (wireway)  ขนาดกว้าง 4"สงู2"    ยาว 2.40 ม. ท่อน 460           72           .

D5014 รางไวร์เวย์ (wireway)  ขนาดกว้าง 6"สงู4"    ยาว 2.4 0ม. ท่อน 680           115         .

D5015 รางไวร์เวย์ (wireway)  ขนาดกว้าง 8"สงู4"    ยาว 2.40 ม. ท่อน 830           130         .

D5016 เคเบิล แลดเดอร์ (Cable Ladder)  กว้าง 8"       ยาว 3.00 ม. ชดุ 1,200        90           .

D5017 เคเบิล แลดเดอร์ (Cable Ladder)  กว้าง 12"     ยาว 3.00ม. ชดุ 1,425        108         .

D5018 ตู้ไซต์เหลก็ ขนาด 30x45x15  ซม. ชดุ 706           300         ตดิตัง้ภายในอาคาร
D5019 ตู้ไซต์เหลก็ ขนาด 30x45x15  ซม. ชดุ 995           300         สําหรับตดิตัง้ภายนอกอาคาร
D5020 ตู้ไซต์เหลก็ ฝากระจก ขนาด 30x45x15  ซม. ชดุ 1,505        300         สําหรับตดิตัง้ภายนอกอาคาร
D5021 ท่อ พวีีซี สาํหรับร้อยสายไฟ ท่อน 36             - ความยาว 4 ม./ท่อน
D5022 ฝาพลาสติกกนันํา้ ( สาํหรับปลัก๊ ) อนั 290           - .

D5023 กลอ่งฝังพืน้ ( FLOOR  SOCKET OUTLET ) ชดุ 1,100        - .

D5024 แร็คพร้อมลกูถ้วย 1 ช่อง ชดุ 49             - .

D5025 แร็คพร้อมลกูถ้วย 3 ช่อง ชดุ 69             - .

D5026 เสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กฟภ.ยาว 8.00  เมตร ต้น 1,486        500 .

D5027 เสาไฟฟ้า ค.อ.ร.มาตรฐาน กฟภ.ยาว 12.00 เมตร ต้น 4,542        900 .

D5028 ฟรีฟอร์ม #16 มม. ชดุ 38             - .

D5029 ฟรีฟอร์ม # 25 มม. ชดุ 50             - .

D5030 เบรกเกอร์ ขนาด 10A อนั 98             - .

D5031 เบรกเกอร์ ขนาด 15A อนั 98             - .

D5032 เบรกเกอร์ ขนาด 20A อนั 98             - .

D5033 เบรกเกอร์ ขนาด 30A อนั 104           - .

D5034 เบรกเกอร์ ขนาด 40A อนั 104           - .

D5035 เซฟตีเ้บรกเกอร์ ขนาด 3A อนั 456           - .

D5036 เซฟตีเ้บรกเกอร์ ขนาด 5A อนั 456           - .

D5037 เซฟตีเ้บรกเกอร์ ขนาด 10A อนั 456           - .

D5038 เซฟตีเ้บรกเกอร์ ขนาด 15A อนั 456           - .

D5039 เซฟตีเ้บรกเกอร์ ขนาด 20A อนั 456           - .

D5040 เซฟตีเ้บรกเกอร์ ขนาด 30A อนั 456           - .

4.5   ชิน้ส่วนและองค์ประกอบอื่นๆ (Electrical  Parts & Accessories ) (ต่อ)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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D6.

D6001 เสาลอ่ฟ้าแบบสามแฉก พร้อมอปุกรณ์มาตรฐาน ชดุ 12,000      1,800 .

D6002 ระบบป้องกนัฟ้าฝ่า แบบ ESE (Early Streamer Emission) ชดุ 75,000      10,000 รวมอุปกรณ์ครบชดุ ไม่รวม vat

D7.

d

D7001 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ม้วน 956           1,000      

D7002 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ม้วน 1,331        1,200      

D7003 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ม้วน 2,025        1,400      

D7004 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ม้วน 2,946        1,500      

d

D7005 ขนาด 2 x 1.0 /1.0  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ม้วน 2,340        1,200      

D7006 ขนาด 2 x 1.5 / 1.0  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ม้วน 3,050        1,400      

D7007 ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ม้วน 4,200        1,600      

D7008 ขนาด 2 x 4.0 / 2.5  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ม้วน 6,230        1,800      

d

D7009 ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 1,408.50   800         

D7010 ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 1,594.50   900         

D7011 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 1,866.00   1,000      

D7012 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 2,474.00   1,100      

D7013 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 3,982.50   1,200      

D7014 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 5,684.50   1,300      

D7015 ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 8,072.50   2,500      

D7016 ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 13,964.00 3,000      

D7017 ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 20,020.00 -         

D7018 ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 31,567.50 3,500      

D7019 ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 41,834.50 4,000      

d

D7020 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 546.50      500         

D7021 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 809.50      700         

D7022 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 1,221.00   1,000      

D7023 ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 2,009.50   1,200      

D7024 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 3,500.50   1,600      

D7025 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 5,431.50   2,000      

D7026 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 8,520.00   2,500      

D7027 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 11,310.50 3,000      

สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อน 2 แกน 
สาย VCT สายไฟอ่อนชนิด
กลม Flexible Wire Cable 

หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก
 PVC แรงดนั 750V สาย
ทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชัน้ มี
ตัง้แต ่1-4 เส้น ใช้สําหรับงาน
เดนิสายอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เคร่ืองจกัร ไฟสนาม สาย
ปลัก๊พ่วง เดนิสายภายนอก
อาคาร ไฟรัว้ งานท่ีต้องทน

สภาพแดด ฝน

สายไฟฟ้า VAF-GRD  สายแบนแกนคู่ มีกราวด์

4.7   สายไฟฟ้าแรงดนัตํ่า   ( Low Voltage  Power Cables )    สายไฟ 1 ม้วน = 100 เมตร

สายเคเบิลเดนิภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว

สาย THW สายเคเบิลเดนิ
ภายในอาคาร เป็นสายกลม   

      แกนเด่ียวหุ้มด้วยฉนวน    

    พี.วี.ซี ใช้เดนิสายเมน
ภายใน หรือ ใช้เดนิร้อยท่อ

สาย VAF-GRD สายทองแดง
หุ้มฉนวน 2 ชัน้ ชนิด 3 เส้น 

เป็นสายกราวด์สีเขียว 1 เส้น 

VAF 2.5/1.5 sq.mm. 

สําหรับปลัก๊ไฟ

สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ 
สาย VAF สายทองแดง หุ้ม
ฉนวน 2 ชัน้ ชนิด 2 เส้นคู ่
สําหรับงานตีก๊ิป เดนิลอย 

(ไม่ได้ร้อยท่อ)

4.6  ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ( Lightning Protection Equipments )

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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d

D7028 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 16,273.00 4,000      

D7029 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 23,266.50 4,500      

D7030 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 32,056.50 5,500      

D7031 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 40,612.00 6,000      

d

D7032 ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 1,609.00   800         

D7033 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 1,787.50   1,000      

D7034 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 2,088.00   1,200      

D7035 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 2,817.00   1,500      

D7036 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 3,081.50   1,000      

D7037 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 3,415.00   1,200      

D7038 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 4,089.50   1,400      

D7039 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 5,786.50   1,500      

D7040 ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 3,475.50   1,000      

D7041 ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 3,898.00   1,200      

D7042 ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 4,785.50   1,500      

D7043 ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 6,883.50   2,000      

D7044 ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 3,954.50   1,000      

D7045 ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 4,494.50   1,400      

D7046 ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 5,595.00   1,800      

D7047 ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ม้วน 8,278.50   2,000      
สาย VAF สายไฟเดินในอาคารพกัอาศยั สายแบนแกนหุ้มด้วยฉนวนPVC แรงดนั 300V  สายทองแดงหุ้มฉนวน 2 ชัน้ชนิด 2 เส้นคู่

VAF 1.0 sq.mm. / VAF 1.5 sq.mm. สําหรับหลอดไฟ
VAF 2.5 sq.mm. สําหรับปลัก๊ไฟ, แอร์ไม่เกิน 12,000 BTU/H

VAF 4 sq.mm. มิเตอร์ไฟฟ้า 5(15A), สายเมนเคร่ืองทํานํา้อุ่น
VAF 6 sq.mm. สําหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30A)

VAF 10 sq.mm. สําหรับ มิเตอร์ไฟฟ้า 15(45A)

สายส่งกําลังไฟฟ้า NYY 

สาย NYY  สายส่งกําลงัไฟ
ชนิดกลม ใช้ฝังใต้ดนิ หุ้มด้วย
ฉนวนและเปลือกนอก PVC 

แรงดนั 750 โวลต์ สาย
ทองแดงหุ้มฉนวน 3 ชัน้ มี
ตัง้แต ่1-4 เส้น ใช้สําหรับงาน
ไฟสนาม ไฟถนน สายเมน
อาคาร กรณีร้อยท่อฝังดนิ

สายเคเบิลเดนิภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว  (ต่อ)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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E. 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

E1. 5.1  เคร่ืองปรับอากาศ  (แบบแยกส่วน)

e ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

E1000 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู เคร่ือง 21,390      รวมคา่ติดตัง้ มีระบบฟอกอากาศ
E1001 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู เคร่ือง 24,087      รวมคา่ติดตัง้
E1002 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู เคร่ือง 26,590      รวมคา่ติดตัง้  - แบบแยกส่วนประกอบด้วย
E1003 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู เคร่ือง 33,132      รวมคา่ติดตัง้    อปุกรณ์ดงันี ้
E1004 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู เคร่ือง 37,386      รวมคา่ติดตัง้ 1. สวิตซ์ 1 ตวั
E1005 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เคร่ือง 43,710      รวมคา่ติดตัง้ 2. ท่อทองแดงไป-กลบั
E1006 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู เคร่ือง 47,616      รวมคา่ติดตัง้    หุ้มฉนวน ยาว 5 ม.

E1007 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู เคร่ือง 49,569      รวมคา่ติดตัง้ 3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.

E1008 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู เคร่ือง 51,987      รวมคา่ติดตัง้
E1009 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตัง้พืน้ หรือ ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู เคร่ือง 53,010      รวมคา่ติดตัง้

e ชนิดตู้ตัง้พืน้ ไม่มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

E10010 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ตัง้พืน้ ขนาด 33,000 บีทียู เคร่ือง 39,252      รวมคา่ติดตัง้
E10011 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ตัง้พืน้ ขนาด 38,000 บีทียู เคร่ือง 42,991      รวมคา่ติดตัง้
E10012 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ตัง้พืน้ ขนาด 44,000 บีทียู เคร่ือง 50,467      รวมคา่ติดตัง้
E10013 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดตู้ตัง้พืน้ ขนาด 56,000 บีทียู เคร่ือง 54,205      รวมคา่ติดตัง้

e ชนิดตดิผนัง มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

E1014 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนงั ขนาด 12,000 บีทียู เคร่ือง 15,810      รวมคา่ติดตัง้
E1015 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนงั ขนาด 15,000 บีทียู เคร่ือง 18,600      รวมคา่ติดตัง้
E1016 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนงั ขนาด 18,000 บีทียู เคร่ือง 19,530      รวมคา่ติดตัง้
E1017 เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนงั ขนาด 24,000 บีทียู เคร่ือง 26,040      รวมคา่ติดตัง้

e ค่าตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิตัง้แยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)

E1018 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500       -  ราคาตามบัญชีค่าแรงงาน

E1019 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      ของกรมบัญชีกลาง

E1020 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      ฉบับปรับปรุงเดือนตลุาคม 2558

E1021 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      

E1022 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตัง้เคร่ือง

E1023 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      รวมอปุกรณ์แขวน-จับยึดและ

E1024 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู เคร่ือง  - 2,000      การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี ้

E1025 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู เคร่ือง  - 2,000       1. งานท่อสารทําความเย็น

E1026 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู เคร่ือง  - 2,400       2. งานระบบไฟฟ้าสําหรับ

E1027 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู เคร่ือง  - 2,400          เคร่ืองปรับอากาศ

E1028 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู เคร่ือง  - 3,000      3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
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E2. 5.1  เคร่ืองปรับอากาศ  (แบบแยกส่วน)

e ค่าตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิตัง้แยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)

E1029 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500       -  ราคาตามบัญชีค่าแรงงาน

E1030 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      ของกรมบัญชีกลาง

E1031 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      ฉบับปรับปรุงเดือนตลุาคม 2558

E1032 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      

E1033 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      ค่าแรง หมายถึง ค่าติดตัง้เคร่ือง

E1034 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู เคร่ือง  - 1,500      รวมอปุกรณ์แขวน-จับยึดและ

E1035 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู เคร่ือง  - 2,000      การรองรับ แต่ไม่รวมงานต่อไปนี ้

E1036 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู เคร่ือง  - 2,000       1. งานท่อสารทําความเย็น

E1037 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู เคร่ือง  - 2,400       2. งานระบบไฟฟ้าสําหรับ

E1038 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู เคร่ือง  - 2,400          เคร่ืองปรับอากาศ

E1039 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู เคร่ือง  - 3,000      3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ

E2. 5.2  พัดลม

e พัดลมแบบโคจร

E2001 พดัลมแบบโคจรติดผนงั ขนาด 16 นิว้    เคร่ือง 1,840        345 400 มม.

E2002 พดัลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิว้   เคร่ือง 1,360        345 400 มม.

e พัดลมดดูแบบตดิกระจก - ตดิผนัง

E2003 พดัลมแบบติดกระจก ขนาด 8 นิว้  เคร่ือง 830           345 200 มม.

e แบบตดิเพดาน

E2004 พดัลมแบบติดเพดาน ขนาด 36 นิว้  เคร่ือง 1,200        345 200 มม.

E2005 พดัลมแบบติดเพดาน ขนาด 48 นิว้  เคร่ือง 1,700        345 250 มม.

E2006 พดัลมแบบติดเพดาน ขนาด 56 นิว้ เคร่ือง 1,900        345 300 มม.

e แบบลูกหมุนระบายอากาศ  

E2007 พดัลมลกูหมนุธรรมชาติรวมฐานไฟ เบอร์ 14  (ลกูโดม) เคร่ือง 1,200        500         แบบใบอลมูิเนียมพร้อมฐาน
E2008 พดัลมลกูหมนุธรรมชาติรวมฐานไฟ เบอร์  22 (ลกูโดม) เคร่ือง 1,500        500         หลงัคาไฟเบอร์ลอนคู่
E2009 พดัลมลกูหมนุธรรมชาติรวมฐานไฟ เบอร์  24 (ลกูโดม) เคร่ือง 1,600        500         สาํหรับหลงัคาลอนเมทลัชีท
E2010 พดัลมลกูหมนุธรรมชาติรวมฐานไฟ เบอร์  25 (ลกูโดม) เคร่ือง 1,700        500         เพิม่อีกชดุละ 150 บาท

พืน้ที่ใช้สอย 20 ตร.ม./ชดุ
E3. 5.3  ถังเก็บนํา้

e

E3001 ถงันํา้หินขดัสาํเร็จรูป ( สาํหรับส้วม) ท้องตลาด ถงั 300           -

E3002 ถงันํา้หินขดัสาํเร็จรูป ( สาํหรับอาบนํา้) ท้องตลาด ถงั 840           -

F. 6.งานระบบลิฟต์และบันไดเล่ือน

(ไม่มีข้อมูล)

ไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม

ถังเก็บนํา้แบบอื่นๆ
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G. 7. งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ

(ไม่มีข้อมูล)

ข. กลุ่มงานที่ 2

H. 1. งานครุภณัฑ์จัดจ้างหรือส่ังทํา

H1 1.1  ครุภณัฑ์สร้างกับที่

H1000 กระดานดํา ขนาดยาว 6.00 เมตร  ชดุ 5,600        - .

H1001 กระดานดํา ขนาดยาว 7.00 เมตร  ชดุ 7,200        - .

H1002 กระดานดํา ขนาดยาว 8.00 เมตร   ชดุ 8,400        - .

H1003 กระดานดํา ขนาดยาว 9.00 เมตร  ชดุ 9,450        - .

H1004 กระดานดํา ขนาดยาว 10.00 เมตร   ชดุ 10,500      - .

I. 2. งานตกแต่งภายในอาคาร                                                                                

(ไม่มีข้อมูล)

ค. กลุ่มงานที่ 3

J. 1. งานภมูิทัศน์                               

J1. 1.1  เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J1000 เสาธงมาตรฐาน สงู 12.00 เมตร ชดุ 44,000      รวมค่าแรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1001 เสาธงมาตรฐาน สงู 14.00 เมตร ชดุ 82,000      รวมค่าแรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1002 เสาธงมาตรฐาน สงู 18.00 เมตร ชดุ 145,000    รวมค่าแรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1003 เสาธงมาตรฐาน สงู 20.00 เมตร ชดุ 190,000    รวมค่าแรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2. 1.2  รัว้มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J2000  รัว้มาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากตอกเสาเข็ม) เมตร 2,300        รวมค่าแรง ราคาสาํนกังบฯ
J2001  รัว้มาตรฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) เมตร 2,100        รวมค่าแรง ราคาสาํนกังบฯ
J2002  รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) เมตร 2,400        รวมค่าแรง ราคาสาํนกังบฯ
J2003  รัว้มาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) เมตร 2,200        รวมค่าแรง ราคาสาํนกังบฯ
J2004  รัว้มาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เส้น เมตร 250           รวมค่าแรง ราคาสาํนกังบฯ
J2005  รัว้มาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เส้น เมตร 270           รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J2006  รัว้มาตรฐานแบบลวดหนาม 12 เส้น (โครงสร้างรองรับรัว้คอนกรีตบล๊อกได้) เมตร 2,620        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J3. 1.3  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J3001 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ค.ส.ล.) กว้าง 3.00 เมตร เมตร 1,310        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J3002 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร เมตร 1,670        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J3003 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ค.ส.ล.) กว้าง 5.00 เมตร เมตร 2,120        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J3004 ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ (ค.ส.ล.) กว้าง 6.00 เมตร เมตร 2,450        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
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J4. 1.4  ถนนลาดยาง มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J4001 ถนนลาดยาง กว้าง 3.00 เมตร เมตร 2,230        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J4002 ถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร เมตร 2,750        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J4003 ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 เมตร เมตร 3,270        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J4004 ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร เมตร 3,790        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J5. 1.5  ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)

J5001 ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน) ตร.ม. 364           รวมค่าแรง
J5002 ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 15 ซม. ตร.ม. 395.32      รวมค่าแรง
J5003 ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 20 ซม. ตร.ม. 431.83      รวมค่าแรง
J5004 ผิวทางลาดยางชัน้เดียว ตร.ม. 58.34        รวมค่าแรง
J5005 ผิวทางลาดยาง 2 ชัน้ ตร.ม. 97.35        รวมค่าแรง
J5006 ผิวทางลาดยาง หนา 3 ซม. ตร.ม. 140.80      รวมค่าแรง
J5007 ผิวทางลาดยาง หนา 4 ซม. ตร.ม. 162.95      รวมค่าแรง
J5008 ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม. ตร.ม. 185.10      รวมค่าแรง

J6. 1.6  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)

J7. 1. 7  รางระบายนํา้มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J7001  รางระบายนํา้ ค.ส.ล.รูปตวัวี เมตร 1,070        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J7002  รางระบายนํา้ ค.ส.ล.(แบบรางวี) พร้อมบ่อพกั เมตร 1,020        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J7003  รางระบายนํา้ ค.ส.ล.ฝาเหลก็ เมตร 2,530        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J7004  รางระบายนํา้ ค.ส.ล.ฝาเปิด เมตร 1,390        รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

K. 2. งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ 

(ไม่มีข้อมูล)

252           

   ราคาสาํนกังบประมาณ   

   - ไม่รวมวสัดรุองพืน้        

      - รวมรอยต่อพร้อม
หยอดแอสฟัลท์

ตร.ม.

   ราคาสาํนกังบประมาณ   

   - ไม่รวมวสัดรุองพืน้        

      - รวมรอยต่อพร้อม
หยอดแอสฟัลท์

รวมค่าแรงJ6001 ลาน ค.ส.ล. หนา 10 ซม.

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

ส่วนที่ 2 ครุภณัฑ์จัดซือ้หรือส่ังซือ้

L. 1.งานครุภณัฑ์จัดซือ้หรือส่ังทํา ระบบโสต ระบบโสตทัศน์  อุปกรณ์รักษาความปลอดภยั อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์           

ครุภณัฑ์ลอยตวัทุกชนิด พร้อมการตดิตัง้                                        

L1. 1. 1  ครุภณัฑ์ลอยตวั (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

L1000 โต๊ะและเก้าอีค้รู ( แบบ กอ.สอ.สพฐ. ) ชดุ 2,990        - .

L1001 โต๊ะและเก้าอีค้รู ( ตามแบบมาตราฐาน สคส. ) ชดุ 3,925        - .

L1002 โต๊ะและเก้าอีเ้รียน ระดบัก่อนประถมศึกษา (มอก.) ชดุ 1,383        - .

L1003 โต๊ะและเก้าอีเ้รียน ระดบัประถมศึกษา (มอก.) ชดุ 1,476        - .

L1004 โต๊ะและเก้าอีเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษา (มอก.) ชดุ 1,570        - .

L1005 โต๊ะและเก้าอีรั้บประทานอาหาร ระดบัประถมศึกษา ชดุ 2,242        - .

L1006 โต๊ะและเก้าอีรั้บประทานอาหาร ระดบัมธัยมศึกษา ชดุ 2,990        - .

L1007 ตู้ เหลก็ 2บาน มอก.( ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่  ) ชดุ 3,364        - .

L1008 โต๊ะอ่านหนงัสอื  6 ที่นัง่ (โต๊ะ 6 เหลีย่ม  เก้าอี ้6 ตวั ) ชดุ 3,177        - .

L1009 โต๊ะหอประชมุ  100/27 พบัได้  พร้อมเก้าอี ้ ชดุ 4,205        - .

L1010 โต๊ะและเก้าอีไ้ม้ระแนง ( โต๊ะ 1 ตวั เก้าอีไ้ม้ระแนงยาว 2 ตวั ) ชดุ 3,364        - .

L2. 1. 2  ครุภณัฑ์ลอยตวั (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) .

L2000 โต๊ะและเก้าอีค้รู ( แบบ กอ.สอ.สพฐ. ) ชดุ 3,200        - .

L2001 โต๊ะและเก้าอีค้รู ( ตามแบบมาตราฐาน สคส. ) ชดุ 4,200        - .

L2002 โต๊ะและเก้าอีเ้รียน ระดบัก่อนประถมศึกษา (มอก.) ชดุ 1,480        - .

L2003 โต๊ะและเก้าอีเ้รียน ระดบัประถมศึกษา (มอก.) ชดุ 1,580        - .

L2004 โต๊ะและเก้าอีเ้รียน ระดบัมธัยมศึกษา (มอก.) ชดุ 1,680        - .

L2005 โต๊ะและเก้าอีรั้บประทานอาหาร ระดบัประถมศึกษา ชดุ 2,400        - .

L2006 โต๊ะและเก้าอีรั้บประทานอาหาร ระดบัมธัยมศึกษา ชดุ 3,200        - .

L2007 ตู้ เหลก็ 2บาน มอก.( ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิม่  ) ชดุ 3,600        - .

L2008 โต๊ะอ่านหนงัสอื  6 ที่นัง่ (โต๊ะ 6 เหลีย่ม  เก้าอี ้6 ตวั ) ชดุ 3,400        - .

L2009 โต๊ะหอประชมุ  100/27 พบัได้  พร้อมเก้าอี ้ ชดุ 4,500        - .

L2010 โต๊ะและเก้าอีไ้ม้ระแนง ( โต๊ะ 1 ตวั เก้าอีไ้ม้ระแนงยาว 2 ตวั ) ชดุ 3,600        - .

หมายเหตุ

โต๊ะเรียน   มอก. 1494-2541

เก้าอีเ้รียน มอก. 1495-2541

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ

M. 1. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องมี

(ไม่มีข้อมูล)

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

N. ภาคผนวก

N1. ไม้แปรรูป 

n ไม้เนือ้แข็ง ( คละกัน )  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร  (ไม่ไส)

N1000 ไม้เนือ้แข็ง  ขนาด  ½  นิว้ x 2 นิว้ ลบ.ฟ. 450           - .

N1001 ไม้เนือ้แข็ง  ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ ลบ.ฟ. 450           - .

N1002 ไม้เนือ้แข็ง  ขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้ ลบ.ฟ. 450           - .

N1003 ไม้เนือ้แข็ง  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 755           - .

N1004 ไม้เนือ้แข็ง  ขนาด 1 ½  นิว้ x 3 นิว้ ลบ.ฟ. 545           - .

N1005 ไม้เนือ้แข็ง  ขนาด 1 ½  นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 830           - .

N1006 ไม้เนือ้แข็ง  ขนาด 1 ½  นิว้ x 8 นิว้ ลบ.ฟ. 830           - .

N1007 ไม้เนือ้แข็ง  ขนาด  2 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 830           - .

n ไม้ตะเคียนทอง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1008 ไม้ตะเคียนทอง  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,500        - .

N1009 ไม้ตะเคียนทอง  ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 1,500        - .

N1010 ไม้ตะเคียนทอง  ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,566        - .

N1011 ไม้ตะเคียนทอง  ขนาด 2 นิว้ x 8 นิว้ ลบ.ฟ. 1,566        - .

n ไม้ตะเคียนหิน  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1012 ไม้ตะเคียนหิน  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 985           - .

N1013 ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 985           - .

N1014 ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,075        - .

N1015 ไม้ตะเคียนหิน ขนาด 2 นิว้ x 8 นิว้ ลบ.ฟ. 1,075        - .

n ไม้เตง็  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1016 ไม้เต็ง  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,100        - .

N1017 ไม้เต็ง ขนาด  1 ½  นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,100        - .

N1018 ไม้เต็ง ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 1,050        - .

N1019 ไม้เต็ง ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,100        - .

N1020 ไม้เต็ง ขนาด 2 นิว้ x 8 นิว้ ลบ.ฟ. 1,100        - .

n ไม้แดง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)  .

N1021 ไม้แดง  ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 1,683        - .

N1022 ไม้แดง  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,850        - .

N1023 ไม้แดง  ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 1,716        - .

N1024 ไม้แดง  ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,866        - .

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

n ไม้มะค่า  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)

N1025 ไม้มะค่า  ขนาด 1 นิว้  x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1026 ไม้มะค่า  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1027 ไม้มะค่า  ขนาด 1 ½ นิว้ x 10 นิว้ ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1028 ไม้มะค่า  ขนาด 1 ½ นิว้ x 12 นิว้ ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1029 ไม้มะค่า  ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1030 ไม้มะค่า  ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 1,850        - .

N1031 ไม้มะค่า  ขนาด 2 นิว้ x 10 นิว้ ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1032 ไม้มะค่า  ขนาด 2 นิว้ x 12 นิว้ ลบ.ฟ. 1,935        - .

n ไม้สัก ชัน้ 2 ด ี(ไม่ไส) .

N1033 ไม้สกั  ขนาด  ½  นิว้ x 3 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,300        - .

N1034 ไม้สกั  ขนาด  ½  นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,475        - .

N1035 ไม้สกั  ขนาด  ½  นิว้  x 6 นิว้ x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 4,475        - .

N1036 ไม้สกั  ขนาด  ¾  นิว้ x 2 นิว้ x 3 ฟตุ ลบ.ฟ. 2,475        - .

N1037 ไม้สกั  ขนาด  ¾  นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 4,475        - .

N1038 ไม้สกั  ขนาด  ¾  นิว้ x 6 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,925        - .

N1039 ไม้สกั  ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ x 5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 3,350        - .

N1040 ไม้สกั  ขนาด 1 นิว้ x 2 นิว้ x 5 ฟตุ   ลบ.ฟ. 3,425        - .

N1041 ไม้สกั  ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,175        - .

N1042 ไม้สกั  ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 4,175        - .

N1043 ไม้สกั  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,775        - .

N1044 ไม้สกั   ขนาด 1 นิว้ x 8 นิว้ x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,850        - .

N1045 ไม้สกั   ขนาด 1 นิว้ x 12 นิว้ x 6 ฟตุ  ลบ.ฟ. 6,250        - .

N1046 ไม้สกั   ขนาด  1 ½  นิว้ x 1 ½  นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,120        - .

N1047 ไม้สกั   ขนาด  1 ½  นิว้ x 3 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,000        - .

N1048 ไม้สกั  ขนาด  1 ½  นิว้ x 3 นิว้ x 4 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,000        - .

N1049 ไม้สกั  ขนาด  1 ½  นิว้ x 3 นิว้ x 3.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,300        - .

N1050 ไม้สกั  ขนาด  1 ½  นิว้ x 4 นิว้ x 3.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,125        - .

N1051 ไม้สกั  ขนาด  1 ½  นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,350        - .

N1052 ไม้สกั  ขนาด  1 ½  นิว้ x 6 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,775        - .

N1053 ไม้สกั  ขนาด  1 ½  นิว้ x 8 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,850        - .

N1054 ไม้สกั  ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,975        - .

N1055 ไม้สกั  ขนาด 2 นิว้ x 6 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 1,775        - .

N1056 ไม้สกั  ขนาด 2 นิว้ x 8 นิว้ x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,850        - .

N1057 ไม้สกั  ขนาด 2 นิว้ x 12 นิว้ x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 6,250        - .

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

n ไม้ยาง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)

N1058 ไม้ยาง  ขนาด ½ นิว้ x 2 นิว้ ลบ.ฟ. 675           - .

N1059 ไม้ยาง  ขนาด ½ นิว้  x 6  นิว้ ลบ.ฟ. 850           - .

N1060 ไม้ยาง  ขนาด 1 นิว้ x 1 นิว้ ลบ.ฟ. 700           - .

N1061 ไม้ยาง  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 725           - .

N1062 ไม้ยาง  ขนาด 1 นิว้ x 8 นิว้ ลบ.ฟ. 725           - .

N1063 ไม้ยาง  ขนาด 1 ½  นิว้ x 1 ½  นิว้ ลบ.ฟ. 700           - .

N1064 ไม้ยาง  ขนาด 1 ½  นิว้ x 3 นิว้ ลบ.ฟ. 675           - .

N1065 ไม้ยาง  ขนาด 2 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 750           - .

N1066 ไม้ยาง  ขนาด 4 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 750           - .

N1067 ไม้ยาง  ขนาด 5 นิว้ x 5 นิว้ ลบ.ฟ. 750           - .

n ไม้กะบาก ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1068 ไม้กะบาก  ขนาด 1 นิว้ x 4 นิว้ ลบ.ฟ. 580           - .

N1069 ไม้กะบาก  ขนาด 1 นิว้ x 6 นิว้ ลบ.ฟ. 580           - .

N1070 ไม้กะบาก  ขนาด 1 นิว้ x 8 นิว้ ลบ.ฟ. 580           - .

N1071 ไม้กะบาก  ขนาด 1 นิว้ x10 นิว้ ลบ.ฟ. 580           - .

.

หมายเหตุ :

 ค่าแรงไสไม้ทัว่ไป  ลบ.ฟ. ละ  12 บาท

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

N2. วัสดุแผ่นแข็ง

n แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น  ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต  ( ชนิดใช้ภายใน ) 

N2000 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายใน หนา 4 มม. แผ่น 480           - .

N2001 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายใน หนา 6 มม. แผ่น 700           - .

N2002 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายใน หนา 10 มม. แผ่น 1,000        - .

N2003 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายใน หนา 15 มม. แผ่น 1,600        - .

N2004 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายใน หนา 20 มม. แผ่น 1,900        - .

n แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื่น  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต  ( ชนิดใช้ภายนอก ) .

N2005 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายนอก หนา 4 มม. แผ่น 490           - .

N2006 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายนอก หนา 5 มม. แผ่น 770           - .

N2007 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายนอก หนา 7 มม. แผ่น 1,205        - .

N2008 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายนอก หนา 10 มม. แผ่น 1,525        - .

N2009 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายนอก หนา 15 มม. แผ่น 2,085        - .

N2010 แผ่นไม้อดัยางชนิดใช้ภายนอก หนา 20 มม. แผ่น 2,760        - .

n ไม้อัดสัก  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA   ( ชนิดใช้ภายใน ) .

N2011 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายใน เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น 1,500        - .

N2012 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายใน เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น 1,740        - .

N2013 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายใน เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น 2,100        - .

N2014 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายใน เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น 2,500        - .

N2015 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายใน เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น 2,900        - .

n ไม้อัดสัก  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA   ( ชนิดใช้ภายนอก ) .

N2016 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น 1,770        - .

N2017 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น 1,980        - .

N2018 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น 2,490        - .

N2019 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น 3,020        - .

N2020 แผ่นไม้อดัสกัชนิดใช้ภายนอก เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น 3,560        - .

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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n ยิบซั่มบอร์ด  ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.

- ชนิดธรรมดา

N2021 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. แผ่น 238           - .

N2022 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. แผ่น 288           - .

N2023 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 15 มม. แผ่น 320           - .

- ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ .

N2024 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล์ หนา 9 มม. แผ่น 352           - .

N2025 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล์ หนา 12 มม. แผ่น 420           - .

N2026 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล์ หนา 15 มม. แผ่น 445           - .

- ชนิดทนไฟ .

N2027 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. แผ่น 446           - .

N2028 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนดิทนไฟ หนา 15 มม. แผ่น 500           - .

- ชนิดทนความชืน้ .

N2029 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดทนความชืน้ หนา 9 มม. แผ่น 352           -

N2030 แผ่นยิบซัม่บอร์ด ชนิดทนความชืน้ หนา 12 มม. แผ่น 420           - .

n แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. .

N2031 แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.   แผ่น 180           - .

N2032 แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. แผ่น 270           - .

N2033 แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม.  แผ่น 370           - .

N2034 แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 10 มม. แผ่น 480           - .

N2035 แผ่นกระเบือ้งซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 12 มม. แผ่น 580           - .

n แผ่นชิน้ไม้อัดซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. .

N2036 แผ่นชิน้ไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.  แผ่น 420           - .

N2037 แผ่นชิน้ไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.  แผ่น 500           - .

N2038 แผ่นชิน้ไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.  แผ่น 580           - .

N2039 แผ่นชิน้ไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 16 มม.  แผ่น 720           - .

N2040 แผ่นชิน้ไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 20 มม.  แผ่น 860           - .

N2041 แผ่นชิน้ไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสงู หนา 24 มม.  แผ่น 1,010        - .

n แผ่นพลาสตกิอัดผิวแข็ง  ( ลามิเนท ) ขนาด 120 ซม. X 240 ซม. .

N2042 แผ่นพลาสติกอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต สขีาว ) หนา 0.8 มม.     แผ่น 250           -

N2043 แผ่นพลาสติกอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต สตี่างๆ ) หนา 0.8 มม. แผ่น 780           - .

N2044 แผ่นพลาสติกอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต มีลวดลาย ) หนา 0.8 มม.  แผ่น 1,000        - .

b

N2045 ไม้รัว้สาํเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 3" หนา 1.2 ซม. เมตร 370           90 .

N2046 ไม้รัว้สาํเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ขนาด 6" หนา 1.2 ซม. เมตร 335           90 .

รัว้ไม้สําเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์)
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N3. ค่าแรงงานรือ้ถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)

n รือ้ถอนงานต่างๆ

ลบ.ม. - 500 รือ้กอง
ลบ.ม. - 600 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 40 รือ้กอง
ตร.ม. - 60 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 50 รือ้กอง
ตร.ม. - 70 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 25 รือ้กอง
ตร.ม. - 30 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 20 รือ้กอง
ตร.ม. - 25 รือ้ขนไป

งานรือ้ถอนฝ้ากระเบือ้งแผ่นเรียบหรือวสัดแุผ่นเรียบใกล้เคียง ตร.ม. - 25 รือ้กอง
 (วสัดแุผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้) ตร.ม. - 35 รือ้ขนไป
งานรือ้ถอนฝ้ายิบซัม่บอร์ดฉาบเรียบ (วสัดแุผ่นพร้อมโครงคร่าว - ตร.ม. - 20 รือ้กอง
เหลก็ชบุสงักะส)ี ตร.ม. - 25 รือ้ขนไป

ตร.ม. - 20 รือ้กอง
ตร.ม. - 25 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 30 รือ้กอง
ตร.ม. - 40 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 45 รือ้กอง
ตร.ม. - 60 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 25 รือ้กอง
ตร.ม. - 30 รือ้ขนไป

งานรือ้ถอนผนงัไม้อดับุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้อดัทกุชนิด ตร.ม. - 20 รือ้กอง
หรือวสัดชุนิดแผ่นเรียบทกุชนิด) ตร.ม. - 30 รือ้ขนไป

ตร.ม. - 20 รือ้กอง
ตร.ม. - 30 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 30 รือ้กอง
ตร.ม. - 35 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 40 รือ้กอง
ตร.ม. - 45 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 40 รือ้กอง อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้
ตร.ม.  - 50 รือ้ขนไป อาคารสูงไม่เกิน 3 ชัน้
ตร.ม. - 70 รือ้ขนไปอาคารสงูไม่เกิน 3 ชัน้ขึน้ไป

รือ้ถอนโครงสร้าง คสล.N3000

N3005

รือ้ถอนวสัดมุงุหลงัคาเหลก็ (ทกุรูปทรงของหลงัคา)

รือ้ถอนโครงหลงัคาไม้ (ทุกรูปทรงของหลงัคา)

งานรือ้ถอนวสัดมุงุหลงัคา (ลอนคู่หรือลกัษณะใกล้เคียง)

N3001

งานรือ้ถอนผนงับุกระเบือ้ง (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

งานรือ้ถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วสัดแุผ่นพร้อมโครงคร่าว)

N3002

N3003 งานรือ้ถอนวสัดมุงุหลงัคา (คอนกรีตหรือลกัษณะใกล้เคียง)

งานรือ้ถอนผนงัก่ออิฐฉาบปนูหนาคร่ึงแผ่น (วสัดกุ่อ/ฉาบทกุชนิด)

N3007

N3010

N3009

N3008

N3011

N3015

N3012

N3014

N3013

งานรือ้ถอนผนงัก่ออิฐฉาบปนูหนาเต็มแผ่น (วสัดกุ่อ/ฉาบทกุชนิด)

งานรือ้ถอนฝาไม้ยาง/ไม้สาํเร็จรูป พร้อมคร่าวฝา

งานรือ้ถอนผนงัยิบซัม่บอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว

งานรือ้ถอนผนงักระจกอลมูิเนียม/บานเปลอืย

งานรือ้ถอนผนงับุหินอ่อน , หินแกรนิต (ทกุขนาด)

N3004

N3006
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n รือ้ถอนงานต่างๆ (ต่อ)

ตร.ม. - 50 รือ้กอง
ตร.ม. - 70 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 70 รือ้กอง
ตร.ม. - 97 รือ้ขนไป

งานรือ้ถอนพืน้สาํเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทบัหน้า (ทกุชนิด ตร.ม. - 65 รือ้กอง
ความหนา รวม 10 - 15 ซม.) ตร.ม. - 85 รือ้ขนไป
งานรือ้ถอนพืน้สาํเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทบัหน้า (ทกุชนิด ตร.ม. - 90 รือ้กอง
ความหนา รวม 15 - 20 ซม.) ตร.ม. - 120 รือ้ขนไป

ตร.ม. - 40 รือ้กอง
ตร.ม. - 50 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 40 รือ้กอง
ตร.ม. - 50 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 10 รือ้กอง
ตร.ม. - 15 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 15 รือ้กอง
ตร.ม. - 20 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 20 รือ้กอง
ตร.ม. - 25 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 50 รือ้กอง
ตร.ม. - 70 รือ้ขนไป
เมตร - 70 รือ้กอง
เมตร - 80 รือ้ขนไป
เมตร - 20 รือ้กอง
เมตร - 30 รือ้ขนไป
ชดุ - 50 รือ้กอง
ชดุ - 70 รือ้ขนไป
ชดุ - 100 รือ้กอง
ชดุ - 120 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 100 รือ้กอง
ตร.ม. - 150 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 200 รือ้กอง
ตร.ม. - 250 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 80 รือ้กอง
ตร.ม. - 120 รือ้ขนไป
ชดุ - 50 รือ้กอง
ชดุ - 70 รือ้ขนไป

N3016 งานรือ้ถอนพืน้ ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)

งานรือ้ถอนพืน้ ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 15 - 20 ซม.)

งานรือ้ถอนประตพูร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)

งานรือ้ถอนราวลกูกรงบนัไดหรือระเบียง

รือ้ถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง (บานเปิดเดี่ยว)

N3017

งานรือ้ถอนพืน้ปหูินอ่อน, หินแกรนิต (ทกุขนาด)

N3028

งานรือ้ถอนพืน้กระเบือ้ง (ทกุชนิด / ทกุขนาด)

งานรือ้ถอนบนัไดไม้พร้อมราวลกูกรง

งานรือ้ถอนพืน้ปไูม้ปาเก้ (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

งานรือ้ถอนพืน้ปกูระเบือ้งยาง (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

งานรือ้ถอนพืน้ปไูม้สาํเร็จรูป (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

งานรือ้ถอนพืน้ไม้ พร้อมไม้ตงและคาน

N3029

N3032

N3027

N3033

N3031

N3030

งานรือ้ถอนชดุประตเูหลก็ม้วนพร้อมกลอ่งเก็บ

งานรือ้ถอนชดุประตอูลมูิเนียมพร้อมกระจก

N3026

N3022

N3024

N3021

งานรือ้ถอนประตพูร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)

งานรือ้ถอนประตเูหลก็กนัไฟพร้อมวงกบ

N3018

N3025

N3023

N3019

N3020
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n รือ้ถอนงานต่างๆ (ต่อ)

ชดุ - 80 รือ้กอง
ชดุ - 95 รือ้ขนไป
ตร.ม. - 100 รือ้กอง
ตร.ม. - 150 รือ้ขนไป
ชดุ - 100 รือ้กอง
ชดุ - 140 รือ้ขนไป
ชดุ - 200 รือ้กอง
ชดุ - 300 รือ้ขนไป

งานรือ้ถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชดุโคมหลอดฟลอูอเรสเซนต์ ชดุ - 30 รือ้กอง
ชนิดเดี่ยว,คู่,กลอ่งเหลก็พบัเปลอืยหรือชนิดใกล้เคียง ชดุ - 35 รือ้ขนไป

ชดุ - 25 รือ้กอง
ชดุ - 30 รือ้ขนไป
เมตร - 50 รือ้กอง
เมตร - 75 รือ้ขนไป
เมตร - 30 รือ้กอง
เมตร - 45 รือ้ขนไป
เมตร - 45 รือ้กอง
เมตร - 60 รือ้ขนไป
เมตร - 160 รือ้กอง
เมตร - 205 รือ้ขนไป
บ่อ - 120 รือ้กอง
บ่อ - 170 รือ้ขนไป
บ่อ - 225 รือ้กอง
บ่อ - 300 รือ้ขนไป
บ่อ - 580 รือ้กอง
บ่อ - 700 รือ้ขนไป

N3047 งานรือ้ถอนครุภณัฑ์จดัสร้าง (เสยีหายบางสว่น)

เมตร - 250 รือ้กอง
เมตร - 300 รือ้ขนไป
เมตร - 180 รือ้กอง
เมตร - 220 รือ้ขนไป

N3043 งานรือ้ถอนท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. Ø 0.40-0.60 ม.

N3044 งานรือ้ถอนบ่อพกันํา้ ค.ส.ล. Ø  5.00-20.00 ซม.

งานรือ้ถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชดุโคมดาวไลท์ทกุขนาด)

รือ้ถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)N3034

N3037

N3038

N3039

N3035 งานรือ้ถอนชดุหน้าต่างอลมูิเนียมพร้อมกระจก

N3036

งานรือ้ถอนอ่างอาบนํา้พร้อมอปุกรณ์ (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

งานรือ้ถอนสขุภณัฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) ทกุขนาด/ทกุชนิด

 - เคาน์เตอร์, ตู้ เก็บของ (ตู้ เตีย้, ตู้ลอย)

 - ตู้ เก็บของ, ตู้ เสือ้ผ้า (สงูชนฝ้า)

งานรือ้ถอนรางระบายนํา้ก่ออิฐฉาบปนู

N3042

N3041

งานรือ้ถอนบ่อพกันํา้ ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø 0.40-0.60 ม.

N3045 งานรือ้ถอนบ่อพกันํา้ ค.ส.ล. Ø  0.20-0.30 ม.

งานรือ้ถอนท่อระบายนํา้ ค.ส.ล. Ø 0.15-0.30 ม.

N3046

งานรือ้ถอนรางระบายนํา้ ค.ส.ล.N3040

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

N4 ค่าเคมีภณัฑ์

N4000 พกุเหลก็ 1/4" ตวั 2               - .

N4001 พกุเหลก็ 5/16" ตวั 4               - .

N4002 พกุเหลก็ 3/8" ตวั 5               - .

N4003 พกุเหลก็ 1/2" ตวั 11             - .

N4004 พกุเหลก็ 5/8" ตวั 28             - .

N4005 พกุตะกัว่ 1/4" ตวั 8               - .

N4006 พกุตะกัว่ 5/6" ตวั 13             - .

N4007 พกุตะกัว่ 3/8" ตวั 20             - .

N4008 พกุตะกัว่ 1/2" ตวั 30             - .

N4009 พกุเคมีแบบป่ัน M10 ตวั 50             - .

N4010 พกุเคมีแบบป่ัน M12 ตวั 59             - .

N4011 พกุเคมีแบบป่ัน M16 ตวั 80             - .

N4012 พกุเคมีแบบป่ัน M20 ตวั 130           - .

N4013 พกุเคมีแบบป่ัน M24 ตวั 160           - .

N4014 พกุเคมีแบบตอก M12 ตวั 85             - .

N4015 พกุเคมีแบบตอก M16 ตวั 145           - .

N4016 พกุเคมีแบบตอก M20 ตวั 175           - .

N4017 พกุเคมีแบบตอก M24 ตวั 215           - .

N4018 สตรัคก้านพกุเคมี M10 x 130 ตวั 28             - .

N4019 สตรัคก้านพกุเคมี M12 x 160 ตวั 38             - .

N4020 สตรัคก้านพกุเคมี M16 x 190 ตวั 70             - .

N4021 สตรัคก้านพกุเคมี M20 x 240 ตวั 128           - .

N4022 สตรัคก้านพกุเคมี M24 x 290 ตวั 188           - .

N4023 อีพ๊อกซ่ีเสยีบเหลก็ ราคาต่อหลอด หลอด 1,050         - .

"ผู้ที่นําราคาวสัดนุีไ้ปใช้ให้อยู่ในดลุยพนิิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถ่ิน)อีกครัง้หนึ่ง"
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ค่างาน(ทุน)
ล้านบาท

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% <0.5 1.3074
ค่าประกันผลงาน หัก 0.00% 1 1.3050
ดอกเบ้ียเงินกู้ 6.00% 2 1.3035
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( VAT ) 7.00% 5 1.3003

10 1.2943
15 1.2594
20 1.2518

สูตรการหาค่า Factor F = D -     [ ( D-E ) x ( A-B ) ] 25 1.2248
          ( C - B ) 30 1.2164

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน 40 1.2161
B = ค่างานตัวตํ่ากว่าต้นทุน 50 1.2159
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน 60 1.2061
D = Factor F ของค่างานตัวตํ่ากว่าต้นทุน 70 1.2050
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน 80 1.2050

90 1.2049
100 1.2049
150 1.2023

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน 3,380,902.76   บาท 200 1.2023
B = ค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน 2,000,000.00   บาท 250 1.2013
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน 5,00,0000.00   บาท 300 1.1951
D = Factor F ของค่างานตัวต่ํากว่าต้นทุน 1.3035 350 1.1866
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน 1.3003 400 1.1858

500 1.1853
>500 1.1788

                             FACTOR F = 1.3035 -    [ ( 0.0011 ) x ( 1,380,902.76 ) ]
3,000,000

                             FACTOR F = 1.3035 - 0.0015
              FACTOR F = 1.3020

       สรุป       FACTOR F ค่าต้นทุนงาน  3,380,902.76   =   1.3020

ตัวอย่างการคํานวณหาค่า FACTOR F สําหรับงานก่อสร้าง อาคารแห่งหน่ึง 

แทนค่าสูตร FACTOR F = 1.3035 -    [ ( 1.3035 - 1.3003 ) x ( 3,380,902.76 - 2,000,000 ) ]
                                                ( 5,000,000 - 2,000,000 )

ซ่ึงมีมูลค่าวัสดุและแรงงาน(ค่างานส่วนที่ 1) = 3,380,902.76

FACTOR F

ตัวอย่างการคํานวณหาค่า FACTOR F

เง่ือนไข

สูตรคํานวณหาค่า FACTOR  F



 81

เอกสารอา้งอิง 

1 ) บัญชีราคาค่าวัสดุ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์    
2) บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาํนักมาตรฐานงบประมาณ 
    สํานักงบประมาณ 
3) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณปี 2560 
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 
     เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง  
     สํานักมาตรฐานการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 






