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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ

A.
A1.
a

A1000
ปรมิาณเกนิ 100 ลบ.ม. หรอืขุดลกึไม่เกนิ 1.00 เมตร ลบ.ม. - 99 .
ปรมิาณตั �งแต่  25-100 ลบ.ม. หรอืขุดลกึ1.00-1.50 ม. ลบ.ม. - 125 .
ปรมิาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรอืขุดลกึเกนิ1.50 ม. ลบ.ม. - 148 .

A1001 ดนิลูกรงั
ปรมิาณเกนิ 100 ลบ.ม. หรอืขุดลกึไม่เกนิ 1.00 เมตร ลบ.ม. - 194 .
ปรมิาณตั �งแต่  25-100 ลบ.ม. หรอืขุดลกึ1.00-1.50 ม. ลบ.ม. - 239 .
ปรมิาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.หรอืขุดลกึเกนิ1.50 ม. ลบ.ม. - 283 .

a

A1002 ขุดดนิทั +วไป ลบ.ม. - 60 .
A1003 ขุดดนิทั +วไป (เครื+องจกัรกล) ลบ.ม. - 18 .
A1004 ขุดลอกร่องนํ�า  (เครื+องจกัรกล) ลบ.ม. - 27 .
A1005 ขุดสระนํ�า  (เครื+องจกัรกล) ลบ.ม. - 18 .

a

A1006 ทรายหยาบรองพื�น ลบ.ม. 360         91 .
A1007 อฐิหกักระทุง้แน่นรองพื�น ลบ.ม. 150         104 .

a

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

a

A1010 ทรายถม ลบ.ม. 310         99 .
A1011 ดนิ ลบ.ม. 320         99 .
A1012 ดนิลูกรงั ลบ.ม. 315         99 .

a

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

a

A1015 ทรายหยาบ ลบ.ม. 438         - .
A1016 ทรายละเอยีด ลบ.ม. 451         - .
A1017 หนิย่อย เบอร ์1 ลบ.ม. 516         - .
A1018 หนิย่อย เบอร ์2 ลบ.ม. 516         - .
A1019 หนิคลุก ลบ.ม. 413         - .
A1020 หนิสเปก ลบ.ม. 380         - .

รายการ
ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน
ก. กลุ่มงานที� 1 
1. งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1 งานขดุดิน
ขดุดินฐานรากแล้วถมคืน

ดนิทั +วไป 

ขดุดินอื�น ๆ

วสัดรุองฐานราก

คอนกรีตหยาบรองฐานราก

วสัดถุมบริเวณ เพื�อปรบัระดบั (ขนจากกองใกล้อาคารและปรบัระดบั)

ถมบดอดัดิน - ลูกรงั  ( เครื�องจกัรกล )

ทราย - หิน
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
A2.
a
-

ต้น 5,060       920 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 5,060       980 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 5,060       1,280 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 6,800       950 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 6,800       1,120 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 6,800       1,430 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 8,800       980 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 8,800       1,190 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 8,800       1,440 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 9,500       1,080 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 9,500       1,340 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 9,500       1,450 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 12,220     1,150 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 12,220     1,395 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 12,220     1,520 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 16,360     1,343 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 16,360     1,559 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 16,360     1,712 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

-
ต้น 5,425       950 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 5,425       1,120 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 5,425       1,430 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 6,800       1,080 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 6,800       1,340 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 6,800       1,450 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 9,500       1,150 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 9,500       1,395 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 9,500       1,520 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 12,200     1,343 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 12,200     1,559 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 12,200     1,712 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 16,560     1,380 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 16,560     1,620 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 16,560     1,785 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

รายการ
1.2  งานเสาเขม็
เสาเขม็ คอนกรีตอดัแรง  ( คอร. )
เสาเขม็รปูสี�เหลี�ยมตนั  

A2000 เสาเขม็ คอร. . A  ขนาด  0.18 x 0.18 x 21.00 ม.

A2001 เสาเขม็ คอร. . A  ขนาด  0.22 x 0.22 x 21.00 ม.

A2002 เสาเขม็ คอร. . A  ขนาด  0.25 x 0.25 x 21.00 ม.

A2003 เสาเขม็ คอร. . A  ขนาด  0.26 x 0.26 x 21.00 ม.

A2004 เสาเขม็ คอร. . A  ขนาด  0.30 x 0.30 x 21.00 ม.

A2005 เสาเขม็ คอร. . A  ขนาด  0.35 x 0.35 x 21.00 ม.

เสาเขม็รปูตวั ไอ 

A2006 เสาเขม็รูปตวัไอ ขนาด  0.22 x 0.22 x 21.00 ม.

A2007 เสาเขม็รูปตวัไอ ขนาด  0.26 x 0.26 x  21.00 ม.

A2008 เสาเขม็รูปตวัไอ ขนาด  0.30 x 0.30 x 21.00 ม.

A2009 เสาเขม็รูปตวัไอ ขนาด  0.35 x 0.35 x 21.00 ม.

A2010 เสาเขม็รูปตวัไอ ขนาด  0.40 x 0.40 x 21.00 ม.
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
-

ต้น 6,650       980 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 6,650       1,190 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 6,650       1,440 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 8,285       1,150 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 8,285       1,395 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 8,285       1,520 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 10,885     1,343 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 10,885     1,559 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 10,885     1,712 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

ต้น 14,515     1,380 จาํนวนมากกว่า 100 ตน้ขึ�นไป

ต้น 14,515     1,620 จาํนวน 50 - 100 ตน้

ต้น 14,515     1,785 จาํนวนน้อยกว่า 50 ตน้

a
A2015 เสาเขม็เจาะ ขนาด  Ø  0.35 x 21.00 ม. ต้น 16,060     รวมค่าเจาะ

A2016 เสาเขม็เจาะ ขนาด  Ø  0.43 x 21.00 ม. ต้น 20,625     รวมค่าเจาะ

A2017 เสาเขม็เจาะ ขนาด  Ø  0.50 x 21.00 ม. ต้น 27,060     รวมค่าเจาะ

A2018 เสาเขม็เจาะ ขนาด  Ø  0.60 x 21.00 ม.   ต้น 33,220     รวมค่าเจาะ

a
-

ต้น 221         52 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 221         60 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 221         87 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 296         78 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 296         92 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 296         128 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 377         93 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 377         108 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 377         152 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 501         109 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 501         128 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 501         176 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

รายการ
เสาเขม็รปูกลมกลวง   ( แบบแรงเหวี�ยง ) 

A2011 เสาเขม็กลมกลวง ขนาด  Ø  0.25 x 21.00 ม.

A2012 เสาเขม็กลมกลวง ขนาด  Ø  0.30 x 21.00 ม.

A2013 เสาเขม็กลมกลวง ขนาด  Ø  0.35 x 21.00 ม.

A2014 เสาเขม็กลมกลวง ขนาด  Ø  0.40 x 21.00 ม.

เสาเขม็เจาะระบบ DRY PROCESS 

ราคาการทําเสาเขม็เจาะอาจ
เปลี+ยนแปลงตามสภาพพื�นที+

ก่อสรา้ง

เสาเขม็ คอนกรีตอดัแรงขนาดเลก็
รปูตวั ไอ  

A2019 เสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ  ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.

A2020 เสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ  ขนาด 15 ซม. x 4.00 ม.

A2021 เสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ ขนาด 15 ซม. x 5.00 ม.

A2022 เสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ ขนาด 15 ซม. x 6.00 ม.
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
-

ต้น 122         52 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 122         60 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 122         87 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 179         78 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 179         92 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 179         128 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 228         93 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 228         108 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 228         152 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 308         109 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 308         128 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 308         176 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

 -
ต้น 160         35 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 160         40 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 160         58 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 240         52 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 240         60 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 240         87 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 320         78 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 320         92 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 320         128 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 400         93 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 400         108 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 400         152 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

ต้น 480         109 จาํนวนมากกว่า 200 ตน้ขึ�นไป

ต้น 480         128 จาํนวน 100-200 ตน้

ต้น 480         176 จาํนวนน้อยกว่า 100 ตน้

รายการ
รปูตวั ที   

A2023 เสาเขม็ คอร. รูปตวัท ี ยาว 3.00 ม.

A2024 เสาเขม็ คอร. รูปตวัท ียาว 4.00 ม.

A2025 เสาเขม็ คอร. รูปตวัท ียาว 5.00 ม.

A2026 เสาเขม็ คอร. รูปตวัท ียาว 6.00 ม.

รปูหกเหลี�ยมกลวง  

A2027 เสาเขม็หกเหลี+ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.

A2028 เสาเขม็หกเหลี+ยมกลวง ขนาด 0.15 x 3.00 ม.

A2029 เสาเขม็หกเหลี+ยมกลวง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.

A2030 เสาเขม็หกเหลี+ยมกลวง ขนาด 0.15 x 5.00 ม.

A2031 เสาเขม็หกเหลี+ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a
-

A2032 เสารั �วคอนกรตีแบบตีนชา้ง ขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว  ยาว 2.50 ม. ต้น 400         50 .
A2033 เสารั �วคอนกรตีแบบตีนชา้ง ขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว  ยาว 3.00 ม. ต้น 480         60 .

-
A2034 เสารั �วคอนกรตีแบบตวัด ียาว  2.10 ม. ต้น 132         40 .
A2035 เสารั �วคอนกรตีแบบตวัด ียาว  2.40 ม. ต้น 165         50 .
A2036 เสารั �วคอนกรตีแบบตวัด ียาว  2.70 ม. ต้น 198         55 .
A2037 เสารั �วคอนกรตีแบบตวัด ียาว  3.10 ม. ต้น 275         60 .

a
A2038 เสาตอม่อคอนกรตี ขนาด  10 x 10 ซม. x 1.00 ม. ท่อน 155         20 .
A2039 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  10 x 10 ซม. x 2.00 ม. ท่อน 310         40 .
A2040 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  10 x 10 ซม. x 3.00 ม. ท่อน 450         60 .
A2041 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 1.00 ม. ท่อน 190         20 .
A2042 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 2.00 ม. ท่อน 380         40 .
A2043 เสาตอม่อคอนกรตี  ขนาด  12.5 x 12.5 ซม. x 3.00 ม. ท่อน 570         60 .

a
A2044 เสาเขม็ไมยู้คาลปิตสั ขนาด  Ø  3 นิ�ว x 3.00 ม. ต้น 25           60 .
A2045 เสาเขม็ไมยู้คาลปิตสั ขนาด  Ø  4 นิ�ว x 4.00 ม. ต้น 60           80 .
A2046 เสาเขม็ไมยู้คาลปิตสั ขนาด  Ø  5 นิ�ว x 5.00 ม. ต้น 125         100 .
A2047 เสาเขม็ไมยู้คาลปิตสั ขนาด  Ø  6 นิ�ว x 6.00 ม. ต้น 225         115 .

a
-

A2048 ค่าสกดัหวัเสาเขม็เจาะ  ขนาด  Ø  0.30 ม. ต้น - 230 .
A2049 ค่าสกดัหวัเสาเขม็เจาะ  ขนาด  Ø  0.35 ม. ต้น - 250 .
A2050 ค่าสกดัหวัเสาเขม็เจาะ  ขนาด  Ø  0.40 ม. ต้น - 280 .
A2051 ค่าสกดัหวัเสาเขม็เจาะ  ขนาด  Ø   0.50 ม. ต้น - 300 .
A2052 ค่าสกดัหวัเสาเขม็เจาะ  ขนาด  Ø   0.60 ม. ต้น - 350 .

-
A2053 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.18 x 0.18 ม. ต้น - 150 .
A2054 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.22 x 0.22 ม. ต้น - 180 .
A2055 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.26 x 0.26 ม. ต้น - 230 .
A2056 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ  ขนาด  0.30 x 0.30 ม. ต้น - 250 .
A2057 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ   ขนาด  0.35 x 0.35 ม. ต้น - 280 .
A2058 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. รูปตวัไอ   ขนาด  0.40 x 0.40 ม. ต้น - 300 .

รายการ
เสารั <วคอนกรีต
แบบตีนช้าง

แบบตวั ดี   ( ท้องปลิง )

เสาตอม่อคอนกรีต

เสาเขม็ไม้สน - เสาเขม็ไม้ยูคาลิปตสั

ค่าสกดัหวัเสาเขม็
เสาเขม็เจาะ

เสาเขม็ คอร. รปูตวัไอ
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
-

A2059 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. สี+เหลี+ยมตนั ขนาด  0.18 x 0.18 ม. ต้น - 180 .
A2060 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. สี+เหลี+ยมตนั ขนาด  0.22 x 0.22 ม. ต้น - 200 .
A2061 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. สี+เหลี+ยมตนั ขนาด  0.25 x 0.25 , 0.26 x 0.26 ต้น - 250 .
A2062 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. สี+เหลี+ยมตนั ขนาด  0.30 x 0.30 ม. ต้น - 280 .
A2063 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. สี+เหลี+ยมตนั ขนาด  0.35 x 0.35 ม. ต้น - 300 .
A2064 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ คอร. สี+เหลี+ยมตนั ขนาด  0.40 x 0.35 ม. ต้น - 320 .

a
-

A2065  วธิ ี BORING TEST จุด 13,500     -
A2066  วธิ ี PLATE BEARING จุด 6,500       -

-
A2067 วธิ ี DYNAMIC LOAD TEST จุด 28,500     -
A2068 วธิ ี SEISMIC INTEGRITY TEST จุด 300         -

รายการ
เสาเขม็ คอร. สี�เหลี�ยมตนั

การทดสอบทางวิศวกรรม
ทดสอบความสามารถรบันํ<าบรรทุกของพื<นดิน

ราคาเปลี+ยนแปลงไดต้าม
สภาพของสถานที+ก่อสรา้งจรงิ

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเขม็
ราคาเปลี+ยนแปลงไดต้าม

สภาพของสถานที+ก่อสรา้งจรงิ
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
A3.
a

A3000 ไมแ้บบทั +วไป อาคารชั �นเดยีว ( ใช ้80 % ) ลบ.ฟ. 400          - .
A3001 ไมแ้บบทั +วไป อาคาร 2 ชั �น ( ใช ้70 % ) ลบ.ฟ. 400          - .
A3002 ไมแ้บบทั +วไป อาคาร 3 ชั �น ( ใช ้60 % ) ลบ.ฟ. 400          - .
A3003 ไมแ้บบทั +วไป อาคาร 4 ชั �นขึ�นไป ( ใช ้50 % ) ลบ.ฟ. 400          - .

a
A3004 ไมแ้บบเปลอืยผวิ อาคารชั �นเดยีว ( ใช ้80 % ) ลบ.ฟ. 500          - .
A3005 ไมแ้บบเปลอืยผวิ อาคาร 2 ชั �น ( ใช ้70 % ) ลบ.ฟ. 500          - .
A3006 ไมแ้บบเปลอืยผวิ อาคาร 3 ชั �น ( ใช ้60 % ) ลบ.ฟ. 500          - .
A3007 ไมแ้บบเปลอืยผวิ อาคาร 4 ชั �นขึ�นไป ( ใช ้50 % ) ลบ.ฟ. 500          - .

a
ตร.ม.  - 115 5,000 ตร.ม. ขึ�นไป

ตร.ม.  - 133 น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

ตร.ม.  - 154 ชนิดผวิเรยีบ

ตร.ม.  - 193 ชนิดผวิมบีวัลวดลาย

a
A3010 ไมค้ร่าว ขนาด 1 ½  นิ�ว X 3 นิ�ว ( ใช้ 30% จากปริมาตรไม้แบบจริง ) ลบ.ฟ. 400          - .

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

a

A3012 ตะปู ขนาดต่าง ๆ กก. 30           -
A3013 ตะปู ขนาดยาว 3 นิ�ว ลงั 455         - ใชต้ะป ู0.25 กก.

A3014 ตะปู ขนาดยาว 2 ½  นิ�ว ลงั 475         - ต่อไมแ้บบ 1 ตร.ม.

A3015 ตะปู ขนาดยาว 2  นิ�ว ลงั 504         - ตะป ู1 ลงั /18กก.

A3016 ตะปู ขนาดยาว 1 ½  นิ�ว ลงั 524         -
A3017 ตะปู ขนาดยาว 1 นิ�ว ลงั 565         -
A3018 ตะปูตอกคอนกรตีขนาดยาว  3 นิ�ว -  4 นิ�ว กก. 60           - .
A3019 ตะปูตอกสงักะสขีนาดยาว 1.75 นิ�ว ( 50 - 70 ตวัต่อกล่อง ) กล่อง 15           - .

a
A3020 น๊อตหวักลม  ขนาด  Ø  3 หุน ยาว 6 นิ�ว ( 9 มม. ) กก. 80           - .
A3021 น๊อตหวักลม  ขนาด  Ø  4 หุน ยาว 6 นิ�ว ( 12 มม. ) กก. 90           - .

a
A3022 นั +งรา้นไมไ้ผ่ ตร.ม. 50           20 .
A3023 นั +งรา้นไม้ ตร.ม. 100         40 .
A3024 นั +งรา้นเหลก็ ตร.ม. 120         30 .

รายการ
1.3  งานแบบหล่อคอนกรีต
ไม้แบบทั �วไป

ไม้แบบเปลือยผิว

ค่าแรงไม้แบบ

A3008 ค่าแรงไมแ้บบทั +วไป

A3009 ค่าแรงไมแ้บบเปลอืยผวิ

ไม้คร่าว สําหรบัยึดแบบหล่อคอนกรีต

ไม้คํ<ายนัท้องแบบหล่อคอนกรีต

ตะปู ต่าง ๆ 

น๊อตหวักลม  ยาว 6 นิ<ว  ( สําหรบังานไม้ )

นั �งร้านสําหรบังานซ่อมแซมอาคาร
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
A4.
a

A4000 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้งติดดนิ ลบ.ม. 1,635       436 .
A4001 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้งชั �นเดยีว ลบ.ม. 1,635       498 .
A4002 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้ง 2 ชั �นขึ�นไป ลบ.ม. 1,635       542 .

a
A4003 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้งติดดนิ ลบ.ม. 1,970       436 .
A4004 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้งชั �นเดยีว ลบ.ม. 1,970       498 .
A4005 คอนกรตี 1:2:4  โครงสรา้ง 2 ชั �นขึ�นไป ลบ.ม. 1,970       542 .

A4006 คอนกรตีผสมเสรจ็ 180 กก./ตร.ซม.  /  140  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,430       - 1. โครงสรา้งตดิดนิ

A4007 คอนกรตีผสมเสรจ็  210 กก./ตร.ซม.  /  180 กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,470       - ค่าแรง 306 บาท

A4008 คอนกรตีผสมเสรจ็  240 กก./ตร.ซม.  /  210  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,510       - 2. โครงสรา้งชั �นเดยีว

A4009 คอนกรตีผสมเสรจ็  280 กก./ตร.ซม.  /  240  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,550       - ค่าแรง 391 บาท

A4010 คอนกรตีผสมเสรจ็  320 กก./ตร.ซม.  /  280  กก./ตร.ซม. ลบ.ม. 2,630       - 3. โครงสรา้งหลายชั �น

A4011 คอนกรตีหยาบผสมเสรจ็ 1:3:5 ลบ.ม. 2,170       - ค่าแรง 485 บาท

a
A4012 ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด ์ ( ประเภท 1 ) ตนั 2,359       - .
A4013 ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ( ประเภท 5 )  ตนั 2,980       - .
A4014 ปูนซีเมนต์ผสม ตนั 2,020       - .
A4015 ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 150         - .
A4016 ปูนซีเมนต์ผสม ( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 110         - .
A4017 ปูนซีเมนต์ผสม  ก่อ ฉาบ ( 50 ก.ก./ถุง ) ถุง 100         - .
A4018 ปูนซีเมนต์ขาว ( 40 ก.ก./ถุง ) ถุง 340         - .
A4019 ปูนขาว ( 5 ก.ก./ถุง ) ถุง 35           - .

a
A4020 แผ่นพลาสติกปูกนัซึม (กวา้ง 1.20 ม.) หลา 5             - .
A4021 นํ�ายากนัซึม ลติร 37           - .

***** หมายเหตุ : *****  นํ�ายากนัซึม 1 แกลลอน เท่ากบั 5 ลติร
                                 คอนกรตี 1 ลบ.ม. ใชนํ้�ายากนัซึม 5.24 ลติร

รายการ
1.4  งานคอนกรีตโครงสร้าง
คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท   1

คอนกรีตโครงสร้าง ประเภท   5

a
คอนกรีตผสมเสรจ็  กาํลงัอดัประลยัที�อายุ 28 วนั  ( กก./ตร.ซม. )
รปูลูกบาศก ์15x15x15 ซม.  /  รปูทรงกระบอก 15x30 ซม. (ไม่รวมค่าขนส่ง)

ปูนซีเมนต์ และ ปูนขาว

แผ่นพลาสติก - นํ<ายากนัซึม
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
A5.
a

ตนั 22,110     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 22,110     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 21,220     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 21,220     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 21,160     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 21,160     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 21,020     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 21,020     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 21,040     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 21,040     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 21,040     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 21,040     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

a
A5006 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 6 มม.  ( 2.22 กก./เสน้ ) เสน้ 50           8 เผื+อวสัดุ 5%

A5007 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 9 มม. ( 4.99 กก./เสน้ ) เสน้ 106         17 เผื+อวสัดุ 7%

A5008 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด RB 12 มม  ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 188         30 เผื+อวสัดุ 9%

A5009 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เสน้ ) เสน้ 292         47 เผื+อวสัดุ 11%

A5010 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 19 มม. ( 22.26 กก./เสน้ ) เสน้ 469         76 เผื+อวสัดุ 13%

A5011 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เสน้ ) เสน้ 811         131 เผื+อวสัดุ 15%

a
ตนั 20,440     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,440     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,240     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,240     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,240     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,240     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,240     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,240     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,175     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,175     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

รายการ
1.5  งานเหลก็เสริมคอนกรีต
เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24  ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตนั

A5000 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 6 มม.  ( 2.22 กก./เสน้ )

A5001 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 9 มม. ( 4.99 กก./เสน้ )

A5002 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด RB 12 มม  ( 8.88 กก./เสน้ )

A5003 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด RB 15 มม. ( 13.87 กก./เสน้ )

A5004 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด  RB 19 มม. ( 22.26 กก./เสน้ )

A5005 เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ SR.24 ขนาด RB 25 มม. ( 38.53 กก./เสน้ )

เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24  ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30  ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตนั

A5012 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ )

A5013 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ 

A5014 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ 

A5015 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ 

A5016 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ 
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a

A5017 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 182         30 เผื+อวสัดุ 9%

A5018 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ เสน้ 320         54 เผื+อวสัดุ 11%

A5019 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ เสน้ 500         84 เผื+อวสัดุ 13%

A5020 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ เสน้ 780         131 เผื+อวสัดุ 15%

A5021 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.30 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ เสน้ 975         165 เผื+อวสัดุ 15%

a
ตนั 20,766     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,766     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,575     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,575     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,575     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,575     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,575     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,575     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,575     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,575     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

ตนั 20,550     2,807 ปรมิาณ 100 ตนัขึ�นไป

ตนั 20,550     3,401 ปรมิาณน้อยกวา่ 100 ตนั

a
A5028 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ ) เสน้ 185         30 เผื+อวสัดุ 9%

A5029 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ เสน้ 325         54 เผื+อวสัดุ 11%

A5030 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ เสน้ 508         84 เผื+อวสัดุ 13%

A5031 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ เสน้ 792         131 เผื+อวสัดุ 15%

A5032 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ เสน้ 993         165 เผื+อวสัดุ 15%

A5033 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 32 มม. ( 63.13 กก./เสน้ เสน้ 1,298       216 เผื+อวสัดุ 15%

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

a
A5035 ลวดหนามเคลอืบสงักะส ีเบอร ์15 ( ยาว 72 ม. ) กก. 33           - .
A5036 ลวดหนามเคลอืบสงักะส ีเบอร ์ 14 ( ยาว 54 ม. ) กก. 32           - .
A5037 ลวดหนามเคลอืบสงักะส ีเบอร ์ 12   ( ยาว 36 ม. ) กก. 31           - .

a
A5038 แผ่นเรยีบ หนา 1.5 มม. แผ่น 3,296       300 35.40 กก./แผ่น

A5039 แผ่นเรยีบ หนา 2.0 มม. แผ่น 4,348       400 47.20 กก./แผ่น

A5040 แผ่นเรยีบ หนา 3.0 มม. แผ่น 6,522       600 70.80 กก./แผ่น

รายการ
เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30  ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40  ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อตนั

A5022 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 12 มม. ( 8.88 กก./เสน้ )

A5023 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด  DB 16 มม. ( 15.80 กก./เสน้ 

A5024 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด  DB 20 มม. ( 24.70 กก./เสน้ 

A5025 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด DB 25 มม. ( 38.50 กก./เสน้ 

A5026 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด  DB 28 มม. ( 48.30 กก./เสน้ 

A5027 เหลก็เสน้กลมผวิขอ้ออ้ย SD.40 ขนาด  DB 32 มม. ( 63.13 กก./เสน้ 

เหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40  ( ยาวท่อนละ 10.00 เมตร ) ราคาต่อเส้น

ลวดผกูเหลก็

ลวดหนามเคลือบสงักะสี ขดละ 6กิโลกรมั

เหลก็แผ่นไร้สนิม (แสตนเลส) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
A6.
a

A6000 พื�นสําเรจ็รูปทอ้งเรยีบ LL 200  กก./ตร.ม. ตร.ม. 220         25 .
A6001 พื�นสําเรจ็รูปทอ้งเรยีบ LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 235         25 .
A6002 พื�นสําเรจ็รูปทอ้งเรยีบ LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 250         25 .
A6003 พื�นสําเรจ็รูปทอ้งเรยีบ LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 270         25 .

a
A6004 พื�นสําเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 6 ซ.ม. LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 290         25 .
A6005 พื�นสําเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 300  กก./ตร.ม. ตร.ม. 310         30 .
A6006 พื�นสําเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 8 ซ.ม. LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 320         30 .
A6007 พื�นสําเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 10 ซ.ม. LL 400  กก./ตร.ม. ตร.ม. 370         35 .
A6008 พื�นสําเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 12 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 390         40 .
A6009 พื�นสําเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 15 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 450         50 .
A6010 พื�นสําเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 20 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 560         60 .
A6011 พื�นสําเรจ็รูปชนิดกลวง หนา 25 ซ.ม. LL 500  กก./ตร.ม. ตร.ม. 690         70 .

a
A6012 คอนกรตีทบัหน้า ไม่รวมเหลก็เสรมิ หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. ตร.ม. 84           20 .

รายการ
1.6  งานพื<นคอนกรีตสําเรจ็รปูอดัแรง (ไม่รวมค่าขนส่ง)
ชนิดตนั  ( ท้องเรียบ กว้าง 35 ซม. หนา 5 - 6 ซม. )

ชนิดกลวง  ( HOLLOWCORE )

คอนกรีตเททบัหน้า ไม่รวมเหลก็เสริม

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ

ขนาดเหลก็เสน้ SR.24
( fs=1,200 ksc. )

ขนาดเหลก็ ค่าวสัดุ
เสน้ผ่าศนูย์กลาง,ระยะหา่ง - ต่อหน่วย
   Ø 6 มม. @ 0.25 ม. ตร.ม. 26
   Ø 6 มม. @ 0.20 ม. ตร.ม. 31
    Ø 5 มม. @ 0.15 ม. ตร.ม. 41
    Ø 6 มม. @ 0.15 ม. ตร.ม. 41
    Ø 6 มม. @ 0.15 ม. ตร.ม. 54
    Ø 6 มม. @ 0.10 ม. ตร.ม. 48
    Ø 6 มม. @ 0.10 ม. ตร.ม. 63
    Ø 6 มม. @ 0.10 ม. ตร.ม. 60
    Ø 6 มม. @ 0.10 ม. ตร.ม. 80
    Ø 6 มม. @ 0.35 ม. ตร.ม. 41
    Ø 6 มม. @ 0.35 ม. ตร.ม. 41
    Ø 9 มม. @ 0.30 ม. ตร.ม. 48
    Ø 9 มม. @ 0.30 ม. ตร.ม. 46
    Ø 9 มม. @ 0.25 ม. ตร.ม. 54
    Ø 9 มม. @ 0.25 ม. ตร.ม. 55
    Ø 9 มม. @ 0.20 ม. ตร.ม. 55
    Ø 9 มม. @ 0.15 ม. ตร.ม. 91

ตร.ม. 5

รายการ

ตะแกรงเหลก็สําเรจ็รปู  WIREMESH
ขนาดตะแกรงเหลก็

ราคา
( fs=2,750 ksc. )

หน่วย
 ขนาดเหล็ก เสน้ผา่ศก

ระยะหา่ง

     Ø 4.0 มม. @ 0.25
     Ø 4.0 มม. @ 0.20
     Ø 4.0 มม. @ 0.15
   Ø 4.6 มม. @ .20

     Ø 4.6 มม. @ 0.15
     Ø 5.0 มม. @ 0.20
     Ø 5.0 มม. @ 0.15
     Ø 5.6 มม. @ 0.20
     Ø 5.6 มม. @ 0.15
     Ø 4.0 มม. @ 0.15
     Ø 4.6 มม. @ 0.20
     Ø 5.0 มม. @ 0.20
     Ø 6.0 มม. @ 0.30
     Ø 4.6 มม. @ 0.15
     Ø 6.0 มม. @ 0.25
     Ø 6.0 มม. @ 0.25
     Ø 6.0 มม. @ 0.15

                                                                                                          ค่าแรงงาน

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
A7.
a
-

A7000 เหลก็รางนํ�า ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม.    ท่อน 1,069       353 41.52 กก./ท่อน

A7001 เหลก็รางนํ�า ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม.  ท่อน 1,469       477 56.16 กก./ท่อน

A7002 เหลก็รางนํ�า ขนาด 125 x 65 x 60 x 6 มม. ท่อน 2,110       683 80.4 กก./ท่อน

A7003 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 75 x 75 x 9 มม.   ท่อน 3,950       1,224 144.0 กก./ท่อน

-
A7004 เหลก็รางนํ�า ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ท่อน 565         170 20-21 กก./ท่อน

A7005 เหลก็รางนํ�า ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. ท่อน 710         221 26.00 กก./ท่อน

A7006 เหลก็รางนํ�า ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 649         196 23-24 กก./ท่อน

A7007 เหลก็รางนํ�า ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 865         255 30-32 กก./ท่อน

A7008 เหลก็รางนํ�า ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 734         230 27.00 กก./ท่อน

A7009 เหลก็รางนํ�า ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 1,019       315 37.00 กก./ท่อน

A7010 เหลก็รางนํ�า  ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ท่อน 828         255 30.00 กก./ท่อน

A7011 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.  ท่อน 1,174       357 42.00 กก./ท่อน 

A7012 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 50 x 4.5 มม. ท่อน 1,120       424 49.86 กก./ท่อน

A7013 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 75 x 4.5 มม. ท่อน 1,550       515 60.60 กก./ท่อน

A7014 เหลก็รางนํ�า ขนาด 150 x 75 x 6.0 มม. ท่อน 2,117       673 79.20 กก./ท่อน

A7015 เหลก็รางนํ�า ขนาด 200 x 50 x 4.5 มม. ท่อน 1,620       515 60.60 กก./ท่อน

A7016 เหลก็รางนํ�า ขนาด 200 x 75 x 6.0 มม. ท่อน 2,495       796 93.60 กก./ท่อน

a
A7017 เหลก็ตวัซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ท่อน 565         179 21.00 กก./ท่อน

A7018 เหลก็ตวัซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ท่อน 712         221 26.00 กก./ท่อน

A7019 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 649         207 24.36 กก./ท่อน

A7020 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 938         289 34.00 กก./ท่อน

A7021 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 1,050       342 40.26 กก./ท่อน

A7022 เหลก็ตวัซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 4.5 มม. ท่อน 1,100       379 44.58 กก./ท่อน

A7023 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 703         230 27.06 กก./ท่อน

A7024 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 1,020       312 36.78 กก./ท่อน

A7025 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 1,107       383 45.00 กก./ท่อน

A7026 เหลก็ตวัซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 4.5 มม. ท่อน 1,279       424 49.92 กก./ท่อน

A7027 เหลก็ตวัซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ท่อน 816         251 29.50 กก./ท่อน

A7028 เหลก็ตวัซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 1,110       344 40.56 กก./ท่อน

A7029 เหลก็ตวัซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 3.2 มม. ท่อน 1,398       473 55.62 กก./ท่อน

A7030 เหลก็ตวัซี ขนาด 200 x 75 x 20 x 4.0 มม. ท่อน 1,809       581 68.40 กก./ท่อน

รายการ
1.7  งานเหลก็โครงสร้างรปูพรรณ ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )
เหลก็รางนํ<า (Steel U-Channel)
ชนิดรีดร้อน (Channel Steel)

ชนิดรีดเยน็ (Light Channel Steel)

เหลก็ตวัซี ชนิดรีดเยน็ (Light Lip Channel Steel)

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a

A7031 เหลก็ H-Beam ขนาด 150 x 150 x 7 x 10 มม. ท่อน 5,406       1,890 189.00 กก./ท่อน

A7032 เหลก็ H-Beam ขนาด 175 x 175 x 7.5 x 11 มม. ท่อน 6,893       2,410 241.00 กก./ท่อน

A7033 เหลก็ H-Beam ขนาด 200 x 200 x 8 x 12 มม. ท่อน 8,552       2,990 299.00 กก./ท่อน

A7034 เหลก็ H-Beam ขนาด 250 x 250 x 9 x 14 มม. ท่อน 12,413     4,340 434.00 กก./ท่อน

A7035 เหลก็ H-Beam ขนาด 300 x 300 x 10 x 15 มม. ท่อน 16,131     5,640 564.00 กก./ท่อน

A7036 เหลก็ H-Beam ขนาด 350 x 350 x 12 x 19 มม. ท่อน 23,510     8,220 822.00 กก./ท่อน

A7037 เหลก็ H-Beam ขนาด 400 x 400 x 13 x 21 มม. ท่อน 29,516     10,320 1,032.00 กก./ท่อน

a
A7038 เหลก็ I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 มม. ท่อน 3,048       1,030 103.00 กก./ท่อน

A7039 เหลก็ I-Beam ขนาด 150 x 125 x 8.5 x 14 มม. ท่อน 6,424       2,170 217.00 กก./ท่อน

A7040 เหลก็ I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7 x 10 มม. ท่อน 4,617       1,560 156.00 กก./ท่อน

A7041 เหลก็ I-Beam ขนาด 220 x 100 x 8.1 x 12.2 มม. ท่อน 5,506       1,860 186.00 กก./ท่อน

A7042 เหลก็ I-Beam ขนาด 250 x 125 x 7.5 x 12.5 มม. ท่อน 6,808       2,300 230.00 กก./ท่อน

A7043 เหลก็ I-Beam ขนาด 260 x 113 x 9.4 x 14 มม. ท่อน 7,460       2,520 252.00 กก./ท่อน

A7044 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ท่อน 8,584       2,900 290.00 กก./ท่อน

A7045 เหลก็ I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 มม. ท่อน 13,646     4,610 461.00 กก./ท่อน

A7046 เหลก็ I-Beam ขนาด 350 x 150 x 12 x 24 มม. ท่อน 15,481     5,230 523.00 กก./ท่อน

A7047 เหลก็ I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ท่อน 12,788     4,320 432.00 กก./ท่อน

A7048 เหลก็ I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 มม. ท่อน 16,280     5,500 550.00 กก./ท่อน

A7049 เหลก็ I-Beam ขนาด 500 x 190 x 11.5 x 23 มม. ท่อน 19,713     6,660 666.00 กก./ท่อน

A7050 เหลก็ I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ท่อน 23,621     7,980 798.00 กก./ท่อน

a
-

A7051 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ท่อน 179         57 6.72 กก./ท่อน

A7052 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 4 มม. ท่อน 236         74 8.70 กก./ท่อน

A7053 เหลก็ฉาก ขนาด 25 x 25 x 5 มม. ท่อน 287         90 10.60 กก./ท่อน

A7054 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 3 มม. ท่อน 210         69 8.16 กก./ท่อน

A7055 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 4 มม. ท่อน 296         93 10.89 กก/ท่อน

A7056 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x 5 มม. ท่อน 347         111 13.10 กก./ท่อน

A7057 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม. ท่อน 290         93 10.98 กก./ท่อน

A7058 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ท่อน 353         123 14.50 กก./ท่อน

A7059 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. ท่อน 475         150 17.70 กก./ท่อน

A7060 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 6 มม. ท่อน 382         123 14.50 กก./ท่อน

A7061 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ท่อน 450         156 18.40 กก./ท่อน

A7062 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 5 มม. ท่อน 609         192 22.62 กก./ท่อน

รายการ
เหลก็ เอช-บีม (Steel H-Beam)

เหลก็ ไอ-บีม (Steel I-Beam)

เหลก็ฉาก (Steel Equal Angle Bar)
ชนิดรีดร้อน 
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a
-

A7063 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ท่อน 645         228 26.80 กก./ท่อน

A7064 เหลก็ฉาก ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ท่อน 874         302 35.50 กก./ท่อน

A7065 เหลก็ฉาก ขนาด 65 x 65 x 8 มม. ท่อน 1,208       391 45.96 กก./ท่อน

A7066 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ท่อน 997         349 41.10 กก./ท่อน

A7067 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. ท่อน 1,628       508 59.76 กก./ท่อน

A7068 เหลก็ฉาก ขนาด 75 x 75 x 12 มม. ท่อน 2,185       663 78.00 กก./ท่อน

A7069 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 7 มม. ท่อน 1,498       489 57.54 กก./ท่อน

A7070 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 10 มม. ท่อน 2,137       678 79.80 กก./ท่อน

A7071 เหลก็ฉาก ขนาด 90 x 90 x 13 มม. ท่อน 2,780       867 102.00 กก./ท่อน

A7072 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 7 มม. ท่อน 1,593       529 62.20 กก./ท่อน

A7073 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ท่อน 2,210       758 89.20 กก./ท่อน

A7074 เหลก็ฉาก ขนาด 100 x 100 x 13 มม. ท่อน 3,130       974 114.60 กก./ท่อน

A7075 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 9 มม. ท่อน 2,897       909 106.98 กก./ท่อน

A7076 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 12 มม. ท่อน 3,805       1,190 139.98 กก./ท่อน

A7077 เหลก็ฉาก ขนาด 130 x 130 x 15 มม. ท่อน 4,798       1,470 172.98 กก./ท่อน

A7078 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 10 มม. ท่อน 3,846       1,173 138.00 กก./ท่อน

A7079 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 12 มม. ท่อน 4,505       1,394 163.98 กก./ท่อน

A7080 เหลก็ฉาก ขนาด 150 x 150 x 15 มม. ท่อน 5,632       1,717 201.98 กก./ท่อน

-
A7081 เหลก็ฉาก ขนาด 30 x 30 x3 .2 มม. ท่อน 220         70 8.28 กก./ท่อน

A7082 เหลก็ฉาก ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม. ท่อน 317         96 11.28 กก./ท่อน

A7083 เหลก็ฉาก ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. ท่อน 398         121 14.28 กก./ท่อน

A7084 เหลก็ฉาก ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม. ท่อน 487         147 17.28 กก./ท่อน

a
-

A7085 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด ½  นิ�ว x ½ นิ�ว  หนา 1.2 มม. ท่อน 103         19 2.28 กก./ท่อน

A7086 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด ¾  นิ�ว x ¾  นิ�ว  หนา 1.2 มม.  ท่อน 115         33 3.84 กก./ท่อน

A7087 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 1 นิ�ว x 1 นิ�ว  หนา 1.2 มม. ท่อน 169         44 5.22 กก./ท่อน

A7088 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 1 ½  นิ�ว x 1 ½  นิ�ว หนา 2.0 มม. ท่อน 388         111 13.08 กก./ท่อน

A7089 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 2 นิ�ว x 2 นิ�ว  หนา 2.0 มม.   ท่อน 510         149 17.58 กก./ท่อน

A7090 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 2 นิ�ว x 2 นิ�ว  หนา 2.3 มม. (มอก.)  ท่อน 630         170 20.04 กก./ท่อน

A7091 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 2 นิ�ว x 2 นิ�ว  หนา 3.2 มม. (มอก.)  ท่อน 760         230 27.00 กก./ท่อน

A7092 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 3 นิ�ว x 3 นิ�ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 810         230 27.00 กก./ท่อน

A7093 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตัุรสั ขนาด 3 นิ�ว x 3 นิ�ว  หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 1,250       358 42.06 กก./ท่อน

A7094 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตัุรสั ขนาด 3 นิ�ว x 3 นิ�ว  หนา 4.0 มม. (มอก.) ท่อน 1,608       438 51.54 กก./ท่อน

รายการ
เหลก็ฉาก (Steel Equal Angle Bar) (ต่อ)
ชนิดรีดร้อน 

ชนิดรีดเยน็

ท่อเหลก็กลวง 
สี�เหลี�ยมจตัุรสั (Square Tube)
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
A7095 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตัุรสั ขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว  หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 1,565       458 53.76 กก./ท่อน

A7096 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตัุรสั ขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว  หนา 4.0 มม. (มอก.) ท่อน 2,250       598 70.38 กก./ท่อน

A7097 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตัุรสั ขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว  หนา 4.5 มม. (มอก.) ท่อน 2,350       667 78.48 กก./ท่อน

A7098 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 5 นิ�ว x 5 นิ�ว  หนา 3.2 มม. (JIS ท่อน 2,035       577 67.86 กก./ท่อน

A7099 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 5 นิ�ว x 5 นิ�ว  หนา 4.5 มม. (JIS ท่อน 2,950       848 99.72 กก./ท่อน

A7100 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 5 นิ�ว x 5 นิ�ว  หนา 6.0 มม. (JIS) ท่อน 4,038       1,106 130.14 กก./ท่อน

A7101 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 6 นิ�ว x 6 นิ�ว  หนา 3.2 มม. (JIS) ท่อน 2,436       697 82.02 กก./ท่อน

A7102 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 6 นิ�ว x 6 นิ�ว หนา 4.5 มม. (มอก. ท่อน 3,650       1,028 120.90 กก./ท่อน

A7103 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 6 นิ�ว x 6 นิ�ว หนา 6.0 มม. (มอก. ท่อน 4,929       1,346 158.4 กก./ท่อน

A7104 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 8 นิ�ว x 8 นิ�ว  หนา 4.5 มม. ท่อน 4,900       1,388 163.26 กก./ท่อน

A7105 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมจตุัรสั ขนาด 8 นิ�ว x 8 นิ�ว  หนา 6.0 มม. ท่อน 6,408       1,827 214.92 กก./ท่อน

- สี�เหลี�ยมผืนผ้า (Rectangular Tube)
A7106 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 นิ�ว x 2 นิ�ว  หนา 1.2 มม. ท่อน 249         68 8.04 กก./ท่อน

A7107 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 นิ�ว x 2 นิ�ว หนา 2.3 มม. (มอก.) ท่อน 460         124 14.64 กก./ท่อน

A7108 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 นิ�ว x 2 นิ�ว หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 609         165 19.44 กก./ท่อน

A7109 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 ½  นิ�ว x 3 นิ�ว หนา 2.0 มม. ท่อน 621         170 20.04 กก./ท่อน

A7110 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 837         230 27.00 กก./ท่อน

A7111 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  หนา 2.3 มม. (JIS ท่อน 960         262 30.84 กก./ท่อน

A7112 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  หนา 3.2 มม. (มอก.) ท่อน 1,315       358 42.06 กก./ท่อน

A7113 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  หนา 4.0 มม.(มอก.) ท่อน 1,610       438 51.54 กก./ท่อน

A7114 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  หนา 4.5 มม.(มอก.) ท่อน 1,785       487 57.30 กก./ท่อน

A7115 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 2 นิ�ว x 6 นิ�ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 1,129       310 36.42 กก./ท่อน

A7116 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3 นิ�ว x 5 นิ�ว หนา 3.2 มม.(มอก.) ท่อน 1,771       486 57.12 กก./ท่อน

A7117 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3 นิ�ว x 5 นิ�ว หนา 4.0 มม.(มอก.) ท่อน 2,180       597 70.20 กก./ท่อน

A7118 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3 นิ�ว x 5 นิ�ว หนา 4.5 มม. (มอก.) ท่อน 2,440       668 78.60 กก./ท่อน

A7119 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3 นิ�ว x 6 นิ�ว หนา 3.2 มม.(JIS) ท่อน 2,010       550 64.68 กก./ท่อน

A7120 ท่อเหลก็กลวงสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3 นิ�ว x 6 นิ�ว หนา 4.5 มม.(JIS) ท่อน 2,765       757 98.10 กก./ท่อน

- ท่อกลมประเภท  BS - S
A7121 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  1 นิ�ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 294         81 9.48 กก./ท่อน

A7122 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว  หนา 2.0 มม. ท่อน 428         117 13.80 กก./ท่อน

A7123 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  2 นิ�ว  หนา 2.3 มม. ท่อน 614         168 19.80 กก./ท่อน

A7124 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  3 นิ�ว  หนา 2.5 มม. ท่อน 991         272 31.98 กก./ท่อน

A7125 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  4 นิ�ว  หนา 3.0 มม. ท่อน 1,531       420 49.38 กก./ท่อน

รายการ
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
- ท่อกลมประเภท  BS - M

A7126 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø 1 นิ�ว  หนา 2.7 มม. ท่อน 400         110 12.90 กก./ท่อน

A7127 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว  หนา 3.0 มม. ท่อน 627         172 20.22 กก./ท่อน

A7128 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  2 นิ�ว  หนา 3.0 มม. ท่อน 791         217 25.50 กก./ท่อน

A7129 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  2 ½ นิ�ว   หนา 3.0 มม. ท่อน 1,008       276 32.52 กก./ท่อน

A7130 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  3 นิ�ว  หนา 3.2 มม. ท่อน 1,241       340 40.02 กก./ท่อน

A7131 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  4 นิ�ว  หนา 4.0 มม. ท่อน 2,024       555 65.28 กก./ท่อน

a เหลก็แท่งสี�เหลี�ยมตนั
A7132 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด 3/8 นิ�ว x 3/8 นิ�ว ท่อน 132         36 4.26 กก./ท่อน

A7133 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด ½ นิ�ว  x ½ นิ�ว ท่อน 211         64 6.80 กก./ท่อน

A7134 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด 5/8 นิ�ว x 5/8 นิ�ว ท่อน 366         100 11.82 กก./ท่อน

A7135 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด ¾ นิ�ว  x  ¾ นิ�ว ท่อน 528         145 17.04 กก./ท่อน

A7136 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด 1 นิ�ว x 1 นิ�ว ท่อน 941         258 30.36 กก./ท่อน

A7137 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด1 ¼ นิ�ว  x 1 ¼ นิ�ว ท่อน 1,469       403 47.40 กก./ท่อน

A7138 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด 1 ½ นิ�ว  x 1 ½ นิ�ว ท่อน 2,117       580 68.28 กก./ท่อน

A7139 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด 1 ¾ นิ�ว x 1 ¾ นิ�ว ท่อน 2,881       790 92.95 กก./ท่อน

A7140 เหลก็แท่งสี+เหลี+ยมตนั ขนาด 2 นิ�ว  x 2 นิ�ว ท่อน 3,765       1,032 121.44 กก./ท่อน

a เหลก็แบน สี�เหลี�ยมผืนผ้า (Steel Flat Bars)
A7141 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1/2 นิ�ว  หนา 1 หุน (3 มม.)  ท่อน 55           15 1.77 กก./ท่อน

A7142 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1/2 นิ�ว  หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) ท่อน 82           22 2.64 กก./ท่อน

A7143 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 5/8 นิ�ว  หนา 1 หุน (3 มม.)  ท่อน 69           19 2.21 กก./ท่อน

A7144 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 5/8 นิ�ว  หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) ท่อน 102         28 3.30 กก./ท่อน

A7145 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3/4 นิ�ว  หนา 1 หุน (3 มม.)  ท่อน 82           23 2.66 กก./ท่อน

A7146 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3/4 นิ�ว  หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) ท่อน 123         34 3.96 กก./ท่อน

A7147 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3/4 นิ�ว  หนา 2 หุน (6 มม.) ท่อน 165         45 5.31 กก./ท่อน

A7148 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 นิ�ว  หนา 1 หุน (3 มม.)  ท่อน 110         30 3.54 กก./ท่อน

A7149 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 นิ�ว หนา 1 1/2 หุน (4.5 มม.) ท่อน 164         45 5.28 กก./ท่อน

A7150 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 นิ�ว  หนา 2 หุน (3 มม.)  ท่อน 219         60 7.08 กก./ท่อน

A7151 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 นิ�ว หนา 3 หุน ( 9 มม. )  ท่อน 329         90 10.60 กก./ท่อน

A7152 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 นิ�ว  หนา 4 หุน ( 12 มม. )  ท่อน 439         120 14.16 กก./ท่อน

A7153 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 1/4 นิ�ว  หนา 3 หุน ( 9 มม. ) ท่อน 420         115 13.56 กก./ท่อน

A7154 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 1/2 นิ�ว  หนา 3 หุน ( 9 มม. )  ท่อน 498         137 16.08 กก./ท่อน

A7155 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 1 1/2 นิ�ว  หนา 4 หุน ( 13 มม. )  ท่อน 666         183 21.48 กก./ท่อน

A7156 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 2 นิ�ว  หนา 4 หุน ( 12 มม. )  ท่อน 876         240 28.26 กก./ท่อน

A7157 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 3 นิ�ว  หนา 4 หุน ( 12 มม. )  ท่อน 1,313       360 42.36 กก./ท่อน

A7158 เหลก็แบนสี+เหลี+ยมผนืผา้ ขนาด 4 นิ�ว  หนา 4 หุน  ( 12 มม. ) ท่อน 1,744       478 56.25 กก./ท่อน

รายการ
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
a เหลก็แผ่นเรียบดาํ (Steel Plate) ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต

A7159 เหลก็แผ่นเรยีบดํา หนา 2 มม. แผ่น 1,457       400 47.00 กก./แผ่น 

A7160 เหลก็แผ่นเรยีบดํา  หนา 3 มม. แผ่น 2,170       595 70.00 กก./แผ่น

A7161 เหลก็แผ่นเรยีบดํา หนา 4 มม. แผ่น 2,914       799 94.00 กก./แผ่น

A7162 เหลก็แผ่นเรยีบดํา หนา 6 มม. แผ่น 4,340       1,190 140.00 กก./แผ่น

A7163 เหลก็แผ่นเรยีบดํา หนา 9 มม.  แผ่น 6,510       1,785 210.00 กก./แผ่น

a แปหลงัคาสําเรจ็รปู ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )
A7164 แปหลงัคาสําเรจ็รูป หนา 0.55 มม. ท่อน 120         22 .
A7165 แปหลงัคาสําเรจ็รูป หนา 0.70 มม. ท่อน 140         22 .
A7166 แปเหลก็อาบสงักะสตีวัซี 75x35(37)x8.5x0.75 มม. เมตร 100         25 .

a ค่าติดตั <งโครงหลงัคาไม้
A7167 ทรงจั +วและทรงเพงิแหงน ตร.ม. - 102 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึ�นไป

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

A7168 ทรงป ั �นหยา ตร.ม. - 140 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึ�นไป

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

A7169 ทรงไทย ตร.ม. - 198 จนัทนั/แปห่าง 75 ซม. ขึ�นไป

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

รายการ
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
B.
B1.
b
-

B1000 กระเบื�องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. แผ่น 58           - สซีเีมนต์

B1001 กระเบื�องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. แผ่น 67           - สต่ีางๆ

B1002 กระเบื�องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5.5 มม. แผ่น 74           - สพีเิศษ (สปีระกายมกุ )

B1003 กระเบื�องลอนคู่ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. แผ่น 74           - สซีเีมนต์

B1004 กระเบื�องลอนคู่ขนาด 0.50x1.50 ม. หนา 5 มม. แผ่น 84           - สต่ีางๆ

B1005 ครอบสนัโคง้กระเบื�องลอนคู่  แผ่น 58           - สซีเีมนต์

B1006 ครอบสนัโคง้กระเบื�องลอนคู่ แผ่น 67           - สต่ีางๆ

B1007 ครอบสนัโคง้กระเบื�องลอนคู่ แผ่น 74           - สพีเิศษ (สปีระกายมกุ )

B1008 ครอบตะเฆ่กระเบื�องลอนคู่ แผ่น 58           - สซีเีมนต์

B1009 ครอบตะเฆ่กระเบื�องลอนคู่  แผ่น 67           - สต่ีางๆ

B1010 ครอบตะเฆ่กระเบื�องลอนคู่  แผ่น 74           - สพีเิศษ (สปีระกายมกุ )

B1011 ครอบเพงิแหงนกระเบื�องลอนคู่   แผ่น 58           - สซีเีมนต์

B1012 ครอบเพงิแหงนกระเบื�องลอนคู่   แผ่น 67           - สต่ีางๆ

B1013 ครอบเพงิแหงนกระเบื�องลอนคู่   แผ่น 74           - สพีเิศษ (สปีระกายมกุ )

B1014 ชนฝากระเบื�องลอนคู่ แผ่น 58           - สซีเีมนต์

B1015 ชนฝากระเบื�องลอนคู่ แผ่น 67           - สต่ีางๆ

B1016 ชนฝากระเบื�องลอนคู่ แผ่น 74           - สพีเิศษ (สปีระกายมกุ )

-
B1017 รางนํ�าสงักะส ี 4 นิ�ว เมตร 250         - .
B1018 รางนํ�าสแตนเลส  4 นิ�ว เมตร 630         - .

-
B1019 ขอยดึกระเบื�องลอนคู่ 8 นิ�ว - 10 นิ�ว ตวั 6             - .
B1020 ขอยดึกระเบื�องลอนคู่เคลอืบส ี8 นิ�ว - 10 นิ�ว ตวั 10           - .
B1021 ขอยดึกระเบื�องลูกฟูกลอนเลก็ 6 นิ�ว - 8 นิ�ว ตวั 7             - .
B1022 สลกัเกลยีวยดึกระเบื�องลอนคู่ ตวั 7             - .
B1023 สลกัเกลยีวยดึกระเบื�องลอนใหญ่ 16 นิ�ว ตวั 9             - .
B1024 สลกัเกลยีวและพุกรองกระเบื�องบานเกลด็ ชุด 13           - .
B1025 สลกัเกลยีวยดึครอบกระเบื�อง ตวั 7             - .
B1026 ตะปูเกลยีวยดึกระเบื�องลอนคู่ 4 นิ�ว ตวั 6             - .
B1027 ตะปูเกลยีวยดึกระเบื�องลูกฟูกลอนเลก็ 2 ½  นิ�ว  - 3 นิ�ว ตวั 6             - .

รายการ
2. งานสถาปัตยกรรม
2.1 งานมุงหลงัคา
กระเบื<องซีเมนต์เส้นใย 
กระเบื<องลอนคู่

รางนํ<าตะเฆ่ราง

อปุกรณ์ยึดกระเบื<องซีเมนต์เส้นใย
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
b

B1028 กระเบื�องคอนกรตีลอนโคง้หรอืลอนเหลี+ยม  แผ่น 12           - สแีดงกุหลาบ - เทา

B1029 กระเบื�องคอนกรตีลอนโคง้หรอืลอนเหลี+ยม แผ่น 16           - สอีื+น ๆ

B1030 กระเบื�องคอนกรตีลอนโคง้หรอืลอนเหลี+ยม   แผ่น 31           - สนํี�าเงนิแพรไหม

B1031 กระเบื�องคอนกรตีลอนกาบกลว้ย แผ่น 12           - สอีฐิอําไพ - สนํี�าตาล

B1032 กระเบื�องคอนกรตีลอนกาบกลว้ย แผ่น 16           - สเีขยีวไพรพฤกษ์

B1033 กระเบื�องคอนกรตีลอนนีโอคลาส แผ่น 16           - สนํี�าเงนิ - สมีกุชมพู

B1034 กระเบื�องคอนกรตีลอนคลื+น    แผ่น 24           - สนํี�าทะเล

B1035 ครอบสนัโคง้ แผ่น 26           - .
B1036 ครอบขา้ง แผ่น 26           - .
B1037 ครอบขา้งปิดชายคา แผ่น 32           - .
B1038 ครอบขา้งปิดจั +ว แผ่น 40           - .
B1039 ครอบโคง้หางมน แผ่น 40           - .
B1040 ครอบโคง้ 2 ทาง แผ่น 32           - .
B1041 ครอบโคง้ 3 ทาง แผ่น 50           - .
B1042 ครอบโคง้ 4 ทาง แผ่น 50           - .
B1043 ปูนป ั �นครอบหลงัคาตะเฆ่สนั เมตร 580         - รวมค่าแรง

B1044 รางนํ�าสงักะสตีะเฆ่รางสําเรจ็รูป เมตร 443         - รวมค่าแรง

B1045 แผ่นเสรมิรอยต่อกนัรั +ว เมตร 390         - รวมค่าแรง

-
B1046 ขอยดึกระเบื�องคอนกรตี ตวั 2             - .
B1047 ขอยดึเชงิชายกระเบื�องคอนกรตี ตวั 5             - .
B1048 ตะปูเกลยีวยดึแป กล่องละ 500 ตวั กล่อง 350         - .
B1049 ตะปูเกลยีวยดึกระเบื�องคอนกรตี 2.25 นิ�ว ตวั 1             - .
B1050 ตะปูเกลยีวยดึกระเบื�องคอนกรตี ปลายสว่าน 2.5 นิ�ว ตวั 2             - .
B1051 ตะปูเกลยีวยดึกระเบื�องคอนกรตี ปลายสว่าน 4 นิ�ว ตวั 4             - .

b
B1052 กระเบื�องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.20 ม. แผ่น 250         -
B1053 กระเบื�องโปร่งแสงลอนคู่ ขนาด 0.50 ม. x 1.50 ม. แผ่น 310         -
B1054 กระเบื�องโปร่งแสงลอนเลก็ขนา 0.54 ม.x1.20 ม. แผ่น 275         -
B1055 กระเบื�องโปร่งแสงลอนเลก็ ขนาด 0.54 ม. x 1.50 ม. แผ่น 340         -
B1056 กระเบื�องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด1.00 ม.x1.20 ม. แผ่น 530         -
B1057 กระเบื�องโปร่งแสงลอนใหญ่ขนาด1.00 ม.x1.50 ม. แผ่น 665         -
B1058 กระเบื�องโปร่งแสงลอนใหญ่ ขนาด 1.00 ม. x 1.80 ม. แผ่น 800         -
B1059 กระเบื�องโปร่งแสงลอนสงักะส ีขนาด 0.65 ม. x 2.13 ม. แผ่น 315         -
B1060 กระเบื�องโปร่งแสงลอนโคง้ - ลอนกาบกลว้ย - ลอนคลื+น แผ่น 330         -

รายการ
กระเบื<องคอนกรีต 

อปุกรณ์ยึดกระเบื<องคอนกรีต

กระเบื<องพลาสติกโปร่งแสง

สขีาวใส - ขาวขุ่น
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
b

B1061 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลอืบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.  ตร.ม. 290         70 หลงัคาจั +ว

B1062 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลอืบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.   ตร.ม. 340         70 หลงัคาจั +ว

B1063 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลอืบอะลูซิงค ์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 230         70 หลงัคาจั +ว

B1064 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลอืบอะลูซิงค ์หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.   ตร.ม. 280         70 หลงัคาจั +ว

B1065 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลอืบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 315         80 หลงัคาโคง้

B1066 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลอืบส ีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.      ตร.ม. 355         80 หลงัคาโคง้

B1067 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลอืบอะลูซิงค ์หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ตร.ม. 260         80 หลงัคาโคง้

B1068 แผ่นเหลก็รดีลอนเคลอืบอะลูซิงค ์หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.  ตร.ม. 310         80 หลงัคาโคง้

B1069 ครอบมุม   ( FLASHING )   กวา้ง 60 ซม. เมตร 260         50 เคลอืบสี

B1070 ครอบมุม    ( FLASHING ) กวา้ง 60 ซม. เมตร 220         50 เคลอืบอะลูซงิค์

B1071 บานเกลด็  ( LOUVER ) เมตร 160         รวมค่าแรง เคลอืบสี

B1072 บานเกลด็ ( LOUVER ) เมตร 150         รวมค่าแรง เคลอืบอะลูซงิค์

B1073 หลงัคาแผ่นใส ( SKY-LIGHT )     หนา 1.5 มม. ตร.ม. 350         40 .
b
-

B1074 สงักะสลีูกฟูกลอนเลก็ หนา 0.40 มม.  ฟุต 20           - เบอร ์28

B1075 สงักะสลีูกฟูกลอนเลก็ หนา 0.25 มม.  ฟุต 20           - เบอร ์32

B1076 สงักะสลีูกฟูกลอนเลก็ หนา 0.25 มม.  ฟุต 20           - เบอร ์35

B1077 สงักะสลีูกฟูกลอนใหญ่ หนา 0.20 มม.   ฟุต 20           - เบอร ์35

-
B1078 สงักะสลีูกฟูกลอนเลก็กวา้ง 2.5 ฟุตหนา 0.20 มม.  ฟุต 23           - เบอร ์35

B1079 สงักะสลีูกฟูกลอนใหญ่กวา้ง 2.5 ฟุตหนา0.20มม.  ฟุต 23           - เบอร ์35

b
B1080 แผ่นสะทอ้นความรอ้น อลูมเินียม ดา้นเดยีว ตร.ม. 42           18 .
B1081 แผ่นสะทอ้นความรอ้น อลูมเินียม สองดา้น ตร.ม. 58           18 .
B1082 ฉนวนกนัความรอ้นชนิด   ( PE )   หนา 5 มม. ตร.ม. 120         รวมค่าแรง .
B1083 ฉนวนกนัความรอ้นชนิด  ( PU )  หนา 25 มม. ตร.ม. 235         รวมค่าแรง .
B1084 ฉนวนกนัความรอ้นชนิด  ( PU )  หนา 50 มม. ตร.ม. 470         รวมค่าแรง .

b
B1085 เชงิชายไมเ้นื�อแขง็ ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว เมตร 100         89 .
B1086 เชงิชายไมเ้นื�อแขง็ ขนาด 1 นิ�ว x 8 นิ�ว เมตร 150         89 .
B1087 เชงิชายไมเ้นื�อแขง็ ขนาด 1 นิ�ว x 10 นิ�ว เมตร 185         89 .
B1088 ไมปิ้ดลอนกระเบื�อง ขนาด  ¾   นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 43           69 .
B1089 ไมปิ้ดลอนกระเบื�อง ขนาด  ¾   นิ�ว x 6 นิ�ว เมตร 64           69 .
B1090 ไมปิ้ดลอนกระเบื�อง ขนาด  ¾  นิ�ว x 8 นิ�ว เมตร 84           69 .

รายการ
หลงัคาและแผ่นปิดข้างแผ่นเหลก็รีดลอน  ( ROOF AND SIDING METAL SHEET )

แผ่นเหลก็เคลือบสงักะสีแผ่นลอน ขนาด 2.5 ฟุต x 5 ฟุต - 10 ฟุต
ไม่ชบุสี

ชบุสี

วสัดฉุนวนกนัความร้อน

เชิงชาย - ปิดลอนกระเบื<อง ไม้เนื<อแขง็
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b

B1091 เชงิชายไมสํ้าเรจ็รูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม. เมตร 57           69 .
B1092 เชงิชายไมสํ้าเรจ็รูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม. เมตร 82           69 .

b
-

B1093 รางนํ�าสงักะสเีบอร ์26 กวา้ง 5 นิ�ว เมตร 350         20 พรอ้มขอรดัราง

B1094 รางนํ�าสงักะสเีบอร ์26 กวา้ง 6 นิ�ว  เมตร 400         20 พรอ้มขอรดัราง

B1095 รางนํ�าสงักะสเีบอร ์28 กวา้ง 5 นิ�ว เมตร 300         20 พรอ้มขอรดัราง

B1096 รางนํ�าสงักะสเีบอร ์28 กวา้ง 6 นิ�ว เมตร 350         20 พรอ้มขอรดัราง

B1097 ท่อรบันํ�าฝนสงักะสเีบอร ์28 ขนาด  Ø 3 นิ�ว เมตร 250         20 พรอ้มแหวนรดัท่อ

B1098 ท่อรบันํ�าฝนสงักะสเีบอร ์28 ขนาด  Ø 4 นิ�ว    เมตร 350         20 พรอ้มแหวนรดัท่อ

-
B1099 รางนํ�าสแตนเลสหนา 1 มม.กวา้ง 5 นิ�ว เมตร 700         20 พรอ้มขอรดัราง

B1100 รางนํ�าสแตนเลสหนา 1 มม.กวา้ง 6 นิ�ว เมตร 800         20 พรอ้มขอรดัราง

B1101 ท่อรบันํ�าฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด Ø 3 นิ�ว เมตร 400         20 พรอ้มแหวนรดัท่อ

B1102 ท่อรบันํ�าฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4 นิ�ว เมตร 500         20 พรอ้มแหวนรดัท่อ

b
-

B1103 ทรงจั +ว ตร.ม. - 28 .
B1104 ทรงไทย ตร.ม. - 34 .
B1105 ป ั �นหยา ตร.ม. - 31 .

- สงักะสี
B1106 ทรงจั +ว, ทรงไทย, ป ั �นหยา, ทรงเพงิ (ทุกขนาด) ตร.ม. - 20 .

- กระเบื<องคอนกรีต
B1107 ทรงจั +ว, ทรงไทย, ป ั �นหยา, ทรงเพงิ ตร.ม. - 32 .
B1108 ครอบขา้ง, ครอบชนผนัง ตร.ม. - 28 .
B1109 ครอบสนัโคง้, ตะเฆ่สนั, (รวมค่าแรงปูนทราย,ทาส)ี ตร.ม. - 30 .

รายการ
เชิงชายไม้สําเรจ็รปู (สีธรรมชาติหรือสีรองพื<น)

รางรบันํ<าฝน และท่อรบันํ<าฝน 
รางสงักะสี

รางสแตนเลส

ค่าติดตั <งกระเบื<องหลงัคา
กระเบื<องลอนคู่ - กระเบื<องลูกฟูก 
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
B2.
b
-

B2000 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 492         97 ธรรมดา

B2001 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 508         97 มฟีอยล์

B2002 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 509         97 ทนความชื�น

B2003 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 509         97 ธรรมดา

B2004 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 521         97 มฟีอยล์

B2005 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 522         97 ทนความชื�น

B2006 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 593         97 ทนไฟ

-
B2007 ฝ้ากระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 4 มม.เคร่าไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 469         92 ตีเวน้ร่อง = 94 บาท
B2008 ฝ้ากระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 6 มม.เคร่าไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 498         92 ตีเวน้ร่อง = 94 บาท

- ระแนงไม้
B2009 ฝ้าระแนงไมเ้นื�อแขง็ ขนาด ½  นิ�ว x 2 นิ�ว คร่าวไมเ้นื�อแขง็  ตร.ม. 575         134 เวน้รอ่ง

B2010 ฝ้าระแนงไมเ้นื�อแขง็ ขนาด 1 นิ�ว x 4 นิ�ว คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 815         140 เขา้ลิ�น

b
-

B2011 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 262         75 ธรรมดา

B2012 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 285         75 มฟีอยล์

B2013 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 329         75 ทนความชื�น

B2014 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 266         75 ธรรมดา

B2015 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 297         75 มฟีอยล์

B2016 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 358         75 ทนความชื�น

B2017 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม. คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 405         75 ทนไฟ

-
B2018 ฝ้ากระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 4 มม.คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 250         75 .

ฝ้ากระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 4 มม.
ตีเวน้ร่อง ยาแนวโพลยีูรเิทนซีลแลนท ์คร่าวโลหะชุบสงักะสี

B2020 ฝ้ากระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 6 มม.คร่าวโลหะชุบสงักะสี ตร.ม. 285         75 .
ฝ้ากระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 6 มม.
ตีเวน้ร่อง ยาแนวโพลยีูรเิทนซีลแลนท ์คร่าวโลหะชุบสงักะสี

-
B2022 ฝ้าระแนงเหลก็ชุบสงักะสอีบส ี     ตร.ม. 1,500       รวมคา่ตดิตั �ง พรอ้มโครงครา่ว

รายการ
2.2 งานฝ้าเพดาน และแผงบงัแดด
ฝ้าเพดานโครงคร่าวไม้เนื<อแขง็
แผ่นยิบซั �มบอรด์ ฉาบเรียบรอยต่อ

แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ

ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชบุสงักะสี
แผ่นยิบซั �มบอรด์ ฉาบเรียบรอยต่อ

แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ

B2019 ตร.ม. 265         75 .

B2021 ตร.ม. 300         75 .

ระแนงเหลก็
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b
- แผ่นยิบซั �มบอรด์

B2023 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม คร่าวอลูมเินียม ท ีบาร์ ตร.ม. 250         52 ธรรมดา

B2024 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวอลูมเินียม ท ีบาร์ ตร.ม. 298         52 มฟีอยล์

B2025 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวอลูมเินียม ท ีบาร ์ ตร.ม. 298         52 ทนความชื�น

B2026 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวอลูมเินียม ท ีบาร ์ ตร.ม. 265         52 ธรรมดา

B2027 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวอลูมเินียม ท ีบาร์ ตร.ม. 315         52 มฟีอยล์

B2028 ฝ้ายปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวอลูมเินียม ท ีบาร์ ตร.ม. 315         52 ทนความชื�น

-
B2029 ฝ้ากระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 4 มม.คร่าวทบีาร์ ตร.ม. 215         52 .
B2030 ฝ้ากระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 6 มม.คร่าวทบีาร์ ตร.ม. 249         52 .

-
B2031 ฉาบปูนเพดาน คสล. ตร.ม. 58           82 .
B2032 อุดแต่งยาแนวใต้พื�นสําเรจ็รูป ตร.ม. 22           25 .

b
B2033 แผงบงัแดดคร่าวไมเ้นื�อแขง็แผ่นกระเบื�องเสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.                ตร.ม. 410         92 หนาไม่เกนิ 6 มม.
B2034 แผงบงัแดดคร่าวไมเ้นื�อแขง็แผ่นกระเบื�องเสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.                ตร.ม. 447         92 หนาไม่เกนิ 6 มม.
B2035 แผงบงัแดดคร่าวไมเ้นื�อแขง็แผ่นชิ�นไมอ้ดัความหนาแน่นสงู หนา 8 มม. ตร.ม. 489         94 .
B2036 แผงบงัแดดคร่าวไมเ้นื�อแขง็แผ่นชิ�นไมอ้ดัความหนาแน่นสงู หนา 10 มม ตร.ม. 535         94 .

b
B2037 แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉากแผ่นกระเบื�องเสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.                ตร.ม. 423         92 หนาไม่เกนิ 6 มม.
B2038 แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉากแผ่นกระเบื�องเสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม.                ตร.ม. 455         92 หนาไม่เกนิ 6 มม.
B2039 แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉากแผ่นชิ�นไมอ้ดัความหนาแน่นสงู หนา 8 มม. ตร.ม. 501         94 .
B2040 แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉากแผ่นชิ�นไมอ้ดัความหนาแน่นสงู หนา 10 มม. ตร.ม. 525         94 .

b
B2041 แผงบงัแดดอลูมเินียมเคลอืบสแีบบตวั  C   ( พรอ้มโครงครา่ว ) ตร.ม. 1,650        - รวมค่าตดิตั �ง

B2042 แผงบงัแดดอลูมเินียมเคลอืบสแีบบตวั  Z   ( พรอ้มโครงครา่ว ) ตร.ม. 1,650        - รวมค่าตดิตั �ง

b
B2043 บวัฝ้าเพดานไม ้ขนาด 1/2 x 2 นิ�ว - 3 นิ�ว เมตร 25           41 .
B2044 บวัฝ้าเพดานสําเรจ็รูป ขนาด 1/2 x 2 นิ�ว - 3 นิ�ว เมตร 30           38 .

รายการ
ฝ้าเพดานโครงคร่าวอลูมิเนียม ที.บาร ์(T-BAR)

แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ

ฝ้าเพดานฉาบปูนและยาแนว  ( ใต้ท้องพื<น )

แผงบงัแดดคร่าวไม้เนื<อแขง็

แผงบงัแดดคร่าวเหลก็ฉาก

แผงบงัแดดอลูมิเนียม

บวัฝ้าเพดานไม้

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"

หน้า 24 



CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
B3.
b

B3000 พื�นขดัมนัผสมนํ�ายากนัซึม ( หนา  3  ซม. ) ตร.ม. 83           82 .
B3001 พื�นขดัหยาบ ( หนา  3  ซม. ) ตร.ม. 76           61 .
B3002 พื�นขดัมนัเรยีบ ( หนา  3  ซม. ) ตร.ม. 76           82 .
B3003 พื�นขดัมนัผสมสี ( หนา  3  ซม. ) ตร.ม. 83           82 .
B3004 พื�นปนูทราย ปรบัระดบั พรอ้มขดัหยาบ ( หนา  5  ซม. ) ตร.ม. 105         61 .
B3005 พื�นปนูทราย ปรบัระดบั พรอ้มขดัมนั ( หนา  5  ซม. ) ตร.ม. 105         82 .

b
B3006 พื�นผวิหนิขดัหนา 1 ซม. ตร.ม. 350         153 รวมปนูทราย

B3007 พื�นผวิหนิลา้ง ตร.ม. 280         99 รวมปนูทราย

B3008 พื�นผวิทรายลา้ง ตร.ม. 250         99 รวมปนูทราย

b
B3009 พื�นปูกระเบื�องเคลอืบขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว ตร.ม. 250         170 รวมปนูทราย

B3010 พื�นปูกระเบื�องเคลอืบขนาด 8 นิ�ว x 8 นิ�ว ตร.ม. 302         125 รวมปนูทราย

B3011 พื�นปูกระเบื�องเคลอืบขนาด 12 นิ�ว x 12 นิ�ว ตร.ม. 315         125 รวมปนูทราย

B3012 พื�นปูกระเบื�องเคลอืบขนาด 16 นิ�ว x 16 นิ�ว ตร.ม. 350         125 รวมปนูทราย

B3013 พื�นปูเซรามคิดา้น ขนาด 4 นิ�ว x 8 นิ�ว ตร.ม. 250         125 รวมปนูทราย

b
B3014 พื�นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 30x30 ซม. ตร.ม. 420         145 รวมปนูทราย

B3015 พื�นปู Porcelain (พ๊อซเลน) ขนาด 60x60 ซม. ตร.ม. 560         175 รวมปนูทราย

b
B3016 พื�นปูแผ่นหนิอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ  40 x 80 ซม. ตร.ม. 794         198  ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ

B3017 พื�นปูแผ่นหนิแกรนิตสเีทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 1,047       198  ขนาด 0.40 x 0.40 ม.

B3018 พื�นปูแผ่นหนิแกรนิตสดํีา ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม. ตร.ม. 2,500       198 ค่าแรง  = 155 บาท

b
B3019 พื�นปูกระเบื�องหนิขดัสําเรจ็รูปขนาด  30 x 30 ซม. ตร.ม. 498         183 รวมปนูทราย

B3020 พื�นปูหนิขดัสําเรจ็รูปขนาด  40 x 40 ซม. ตร.ม. 595         183 รวมปนูทราย

B3021 พื�นปูกระเบื�องดนิเผา ขนาด 6 x6 นิ�ว ( ด่านเกวยีน ) ตร.ม. 378         147 รวมปนูทราย

b
B3022 พื�นปูกระเบื�องยาง0.30x0.30 ม. หนา 2.0 มม. ตร.ม. 280         50 มากกว่า 100 ตร.ม.

B3023 พื�นปูกระเบื�องยาง0.30x0.30 ม. หนา 2.5 มม. ตร.ม. 324         50 ค่าแรง = 40 บาท

B3024 พื�นปูกระเบื�องยางชนิดมว้น หนา 2.0 มม. ตร.ม. 280         120  มากกว่า 100 ตร.ม.

B3025 พื�นปูกระเบื�องยางชนิดมว้น หนา 2.5 มม. ตร.ม. 362         120 ค่าแรง = 100 บาท

รายการ
2.3  งานพื<น
ผิวพื<นขดัมนัและขดัหยาบ

ผิวพื<นหินขดั - หินล้าง - ทรายล้าง  ( พร้อมเส้นแบ่งแนว )

ผิวพื<นปูกระเบื<องเคลือบ

ผิวพื<นปู Porcelain (พอ๊ซเลน)

ผิวพื<นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )

ผิวพื<นปูกระเบื<องหินขดัสําเรจ็รปู - กระเบื<องดินเผา

ผิวพื<นปูกระเบื<องยาง ( รวมปูนทรายรองพื<นขดัมนั )
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
b
-

B3026 พื�นปูปารเ์กไ้มแ้ดงหนา 19 มม. ขนาด 1  1/4"X8 1/2" ตร.ม. 552         100
B3027 พื�นปูปารเ์กไ้มแ้ดงหนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X10" ตร.ม. 570         100
B3028 พื�นปูปารเ์กไ้มแ้ดงหนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12" ตร.ม. 610         100

-
B3029 พื�นปูปารเ์กไ้มม้ะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12" ตร.ม. 844         100
B3030 พื�นปูปารเ์กไ้มม้ะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X14" ตร.ม. 1,380       100
B3031 พื�นปูปารเ์กไ้มม้ะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X45" ตร.ม. 1,380       100
B3032 พื�นปูปารเ์กไ้มม้ะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X60" ตร.ม. 1,400       100
B3033 พื�นปูปารเ์กไ้มม้ะค่าหนา 19 มม. ขนาด 1"X4"X90" ตร.ม. 1,850       100

-

-
B3035 พื�นปูปารเ์กไ้มส้กัหนา 19 มม. ขนาด  1  3/4"X12" ตร.ม. 779         100
B3036 พื�นปูปารเ์กไ้มส้กัหนา 19 มม. ขนาด 4"x14" ตร.ม. 960         100

b
B3037 พื�นปูโมเสดไมแ้ดง ขนาด 6 นิ�ว ตร.ม. 255         100 มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ�นไป
B3038 พื�นปูโมเสดไมเ้บญจพรรณ ขนาด 4 ½  นิ�ว ตร.ม. 217         100 ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.

b
B3039 พื�นไมเ้นื�อแขง็เขา้ลิ�นวางบนตงไมเ้นื�อแขง็ ตร.ม. 1,176       140 มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ�นไป
B3040 พื�นไมแ้ดงเขา้ลิ�นวางบนตงไมเ้นื�อแขง็            ตร.ม. 1,509       140 ค่าแรง 120 บาท/ตร.ม.
B3041 พื�นไมต้ะเคยีนทองวางบนตงไมเ้นื�อแขง็         ตร.ม. 1,270       120
B3042 พื�นไมม้ะค่าวางบนตงไมเ้นื�อแขง็                      ตร.ม. 2,182       120
B3043 พื�นไมส้กัวางบนตงไมเ้นื�อแขง็                           ตร.ม. 3,421       120

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

ตร.ม. -          70 พื�นที+น้อยกว่า 80 ตร.ม.

b
B3045 พื�นถนนหรอืทางเทา้ปูบลอ็คหนา 6 ซม. ตร.ม. 327         55 สซีเีมนต์

B3046 พื�นถนนหรอืทางเทา้ปูบลอ็คหนา 6 ซม.  ตร.ม. 420         55 สต่ีาง ๆ

B3047 พื�นถนนหรอืทางเทา้ปูบลอ็คหนา 10 ซม.           ตร.ม. 563         55 สซีเีมนต์

B3048 พื�นถนนหรอืทางเทา้ปูบลอ็คหนา 10 ซม.          ตร.ม. 670         55 สต่ีาง ๆ

b
B3049 ขอบคนัหนิคอนกรตียาว 1.00 เมตร ท่อน 175         50 .

รายการ
ผิวพื<นปูปารเ์ก้ไม้ ( ไม่รวมค่าขดัพื<น และค่าลงนํ<ายาเคลือบผิว)
ไม้แดง

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ�นไป 
ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.

ไม้มะค่า

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ�นไป 
ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.

ไม้ประดู่

B3034 พื�นปูปารเ์กไ้มป้ระดู่หนา 19 มม. ขนาด 1  3/4"X12" ตร.ม. 690         100
มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ�นไป 

ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.

ไม้สกั 
มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ�นไป 

ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.

ผิวพื<นปูโมเสคไม้ (ไม่รวมค่าขดัพื<น และค่าลงนํ<ายาเคลือบผิว)

พื<นไม้เข้าลิ<นวางบนตงไม้  ( ราคายงัไม่รวมไม้ตง )

มากกว่า 100 ตร.ม.ขึ�นไป 
ค่าแรง 80 บาท/ตร.ม.

ค่าแรงขดัพื<นไม้ (ด้วยเครื�องจกัร)

B3044 ค่าขดัพื�นไม ้(ดว้ยเครื+องจกัร)

คอนกรีตบลอ๊กปูพื<น 

ขอบคนัหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 0.15x0.30x1.00 เมตร
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b

B3050 เสน้แบ่งแนวพวีซีี  6 มม. เสน้ 19           - .
B3051 เสน้แบ่งแนวพวีซีี 10 มม. เสน้ 35           - .
B3052 เสน้แบ่งแนวทองเหลอืง เสน้ 160         - .

B4.
b

B4000 ผนังก่ออฐิมอญ ครึ+งแผ่น  ตร.ม. 245         89 รั �ว - กาํแพง คา่แรง = 75 บาท

B4001 ผนังก่ออฐิมอญ เต็มแผ่น  ตร.ม. 460         144 รั �ว - กาํแพง คา่แรง = 130 บาท

B4002 ผนังก่ออฐิดนิเผา ตร.ม. 147         75 ชนิด 2 รู

B4003 ผนังก่ออฐิแดงกลวง ตร.ม. 170         75 .
B4004 ผนังก่ออฐิแดงกลวง โชวแ์นว ตร.ม. 170         85 .

b
B4005 ผนังก่อเซรามคิบล๊อก ผวิดา้น ตร.ม. 670         55 .
B4006 ผนังก่อเซรามคิบล๊อก ผวิเคลอืบ ตร.ม. 837         55 .

b
B4007 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อก 2 ชั �น   เต็มหน้าเสา, คาน ตร.ม. 196         120 .
B4008 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อก 2 ชั �น   เต็มหน้าเสา, คาน  โชวแ์นว ตร.ม. 196         149 .
B4009 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 7 ซม.    ตร.ม. 93           60 ร ั �ว - กําแพง ค่าแรง =  55 บาท

B4010 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 7 ซม. โชวแ์นว ตร.ม. 93           89 .
B4011 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 9 ซม. ตร.ม. 178         60 .

B4012 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 9 ซม. โชวแ์นว ตร.ม. 178         89 .
B4013 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 14 ซม. ตร.ม. 234         60 .

B4014 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อก หนา 14 ซม. โชวแ์นว ตร.ม. 234         89 .

b
B4015 บลอ็คก่อผนังขนาด 20 ซม. X 60 ซม. หนา 7.5 ซม. ตร.ม. 200         55  ร ั �ว - กําแพง ค่าแรง = 50 บาท

B4016 บลอ็คก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 10.0 ซม. ตร.ม. 295         55 .
B4017 บลอ็คก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 12.5 ซม. ตร.ม. 360         55 .
B4018 บลอ็คก่อผนังขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 20.0 ซม. ตร.ม. 583         55 .

b
B4019 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อกกนัฝน หนา 9 ซม. ตร.ม. 195         89 .
B4020 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อกกนัฝนลิ�นคู่ หนา 9 ซม. ตร.ม. 540         89 .
B4021 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อกลิ�นกระจก หนา 9 ซม. ตร.ม. 1,290       89 .
B4022 ผนังก่อคอนกรตีบล๊อกโปร่งมลีวดลาย หนา 9 ซม. ตร.ม. 280         89 .

b
B4023 ผนังก่อบล๊อกแกว้สขีาว ตร.ม. 1,462       130 .
B4024 ผนังก่อบล๊อกแกว้สชีา ตร.ม. 1,937       130 .

รายการ
วสัดเุส้นแบ่งแนว  ยาวเส้นละ 2.00 เมตร

2.4 งานผนัง
ผนังก่ออิฐ

ผนังก่อเซรามิค

ผนังก่อคอนกรีตบลอ๊ก

ผนังก่อบลอ๊ก  ( คอนกรีตมวลเบา )

ผนังก่อคอนกรีตบลอ๊กกนัฝน

ผนังก่อบลอ๊กแก้ว
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
b

B4025 ผนังบุกระเบื�องเคลอืบขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว ตร.ม. 350         170 .
B4026 ผนังบุกระเบื�องเคลอืบขนาด 4 นิ�ว x 8 นิ�ว ตร.ม. 355         138 .
B4027 ผนังบุกระเบื�องเคลอืบขนาด 8 นิ�ว x 8 นิ�ว ตร.ม. 257         138 .
B4028 ผนังบุกระเบื�องเคลอืบขนาด 8 นิ�ว x 10 นิ�ว ตร.ม. 257         138 .
B4029 ผนังบุกระเบื�องเคลอืบขนาด 12 นิ�ว x 12 นิ�ว ตร.ม. 248         138 .

b
B4030 ผนังบุอฐิประดบั ตร.ม. 839         205 .
B4031 ผนังบุกระเบื�องดนิเผาแบบไม่เคลอืบ4 นิ�วx4นิ�ว ตร.ม. 558         195 .
B4032 ผนังบุกระเบื�องดนิเผาแบบเคลอืบ 4นิ�วx4นิ�ว ตร.ม. 413         172 .

b
B4033 ผนังบุแผ่นหนิอ่อน-หนิแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.60 ม.,0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 793         180 .
B4034 ผนังบุแผ่นหนิอ่อน-หนิแกรนิต ขนาด 0.30 ม.x0.60 ม.,0.40 x 0.80 ม. ตร.ม. 1,948       208 (สเีทา-ดํา)

b
B4035 ผนังผวิหนิลา้ง ตร.ม. 241         121
B4036 ผนังผวิทรายลา้ง ตร.ม. 205         121
B4037 ผนังผวิกรวดลา้ง ตร.ม. 264         121

b
-

B4038 ผนังไมอ้ดัสกัหนา 4 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 689         69 กรณีมกีารตดัต่อ
B4039 ผนังไมอ้ดัสกัหนา 6 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 850         69 ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

-
B4040 ผนังไมอ้ดัยางหนา 4 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 576         69 กรณีมกีารตดัต่อ
B4041 ผนังไมอ้ดัยางหนา 6 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 664         69 ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

-
B4042 ผนังยปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 513         69 กรณีมกีารตดัต่อ
B4043 ผนังยปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 535         69 ค่าแรง = 88 บาท/ตร.ม.

-
B4044 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 4 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 252         89
B4045 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 6 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 289         89
B4046 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 8 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 331         89
B4047 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 10 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 377         89
B4048 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 419         89

-
B4049 ผนงัไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 572         89
B4050 ผนงัไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 597         89
B4051 ผนงัไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 617         89

รายการ
ผนังบุกระเบื<องเคลือบ

ผนังบุอิฐประดบั

ผนังบุแผ่นหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. ( ในประเทศ )

ผนังผิวล้าง

 เสา คาน ครบี แผงบงัแดด  
ค่าแรง = 138 บาท/ตร.ม

ผนังโครงคร่าวไม้เนื<อแขง็  ( บุด้านเดียว )
ไม้อดัสกั ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อดัยาง หรือ ชนิดอื�น  ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นยิบซั �มบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

        กรณีมกีารตดัต่อ         
ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.

แผ่นชิ<นไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

        กรณีมกีารตดัต่อ         
ค่าแรง = 108 บาท/ตร.ม.
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
-

B4052 ผนังไมเ้ขา้ลิ�นคร่าวไมเ้นื�อแขง็ ดา้นเดยีว ตร.ม. 684         140 .
B4053 ผนังไมต้ีซ้อนเกลด็หรอืตีทบัเกลด็ขนาด 3/4 x4 นิ�ว ดา้นเดยีว ตร.ม. 684         96 .

b
-

B4054 ผนังไมอ้ดัสกัหนา 4 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 969         108 กรณีมกีารตดัต่อ
B4055 ผนังไมอ้ดัสกัหนา 6 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 1,291       108 ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

-
B4056 ผนังไมอ้ดัยางหนา 4 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 743         108 กรณีมกีารตดัต่อ
B4057 ผนังไมอ้ดัยางหนา 6 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 896         108 ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

-
B4058 ผนังยปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 578         108 กรณีมกีารตดัต่อ
B4059 ผนังยปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 586         108 ค่าแรง = 128 บาท/ตร.ม.

-
B4060 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 4 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 327         140
B4061 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 6 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 402         140
B4062 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 8 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 485         140
B4063 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 10 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 577         140
B4064 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบหนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 660         140

-
B4065 ผนงัไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 8 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 734         140
B4066 ผนงัไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 10 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 784         140
B4067 ผนงัไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสูงหนา 12 มม.คร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 826         140

-
B4068 ผนังไมเ้ขา้ลิ�นคร่าวไมเ้นื�อแขง็ สองดา้น ตร.ม. 1,210       221 .

b
-

B4069 ผนังไมอ้ดัสกัหนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีดา้นเดยีว ตร.ม. 551         91 .
B4070 ผนังไมอ้ดัสกัหนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีดา้นเดยีว ตร.ม. 710         91 .

-
B4071 ผนังไมอ้ดัยางหนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีดา้นเดยีว ตร.ม. 338         91 .
B4072 ผนังไมอ้ดัยางหนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีดา้นเดยีว ตร.ม. 426         91 .

-
B4073 ผนังยปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีดา้นเดยีว ตร.ม. 270         97 .
B4074 ผนังยปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีดา้นเดยีว ตร.ม. 300         97 .

รายการ
แผ่นไม้

ผนังโครงคร่าวไม้เนื<อแขง็          ( บุสองด้าน )
ไม้อดัสกั ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อดัยาง หรือ ชนิดอื�น ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร 

แผ่นยิบซั �มบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

        กรณีมกีารตดัต่อ         
ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.

แผ่นชิ<นไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

        กรณีมกีารตดัต่อ         
ค่าแรง = 154 บาท/ตร.ม.

แผ่นฝาไม้

ผนังโครงคร่าวเหลก็ชบุสงักะสี  ( บุด้านเดียว )
ไม้อดัสกั ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ไม้อดัยาง  ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นยิบซั �มบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
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-

B4075 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 4 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีด้านเดยีว ตร.ม. 246         91 .
B4076 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 6 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีด้านเดยีว ตร.ม. 248         91 .
B4077 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 8 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีด้านเดยีว ตร.ม. 325         91 .
B4078 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 10 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีด้านเดยีว ตร.ม. 371         91 .
B4079 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 12 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีด้านเดยีว ตร.ม. 413         91 .

-
B4080 ผนังไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสงูหนา 8 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีด้านเดยีว ตร.ม. 334         91 .
B4081 ผนังไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสงูหนา 10 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีด้านเดยีว ตร.ม. 359         91 .
B4082 ผนังไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสงูหนา 12 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีด้านเดยีว ตร.ม. 380         91 .

-
B4083 ผนังไมสํ้าเรจ็รูปคร่าวโลหะชุบสงักะส ีดา้นเดยีว ตร.ม. 349         91 .
B4084 ผนังไมสํ้าเรจ็รูปคร่าวโลหะชุบสงักะส ีดา้นเดยีว ตร.ม. 410         91 สต่ีาง ๆ

B4085 ผนังไมสํ้าเรจ็รูปชนิดบงัใบ ขนาด 6" หนา 8 มม. ตร.ม. 450         95 .
b
-

B4086 ผนังไมอ้ดัสกัหนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีสองดา้น ตร.ม. 980         118 .
B4087 ผนังไมอ้ดัสกัหนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีสองดา้น ตร.ม. 1,210       118 .

-
B4088 ผนังไมอ้ดัยางหนา 4 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีสองดา้น ตร.ม. 505         118 .
B4089 ผนังไมอ้ดัยางหนา 6 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีสองดา้น ตร.ม. 681         118 .

-
B4090 ผนังยปิซั +มบอรด์หนา 9 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีสองดา้น ตร.ม. 398         130 .
B4091 ผนังยปิซั +มบอรด์หนา 12 มม.คร่าวเหลก็ชุบสงักะส ีสองดา้น ตร.ม. 433         130 .

-
B4092 ผนังกระเบื�องเมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 4 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 321         118 .
B4093 ผนังกระเบื�องเมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 6 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 396         118 .
B4094 ผนังกระเบื�องเมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 8 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 480         118 .
B4095 ผนังกระเบื�องเมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 10 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 571         118 .
B4096 ผนังกระเบื�องเมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 12 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 655         118 .

-
B4097 ผนังไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสงูหนา 8 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 496         118 .
B4098 ผนังไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสงูหนา 10 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 546         118 .
B4099 ผนังไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสงูหนา 12 มม.ครา่วเหล็กชุบสงักะส ีสองด้าน ตร.ม. 588         118 .

รายการ
แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ<นไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นฝาไม้สําเรจ็รปู(ไฟเบอรซี์เมนต์)

ผนังโครงคร่าวเหลก็ชบุสงักะสี  ( บุสองด้าน )
ไม้อดัสกั ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร

ไม้อดัยาง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นยิบซั �มบอรด์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ<นไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร
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b
-

B4100 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 12 มม.ครา่วเหล็กรปูพรรณ ด้านเดยีว ตร.ม. 650         89 ตดัต่อค่าแรง =108 บาท/ตร.ม.

-

B4101 ผนังไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสงูหนา 12 มม.ครา่วเหล็กรปูพรรณ ด้านเดยีว ตร.ม. 665         89 ตดัต่อค่าแรง =108 บาท/ตร.ม.

b
-

B4102 ผนังกระเบื�องซเีมนต์เสน้ใยแผน่เรยีบหนา 12 มม.ครา่วเหล็กรปูพรรณ สองด้าน ตร.ม. 780         140 .
B4103

B4104 ผนังไมอ้ดัซเีมนต์ ความหนาแน่นสงูหนา 12 มม.ครา่วเหล็กรปูพรรณ สองด้าน ตร.ม. 795         140 .
b

B4105 แผงลวดตาข่ายขนาด  1 ½  นิ�ว คร่าวไมเ้นื�อแขง็          ตร.ม. 410         120 .
B4106 แผงลวดตาข่ายขนาด  2 นิ�ว คร่าวไมเ้นื�อแขง็                ตร.ม. 395         120 .

b

B4107 แผงลวดตาข่าย ขนาด  1 ½  นิ�ว คร่าวเหลก็ฉาก         ตร.ม. 478         120 .
B4108 แผงลวดตาข่าย ขนาด  2 นิ�ว คร่าวเหลก็ฉาก                ตร.ม. 465         120 .

b

B4109 แผงลวดตาข่าย ขนาด 1 ½  นิ�ว คร่าวท่อเหลก็ดํา       ตร.ม. 295         120 .
B4110 แผงลวดตาข่าย ขนาด  2 นิ�ว คร่าวท่อเหลก็ดํา                ตร.ม. 283         120 .

b

B4111 แผงลวดตาข่ายขนาด1½นิ�ว คร่าวท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ี       ตร.ม. 532         120 .
B4112 แผงลวดตาข่ายขนาด2นิ�ว คร่าวท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ี               ตร.ม. 520         120 .

b
-

B4113 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิ�ว ( เสน้ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 104         - เบอร ์11
B4114 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ�ว  ( เสน้ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 90           - เบอร ์11
B4115 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิ�ว   ( เสน้ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 119         - เบอร ์10
B4116 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ�ว  ( เสน้ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 100         - เบอร ์10

-

B4117 ช่องตาข่าย ขนาด 1 ½  นิ�ว ( เสน้ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 110         - เบอร ์11
B4118 ช่องตาข่าย ขนาด  2 นิ�ว  ( เสน้ลวด Ø 3.0 มม. ) ตร.ม. 120         - เบอร ์11
B4119 ช่องตาข่าย ขยาด 1 ½  นิ�ว ( เสน้ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 130         - เบอร ์10
B4120 ช่องตาข่าย ขนาด 2 นิ�ว   ( เสน้ลวด Ø 3.2 มม. ) ตร.ม. 140         - เบอร ์10

b
-

B4121 ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½  นิ�ว ) มว้น 1,120       - .
B4122 ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ�ว ) มว้น 1,120       - .
B4123 ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ�ว ) มว้น 1,120       - .

รายการ
ผนังโครงคร่าวเหลก็รปูพรรณ  ( บุด้านเดียว )
แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ<นไม้อดัซีเมนต์ใยความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

ผนังโครงคร่าวเหลก็รปูพรรณ  ( บุสองด้าน )
แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผ่นชิ<นไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวไม้เนื<อแขง็

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวเหลก็ฉาก

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหลก็ผิวดาํ

แผงลวดตาข่าย โครงคร่าวท่อเหลก็เคลือบสงักะสี 

ลวดตาข่ายขึ<นรปูด้วยการถกั
แบบตาสี�เหลี�ยมขนมเปียกปูน

แบบตาสี�เหลี�ยมจตัุรสั

ลวดตาข่ายขึ<นรปูด้วยการเชื�อม  ( หน้ากว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร )
แบบตาสี�เหลี�ยมจตัุรสั 

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"

หน้า 31 



CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
-

B4124 ช่องตาข่าย ขนาด 13 มม. ( ½ นิ�ว ) มว้น 950         - .
B4125 ช่องตาข่าย ขนาด 19 มม. ( ¾ นิ�ว ) มว้น 750         - .
B4126 ช่องตาข่าย ขนาด 25 มม. ( 1 นิ�ว ) มว้น 650         - .

b
B4127 มุง้ลวดอลูมเินียม ขนาด กวา้ง 90 ซม.    ยาว 30.00 ม. มว้น 2,800       - .
B4128 มุง้ลวดอลูมเินียม ขนาด กวา้ง 120 ซม.  ยาว 30.00 ม. มว้น 3,800       - .

B5.
-

B5000 บวัเชงิผนังไมเ้นื�อแขง็ ¾  นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 40           50 .
B5001 บวัเชงิผนังไมเ้นื�อแขง็ ¾  นิ�ว x  5 นิ�ว เมตร 50           50 .
B5002 บวัเชงิผนังไมเ้นื�อแขง็ 1   นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 70           50 .
B5003 บวัเชงิผนังไมเ้นื�อแขง็ 1   นิ�ว x 5 นิ�ว เมตร 80           50 .

-
B5004 บวัเชงิผนังกระเบื�องเซรามคิดา้น เมตร 60           50 .
B5005 บวัเชงิผนังกระเบื�องเคลอืบเซรามคิ เมตร 70           50 .

-
B5006 บวัไมส้งัเคราะหไ์ฟเบอรซ์ีเมนต์ ขนาด 1.2x10 ซม. เมตร 45           50 .

-
B5007 บวัเชงิผนังหนิขดัหล่อในที+ เมตร 90           75 .
B5008 บวัเชงิผนังหนิขดัสําเรจ็รูป เมตร 90           55 .

-
B5009 บวัเชงิผนังหนิลา้ง - ทรายลา้ง - กรวดลา้ง เมตร 80           68 .

-
B5010 บวัเชงิผนังยางสดํีาขนาด  4 นิ�ว หนา 1.4 มม. เมตร 16           40 .
B5011 บวัเชงิผนังพวีซีี  4 นิ�ว  หนา 8 มม. เมตร 85           38  .

B6.
b

B6000 ฉาบปูนเรยีบผนัง ตร.ม. 58           82 .
B6001 ฉาบปูนเรยีบผนังพรอ้มตีเสน้ ตร.ม. 58           100 .

b
B6002 ฉาบปูนเรยีบ โครงสรา้ง คสล. ตร.ม. 63           100 .

b
B6003 เสาเอน็ - คานทบัหลงั คสล. ขนาดก่ออฐิ ครึ�งแผ่น เมตร 70           35 .
B6004 เสาเอน็ - คานทบัหลงั คสล. ขนาดก่ออฐิ เต็มแผ่น เมตร 115         40 .

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

มุ้งลวดอลูมิเนียม

2.5  งานบวัเชิงผนัง
ไม้เนื<อแขง็

กระเบื<อง

บวัไม้สงัเคราะห์ไฟเบอรซี์เมนต์

หินขดั

หินล้าง - ทรายล้าง - กรวดล้าง

ยาง - PVC

2.6   งานฉาบปูน
ฉาบปูนผนัง

ฉาบปูนโครงสร้าง คสล.

เสาเอน็ - คานทบัหลงั คสล. 
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B7.
b
-

B7000 ประตูเหลก็มว้นบานทบึชนิดใชม้อืดงึ ขนาดกวา้ง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. ชุด 14,650     รวมค่าแรง .
B7001 เสากลางแบ่งประตู ต้น 2,000       รวมค่าแรง .
B7002 ฝากล่องหุม้แผ่นประตู เมตร 2,000       รวมค่าแรง .
B7003 ประตูเหลก็มว้นบานโปร่งชนิดใชม้อืดงึ ขนาดกวา้ง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. ชุด 15,750     รวมค่าแรง .

-
B7004 ประตูเหลก็บานยดืพรอ้มแผงบงัตา ขนาดกวา้ง 3.50 ม.สูง 2.70 ม. ชุด 14,100     รวมค่าแรง .

b
-

B7005 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 1,310       119 มอก.
B7006 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 1,425       136 มอก.
B7007 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,545       153 มอก.
B7008 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 1,655       161 มอก.
B7009 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,730       170 มอก.
B7010 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 1,780       179 มอก.

-
B7011 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 1,860       119 มอก.
B7012 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 2,025       136 มอก.
B7013 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 2,185       153 มอก.
B7014 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 2,340       161 มอก.
B7015 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 2,440       170 มอก.
B7016 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 2,500       179 มอก.

-
B7017 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. บาน 915         107 .
B7018 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 935         119 .
B7019 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. บาน 940         122 .
B7020 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 995         136 .
B7021 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บาน 1,160       142 .
B7022 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,225       153 .
B7023 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 1,290       161 .
B7024 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,315       170 .
B7025 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 1,370       179 .

รายการ
2.7  งานประตู - หน้าต่าง 
ประตูเหลก็
ประตูเหลก็ม้วนเคลือบสี  ระบบมือดึง

ประตูเหลก็บานยืด

บานประตูไม้อดั
บานประตูไม้อดั (ยาง/ยาง)  ชนิดใช้ภายใน                 

บานประตูไม้อดั (ยาง/ยาง)  ชนิดใช้ภายนอก                 

ประตูไม้อดั (สกั/สกั)  ชนิดใช้ภายใน
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-

B7026 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. บาน 1,270       107 .
B7027 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 1,325       119 .
B7028 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. บาน 1,370       122 .
B7029 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 1,435       136 .
B7030 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.80 ม. x 2.10 ม. บาน 1,510       142 .
B7031 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,555       153 .
B7032 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 0.90 ม. x 2.10 ม. บาน 1,630       161 .
B7033 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,805       170 .
B7034 บานประตูไมอ้ดั  ขนาด 1.00 ม. x 2.10 ม. บาน 2,165       179 .

b
-

B7035 ประตูบานทบึไมส้กัขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. บาน 6,100       105 .
B7036 ประตูบานทบึไมส้กัขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 6,500       119 .
B7037 ประตูบานทบึไมส้กัขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 6,900       136 .
B7038 ประตูบานทบึไมส้กัขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 7,700       153 .
B7039 ประตูบานทบึไมส้กัขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 8,800       170 .

-
B7040 ประตูบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. บาน 1,200       92 .
B7041 ประตูบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 1,300       119 .
B7042 ประตูบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 1,400       136 .
B7043 ประตูบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 1,500       153 .
B7044 ประตูบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม. บาน 1,600       170 .

b
-

B7045 หน้าต่างบานทบึไมส้กัขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน 3,400       69 .
B7046 หน้าต่างบานทบึไมส้กัขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน 3,500       72 .
B7047 หน้าต่างบานทบึไมส้กัขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน 3,600       80 .
B7048 หน้าต่างบานทบึไมส้กัขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน 3,750       84 .

-
B7049 หน้าต่างบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม. บาน 650         69 .
B7050 หน้าต่างบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 0.60 ม. x 1.15 ม. บาน 700         72 .
B7051 หน้าต่างบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 0.70 ม. x 1.10 ม. บาน 760         80 .
B7052 หน้าต่างบานทบึไมเ้นื�อแขง็ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. บาน 800         84 .

รายการ
ประตูไม้อดั (สกั/สกั)  ชนิดใช้ภายนอก

ประตูบานทึบ  
ประตูบานทึบไม้สกั  กรอบบาน 1 ¼  นิ<ว x 4 นิ<ว ลูกฟัก หนา ½ นิ<ว

ประตูบานทึบไม้เนื<อแขง็ กรอบบาน 1 ¼ นิ<ว x 4 นิ<ว ลูกฟักหนา ½ นิ<ว

หน้าต่างบานทึบ
ไม้สกั กรอบบาน 1 ¼ นิ<ว x 4 นิ<ว ลูกฟักหนา ½ นิ<ว

ไม้เนื<อแขง็ กรอบบาน 1 ¼ นิ<ว x 4 นิ<ว ลูกฟักหนา ½ นิ<ว
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b
-

B7053 กรอบบานหน้าต่างไมส้กัขนาด 70 ซม. x 110 ซม. บาน 1,700       80 .
B7054 กรอบบานหน้าต่างไมส้กัขนาด 80 ซม. x 120 ซม. บาน 1,850       100 .

-
B7055 กรอบบานหน้าต่างไมเ้นื�อแขง็ขนาด 70 ซม. x 110  ซม. บาน 600         80 .
B7056 กรอบบานหน้าต่างไมเ้นื�อแขง็ขนาด 80 ซม. x 120  ซม. บาน 650         100 .

b
-

B7057 กรอบบานหน้าต่างไมส้กัขนาด  1 1/4 นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 317         - .
B7058 กรอบบานหน้าต่างไมส้กัขนาด  1 1/4 นิ�ว x 5 นิ�ว เมตร 427         - .
B7059 กรอบบานหน้าต่างไมส้กัขนาด  1 1/4 นิ�ว x 6 นิ�ว เมตร 564         - .

-
B7060 กรอบบานหน้าต่างไมเ้นื�อแขง็ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 165         - .
B7061 กรอบบานหน้าต่างไมเ้นื�อแขง็ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 5 นิ�ว เมตร 190         - .
B7062 กรอบบานหน้าต่างไมเ้นื�อแขง็ขนาด  1 1/4 นิ�ว x 6 นิ�ว เมตร 210         - .

b
-

B7063 เกลด็ไมส้กัขนาด  ¾  นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 215         - .
B7064 เกลด็ไมส้กัขนาด  ¾  นิ�ว x 5 นิ�ว เมตร 225         - .

-
B7065 เกลด็ไมเ้นื�อแขง็ขนาด  ¾  นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 46           - .
B7066 เกลด็ไมเ้นื�อแขง็ขนาด  ¾  นิ�ว x 5 นิ�ว เมตร 62           - .

b
B7067 วงกบไมส้กั       ขนาด  2 นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 602         - .
B7068 วงกบไมม้ะค่า  ขนาด  2 นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 318         - .
B7069 วงกบไมแ้ดง     ขนาด  2 นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 289         - .
B7070 วงกบไมเ้ต็ง -  วงกบไมต้ะเคยีน   ขนาด  2 นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 172         - .
B7071 วงกบไมเ้นื�อแขง็  ขนาด  2 นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 130         - .

b
-

B7072 กลอนอลูมเินียมขนาด 4 นิ�ว อนั 41           - .
B7073 กลอนอลูมเินียมขนาด 5 นิ�ว อนั 44           - .
B7074 กลอนอลูมเินียมขนาด 6 นิ�ว อนั 46           - .
B7075 กลอนอลูมเินียมขนาด 8 นิ�ว อนั 70           - .
B7076 กลอนขนาด 4 นิ�วสําหรบัหอ้งนํ�า  ( สแตนเลสดา้น ) อนั 45           - .
B7077 กลอนขนาด 4 นิ�วสําหรบัหอ้งนํ�า ( สแตนเลสเงา ) อนั 55           - .

รายการ
กรอบบานหน้าต่าง  ( เป็นบาน )
บานไม้สกั กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ<ว x 4 นิ<ว

บานไม้เนื<อแขง็ กรอบบานขนาด 1 ¼ นิ<ว x 4 นิ<ว

กรอบบานหน้าต่าง  ( เป็นเมตร )
ไม้สกั 

ไม้เนื<อแขง็

เกลด็ไม้
เกลด็ไม้สกั

เกลด็ไม้เนื<อแขง็

วงกบไม้ ต่างๆ

อปุกรณ์ประตู และ หน้าต่าง  
กลอนอลูมิเนียม
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-

B7078 มอืจบัขนาด 4 นิ�ว อนั 9             - .
B7079 มอืจบัขนาด 5 นิ�ว อนั 11           - .
B7080 มอืจบัขนาด 6 นิ�ว อนั 13           - .

-
B7081 ขอรบัขอสบัเหลก็เคลอืบสงักะสกีลม ขนาด 6 นิ�ว อนั 5             - .
B7082 ขอรบัขอสบัสแตนเลส ขนาด 6 นิ�ว อนั 96           - .
B7083 ที+ยดึประตู กนักระแทก ลูกปืนสปรงิ อนั 25           35 .
B7084 ที+ยดึประตู กนักระแทก แบบกา้มปู อนั 35           35 .

-
B7085 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ�ว x 3 นิ�ว ชุด 40           - .
B7086 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว      ชุด 60           - .
B7087 บานพบั ชนิด 2 ปีก ขนาด 5 นิ�ว x 4 นิ�ว ชุด 90           - .

-
B7088 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม ขนาด 8 นิ�ว ชุด 55           - 200 x 20 มม.

B7089 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม ขนาด 10นิ�ว ชุด 57           - 250 x 20 มม.

B7090 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม ขนาด 12 นิ�ว ชุด 63           - 300 x 20 มม.

B7091 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม ขนาด 14 นิ�ว ชุด 66           - 350 x 20 มม.

B7092 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม ขนาด 16 นิ�ว ชุด 74           - 400 x 20 มม.

B7093 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม ขนาด 18 นิ�ว ชุด 114         - 400 x 20 มม.

B7094 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม ขนาด 20 นิ�ว ชุด 124         - 400 x 20 มม.

-
B7095 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 8 นิ�ว ชุด 72           - 200 x 20 มม.

B7096 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 10 นิ�ว ชุด 78           - 250 x 20 มม.

B7097 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 12 นิ�ว ชุด 90           - 300 x 20 มม.

B7098 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 14 นิ�ว ชุด 100         - 350 x 20 มม.

B7099 บานพบัหน้าต่างปรบัมุม 2 แขน ปรบัฝืดได ้ขนาด 16 นิ�ว ชุด 110         - 400 x 20 มม.

-
B7100 กุญแจลูกบดิประตูสสีแตนเลสมนั ( หอ้งทั +วไป ) ชุด 550         80 .
B7101 กุญแจลูกบดิประตูสสีแตนเลสดา้น ( หอ้งทั +วไป ) ชุด 375         80 .
B7102 กุญแจลูกบดิประตูสสีแตนเลสมนั ( หอ้งนํ�า ) ชุด 380         80 .
B7103 กุญแจลูกบดิประตูสสีแตนเลสดา้น ( หอ้งนํ�า ) ชุด 255         80 .
B7104 กุญแจประตูกา้นบดิ ชุด 663         80 .

-
B7105 โช๊คอพัประตูชนิดแขนธรรมดา ชุด 1,252       100 .
B7106 โช๊คอพัประตูชนิดแขนตั �งคา้ง ชุด 1,520       100 .

รายการ
มือจบั  ( เหลก็ชบุโครเมี�ยม )

ขอรบัขอสบั - ที�ยึด

บานพบั ชนิด 2 ปีก  ( ชดุละ 2 อนั )

บานพบัหน้าต่างเหลก็เคลือบสงักะสี ปรบัมุม ( ชดุละ 2 อนั )

บานพบัหน้าต่างเหลก็เคลือบสงักะสี ปรบัมุม 2 แขน ปรบัฝืดได้ ( ชดุละ 2 อนั )

กญุแจประตู

โชค๊อพัประตู ( แบบเปิดทางเดียว )
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b
-

B7107 วงกบเหลก็ประตูแบบพบัขนาด 4 นิ�ว เมตร 135         35 .
B7108 วงกบเหลก็ประตูแบบพบัขนาด 3 นิ�ว  เมตร 120         35 .
B7109 วงกบเหลก็ประตูแบบพบัตั �งกลาง ขนาด 3 นิ�ว เมตร 145         35 .

-
B7110 วงกบเหลก็หน้าต่างแบบพบั เมตร 210         35 .
B7111 วงกบเหลก็หน้าต่างตั �งกลาง       เมตร 270         35 .
B7112 กรอบบานหน้าต่างเหลก็พบั เมตร 220         35 .
B7113 คิ�วหน้าต่างเหลก็พบัสําหรบัรบักระจก เมตร 75           35 .
B7114 เหลก็แผ่นลูกฟกั อบส ีขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. แผ่น 550         35 .

-
B7115 วงกบเหลก็ตวัแซท เมตร 130         35 .
B7116 แกนกลางหน้าต่างเหลก็ทางตั �ง เมตร 130         35 .
B7117 เสน้แบ่งกลางช่องหน้าต่างเหลก็ เมตร 165         35 .
B7118 แกนกลางหน้าต่างเหลก็ทางนอน เมตร 175         35 .
B7119 คิ�วอลูมเินียมยดึกระจก เสน้ 46           - .
B7120 มอืจบัหน้าต่างเหลก็ลอ็คในตวัแบบกา้นบดิ ตวั 160         - .
B7121 มอืจบัหน้าต่างเหลก็บานกระทุง้ ตวั 195         - .

b
-

B7122 ฉากกนัฝนเกลด็เหลก็  ยาว 3 ฟุต  คู่ 26           - .
B7123 เหลก็เสน้กนัขโมยเกลด็เหลก็  ยาว 3 ฟุต  เสน้ 19           - .
B7124 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิ�ว เกลด็ 28           - .
B7125 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 ½  นิ�ว เกลด็ 30           - .

-
B7126 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิ�ว เกลด็ 35           - .
B7127 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 ½  นิ�ว  เกลด็ 37           - .

-

B7128 หน้าต่างบานเกลด็เหลก็  ขนาด 4 นิ�ว เกลด็ 29           - .
B7129 ฉากกนัฝนเกลด็เหลก็      ยาว 3 ฟุต  คู่ 26           - .
B7130 มอืหมุนเกลด็เหลก็ ชุด 135         - .

b
-

B7131 วงกบอลูมเินียมขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  เมตร 270         52
B7132 วงกบอลูมเินียมขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  ( สชีา ) เมตร 315         52

รายการ
วงกบเหลก็ประตู - หน้าต่าง
วงกบเหลก็แบบพบั ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  ( ไม่อบสี )

วงกบหน้าต่างเหลก็แบบพบั ยาว 6.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม.  ( อบสี )

วงกบเหลก็ชนิดขึ<นรปู

กรอบหน้าต่างบานเกลด็เหลก็ 
กรอบหน้าต่างบานเกลด็เหลก็ แบบมือหมุน

กรอบหน้าต่างบานเกลด็เหลก็ แบบมือหมุนกนัขโมย

กรอบหน้าต่างบานเกลด็เหลก็ แบบมือโยก

วงกบประตู - หน้าต่าง อลูมิเนียม
วงกบอลูมิเนียม สําเรจ็รปู หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

ยาวเสน้ละ 6.40 เมตร
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-

B7133 แผ่นลูกฟูกอลูมเินียมขนาด กวา้ง 6 นิ�ว เมตร 170         22
B7134 แผ่นลูกฟูกอลูมเินียมขนาด กวา้ง 6 นิ�ว ( สชีา ) เมตร 180         22

-
B7135 กรอบบานอลูมเินียม  เมตร 310         52 .
B7136 กรอบบานอลูมเินียม  ( สชีา ) เมตร 365         52 .

-

B7137 มอืจบัประตู คู่ 400         22 .
B7138 เสน้ธรณีประตู เมตร 75           22 .
B7139 เสน้ธรณีประตู  ( สชีา ) เมตร 90           22 .
B7140 โช๊คอพัฝงัในตวัวงกบ ชุด 1,544       52 .
B7141 กุญแจฝงัในตวับาน ชุด 250         52 .

-
B7142 กรอบนอกอลูมเินียม   เมตร 110         37 .
B7143 กรอบนอกอลูมเินียม     ( สชีา ) เมตร 125         35 .
B7144 กรอบบานอลูมเินียม เมตร 130         35 .
B7145 กรอบบานอลูมเินียม     ( สชีา ) เมตร 145         35 .

-
B7146 กุญแจฝงัในบานเลื+อนประตูอลูมเินียม ชุด 1,315       52 .
B7147 กุญแจล๊อคบานเลื+อนหน้าต่างอลูมเินียม ชุด 300         52 .
B7148 ลูกลอ้เลื+อนบานเดี+ยว ชุด 73           22 .
B7149 ลูกลอ้เลื+อนบานคู่ ชุด 155         22 .

b
-

B7150 ฉากกนัฝนเกลด็  ยาว 3 ฟุต คู่ 26           - .
B7151 ชุดขาบานเกลด็แบบมอืหมุน  ขนาด 4 นิ�ว       เกลด็ 18           - .
B7152 ชุดขาบานเกลด็แบบมอืหมุน  ขนาด 4 ½  นิ�ว  เกลด็ 19           - .

B7153 มอืหมุนเกลด็อลูมเินียม ชุด 70           - .
-

B7154 ฉากกนัฝนเกลด็อลูมเินียม  ยาว 3 ฟุต  คู่ 26           - .
B7155 ชุดขาบานเกลด็แบบมอืโยก  ขนาด 4 นิ�ว  เกลด็ 40           - .
B7156 ชุดขาบานเกลด็แบบมอืโยก  ขนาด 4 ½  นิ�ว  เกลด็ 31           - .

รายการ
แผ่นลูกฟูกอลูมิเนียม

ยาวเสน้ละ 6.40 เมตร

กรอบบานอลูมิเนียม  ( ชดุบานสวิงปิด - เปิด อลูมิเนียม ) 

อปุกรณ์ประกอบชดุ กรอบบานอลูมิเนียม  ( ชดุบานสวิงปิด - เปิด  อลูมิเนียม )

กรอบบานอลูมิเนียม  ( ชดุบานเลื�อนอลูมิเนียม  )

อปุกรณ์ประกอบชดุ บานอลูมิเนียม  ( ชดุบานเลื�อน )

ชดุหน้าต่างบานเกลด็อลูมิเนียม
ชดุหน้าต่างบานเกลด็อลูมิเนียมแบบมือหมุน

ชดุหน้าต่างบานเกลด็อลูมิเนียมแบบมือโยก
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b
-

B7157 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ชุด 1,530       180 .
B7158 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,580       180 .
B7159 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ชุด 1,580       180 .
B7160 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,630       180 .
B7161 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ชุด 1,680       180 .
B7162 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,730       180 .

-
B7163 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.60 ม. x 1.80 ม. ชุด 1,580       180 .
B7164 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.60 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,630       180 .
B7165 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม. ชุด 1,630       180 .
B7166 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,680       180 .
B7167 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.80 ม. x 1.80 ม. ชุด 1,730       180 .
B7168 ประตู PVC บานเรยีบ ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,780       180 .

b
-

B7169 วงกบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. ชุด 1,900       - .
B7170 วงกบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. ชุด 2,000       - .
B7171 วงกบไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. ชุด 2,150       - .

-
-

B7172 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,100       105 .
B7173 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 3,500       120 .
B7174 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 3,900       135 .

-
B7175 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 3,500       105 .
B7176 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 3,900       120 .
B7177 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 4,300       135 .

-
B7178 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 4,700       105 .
B7179 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 5,100       120 .
B7180 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,500       135 .

-
B7181 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 5,100       105 .
B7182 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 5,500       120 .
B7183 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,900       135 .

รายการ
วงกบและประตู PVC ( พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ )
แบบบานเรียบ

แบบบานเกลด็

วงกบและประตูไฟเบอรก์ลาส
วงกบไฟเบอรก์ลาส

ประตูไฟเบอรก์ลาส
แบบบานลูกฟักทาสีธรรมดา

แบบบานลูกฟักสีชกัเสี<ยนลายไม้สกั

แบบบานลูกฟักสีชกัเสี<ยนลายไม้สกัเจาะเกลด็ครึ�งบาน

แบบบานลูกฟักสีชกัเสี<ยนลายไม้สกัเจาะเกลด็ตลอดบาน
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-

B7184 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. บาน 4,300       105 .
B7185 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. บาน 4,700       120 .
B7186 ประตูไฟเบอรก์ลาส ขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม. บาน 5,100       135 .

b
-

B7187 ทําวงกบประตูไม้ เมตร - 35 .
B7188 ติดตั �งวงกบประตูไม้ ตร.ม. - 45 .
B7189 ทํากรอบบานประตูไม้ บาน - 230 .
B7190 ทําบานประตูไมบ้านทบึ บาน - 320 .
B7191 ติดตั �งบาน ประตูไม ้ ( พรอ้มบานพบั กลอน มอืจบั ) ตร.ม. - 85 ปรบัแต่งไส
B7192 ทําเกลด็ไมบ้านประตู บาน - 320 .

b
B7193 ประตู PVC. ขนาด 0.70x2.00 เมตร พรอ้มวงกบ บาน 3,300       180 .
B7194 ประตู PVC. ขนาด 0.80x2.00 เมตร พรอ้มวงกบ บาน 3,300       180 .
B7195 ประตู PVC. ขนาด 0.90x2.00 เมตร พรอ้มวงกบ บาน 3,800       180 .

-
B7196 ทําวงกบหน้าต่างไม้ เมตร - 38 .
B7197 ติดตั �งวงกบหน้าต่างไม้ ตร.ม. - 50 .
B7198 ทํากรอบบานหน้าต่างไม้ บาน - 180 .
B7199 ทําบานหน้าต่างไมบ้านทบึ บาน - 260 .
B7200 ติดตั �งบาน หน้าต่างไม ้( พรอ้มบานพบั กลอน มอืจบั ) ตร.ม. - 105 .
B7201 ทําเกลด็ไม ้เกลด็ช่องลม เกลด็ - 27 .
B7202 ทําเกลด็ไมบ้านหน้าต่าง บาน - 180 .

b
-

B7203 กระจกแผ่นใสหนา 5 มม. ตร.ฟ. 16           8 .
B7204 กระจกแผ่นใสหนา 6 มม. ตร.ฟ. 19           9 .
B7205 กระจกแผ่นใสหนา 8 มม. ตร.ฟ. 33           9 .
B7206 กระจกแผ่นใสหนา 10 มม. ตร.ฟ. 42           12 .

-
B7207 กระจกแผ่นฝ้าหนา 4 มม. ตร.ฟ. 23           8 .
B7208 กระจกแผ่นฝ้าหนา 5 มม. ตร.ฟ. 30           8 .
B7209 กระจกลายผา้  หนา 4 มม. ตร.ฟ. 21           8 .
B7210 กระจกลายผา้  หนา 5 มม. ตร.ฟ. 24           8 .

รายการ
แบบบานลูกฟักสีชกัเสี<ยนลายไม้สกัเจาะกระจก

ค่าแรงทําประตู - หน้าต่างไม้
ทําประตูไม้

ค่าแรงประตู PVC. พร้อมวงกบ

ทําหน้าต่างไม้ 

กระจก
กระจกแผ่นใส

กระจกแผ่นฝ้า 
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-

B7211 กระจกแผ่นสชีาหนา 5 มม. ตร.ฟ. 21           8 .
B7212 กระจกแผ่นสชีาหนา 6 มม. ตร.ฟ. 24           9 .

-
B7213 กระจกบานเกลด็ใสหนา 5 มม. ( 4 นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 16           -
B7214 กระจกบานเกลด็ใสหนา 5 มม. ( 4 นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 20           -
B7215 กระจกบานเกลด็ใสหนา 5 มม. ( 4 ½  นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 18           -
B7216 กระจกบานเกลด็ใสหนา 5 มม. ( 4 1/2 นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 23           -
B7217 กระจกบานเกลด็ใสหนา 6 มม.    ( 4 นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 18           -
B7218 กระจกบานเกลด็ใสหนา 6 มม.    ( 4 นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 23           -
B7219 กระจกบานเกลด็ใสหนา 6 มม.    ( 4 ½  นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 21           -
B7220 กระจกบานเกลด็ใสหนา 6 มม.    ( 4 ½  นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 26           -

-
B7221 กระจกสเีขยีวใส ขนาด 5 มม. ตร.ฟ. 20           -
B7222 กระจกสเีขยีวใส ขนาด 6 มม. ตร.ฟ. 23           -
B7223 กระจกสเีขยีวใส ขนาด 8 มม. ตร.ฟ. 67           -
B7224 กระจกสเีขยีวใส ขนาด 10 มม. ตร.ฟ. 71           -
B7225 กระจกสเีขยีวใส ขนาด 12 มม. ตร.ฟ. 81           -

-
B7226 กระจกบานเกลด็ฝ้าหนา 5 มม.  ( 4 นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 20           -
B7227 กระจกบานเกลด็ฝ้าหนา 5 มม.  ( 4 นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 25           -
B7228 กระจกบานเกลด็ฝ้าหนา 5 มม.  ( 4 ½ นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 22           -
B7229 กระจกบานเกลด็ฝ้าหนา 5 มม.  ( 4 ½ นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 28           -
B7230 กระจกบานเกลด็ฝ้าหนา 6 มม. ( 4 นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 22           -
B7231 กระจกบานเกลด็ฝ้าหนา 6 มม. ( 4 นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 27           -
B7232 กระจกบานเกลด็ฝ้าหนา 6 มม. ( 4 ½ นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 24           -
B7233 กระจกบานเกลด็ฝ้าหนา 6 มม. ( 4 ½ นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 30           -

-
B7234 กระจกบานเกลด็สชีาหนา 5 มม.  ( 4 นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 23           -
B7235 กระจกบานเกลด็สชีาหนา 5 มม.  ( 4 นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 29           -
B7236 กระจกบานเกลด็สชีาหนา 5 มม.  ( 4 ½ นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 26           -
B7237 กระจกบานเกลด็สชีาหนา 5 มม.  ( 4 ½ นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 32           -
B7238 กระจกบานเกลด็สชีาหนา 6 มม.     ( 4 นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 26           -
B7239 กระจกบานเกลด็สชีาหนา 6 มม.     ( 4 นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 32           -
B7240 กระจกบานเกลด็สชีาหนา 6 มม.     ( 4 ½ นิ�ว x 0.60 ม. ) เกลด็ 29           -
B7241 กระจกบานเกลด็สชีาหนา 6 มม.     ( 4 ½ นิ�ว x 0.75 ม. ) เกลด็ 36           -

รายการ
กระจกแผ่นสีชา

กระจกบานเกลด็  ( กระจกใส )

รวมค่าติดตั �ง

กระจกสีเขียวใส 

กระจกบานเกลด็  ( กระจกฝ้า )

รวมค่าติดตั �ง

กระจกบานเกลด็  ( กระจกสีชา )

รวมค่าติดตั �ง
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B8.
b

B8000 ผวิบนัได ( ชานพกับนัได ) หนิขดั ตร.ม. 440         179 รวมปนูทราย

B8001 ผวิบนัได ( ชานพกับนัได ) ทรายลา้ง ตร.ม. 310         99 รวมปนูทราย

B8002 ผวิบนัได ( ชานพกับนัได ) หนิลา้ง ตร.ม. 330         99 รวมปนูทราย

b
B8003 ผวิบนัได ( ขั �นบนัได ) หนิขดั เมตร 210         179 รวมปนูทราย

B8004 ผวิบนัได ( ขั �นบนัได ) ทรายลา้ง เมตร 150         99 รวมปนูทราย

B8005 ผวิบนัได ( ขั �นบนัได ) หนิลา้ง เมตร 160         99 รวมปนูทราย

b
B8006 ชนิดทองเหลอืงมแีถบยางกนัลื+น เมตร 310         38 .
B8007 ชนิดอลูมเินียมมแีถบยางกนัลื+น เมตร 200         38 .
B8008 จมูกยางบนัไดสดํีา เมตร 29           38 .
B8009 จมูกบนัได PVC. กวา้ง 2"  หนา 5 มม. เมตร 79           38 .

b
-

B8010 ราวบนัได - ราวระเบยีงทางเดนิ ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  เมตร 157         161 .
B8011 ราวบนัได - ราวระเบยีงทางเดนิ ขนาด 2 นิ�ว x 5 นิ�ว เมตร 219         161 .
B8012 ราวบนัได - ราวระเบยีงทางเดนิ ขนาด 2 นิ�ว x 6 นิ�ว  เมตร 231         161 .

-
B8013 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  2 ½  นิ�ว เมตร 244         65 .
B8014 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  2 นิ�ว เมตร 198         65 .
B8015 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  1 ½  นิ�ว เมตร 140         65 .

-
B8016 ท่อเหลก็ผวิดํา ขนาด  Ø  2 ½  นิ�ว เมตร 154         65 .
B8017 ท่อเหลก็ผวิดํา ขนาด  Ø  2 นิ�ว เมตร 119         65 .
B8018 ท่อเหลก็ผวิดํา ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว เมตร 95           65 .

-
B8019 เหลก็กล่อง  ( LG. ) ขนาด  2 นิ�ว x 2 นิ�ว เมตร 85           65 .
B8020 เหลก็กล่อง  ( LG. ) ขนาด  2 นิ�ว x 4 นิ�ว เมตร 128         65 .

-
B8021 ราวบนัไดเหลก็หุม้พลาสติก เมตร 163         - รวมค่าแรง

-
B8022 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี+ยว ) ขนาด  Ø  1 นิ�ว เมตร 300         - รวมค่าแรง

B8023 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี+ยว ) ขนาด  Ø  1 ½  นิ�ว เมตร 440         - รวมค่าแรง

B8024 ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี+ยว ) ขนาด  Ø   2 นิ�ว เมตร 500         - รวมค่าแรง

รายการ
2.8 งานบนัได - ระเบียงทางเดิน
ผิวบนัได ( ชานพกับนัได )

ผิวบนัได ( ขั <นบนัได )

จมูกบนัได   ( มีแถบยางกนัลื�น )

ราวบนัได - ราวระเบียงทางเดิน
ไม้เนื<อแขง็  ( รวมเหลก็ประกบั )

ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี

ท่อเหลก็ผิวดาํ

เหลก็กล่อง  ( LG. )

เหลก็หุ้มพลาสติก

ท่อสแตนเลส ( แบบราวเดี�ยว )
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b
-

B8025 ลูกกรงบนัได ไมก้ลงึ ขนาด  Ø  1 ½  นิ�ว ท่อน 120         - รวมค่าแรง

B8026 ลูกกรงบนัได ไมก้ลงึ ขนาด  Ø  4 นิ�ว ท่อน 580         - รวมค่าแรง

-
B8027 ลูกกรงบนัได เซรามคิเคลอืบสําเรจ็รูป ท่อน 180         - รวมค่าแรง

B8028 ลูกกรงบนัได  ค.ส.ล. กลมสําเรจ็รูป ท่อน 150         - รวมค่าแรง

-
B8029 เหลก็สี+เหลี+ยมตนั ขนาด  ¾  นิ�ว x ¾  นิ�ว ท่อน 125         - รวมค่าแรง

B8030 เหลก็สี+เหลี+ยมตนั ขนาด 1 นิ�ว x 1 นิ�ว ท่อน 350         - รวมค่าแรง

-
B8031 เหลก็กล่อง  ( LG. ) ขนาด 1 นิ�ว x 1 นิ�ว ท่อน 151         - รวมค่าแรง

-
B8032 เหลก็กลมตนั ขนาด  Ø  1 นิ�ว ท่อน 290         - รวมค่าแรง

-
B8033 ท่อเหลก็กลมผวิดํา ขนาด  Ø  1 นิ�ว ท่อน 260         - รวมค่าแรง

-
B8034 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  1 นิ�ว ท่อน 570         - รวมค่าแรง

-
B8035 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø   1 นิ�ว ท่อน 470         - รวมค่าแรง

B8036 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø  1 ½  นิ�ว ท่อน 715         - รวมค่าแรง

B8037 ท่อสแตนเลส ขนาด  Ø    2 นิ�ว ท่อน 1,030       - รวมค่าแรง

b
B8038 ราวบนัไดไม,้ลูกกรงไม,้เสารบัราวบนัได เมตร - 161 .

b
B8039 ทําเคาน์เตอรแ์ละมา้นั +ง เมตร - 158 .

รายการ
ลูกกรงบนัได
ไม้กลึง

เซรามิค - คสล. สําเรจ็รปู

เหลก็สี�เหลี�ยมตนั

เหลก็กล่อง  ( LG. )

เหลก็กลมตนั

ท่อเหลก็กลมผิวดาํ

ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี

ท่อสแตนเลส

ค่าแรงงานและส่วนประกอบงานบนัได

ค่าแรงงานทําเคาน์เตอรแ์ละม้านั �ง
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B9.
b

B9000 แบบนั +งยอง ไม่มฐีาน ราดนํ�า ที+ 550         105 .
B9001 แบบนั +งยอง  มฐีาน ราดนํ�า ที+ 820         105 .
B9002 แบบนั +งยอง  มฐีาน พรอ้มหมอ้นํ�า พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด ที+ 3,200       298 .
B9003 แบบนั +งยอง  มฐีาน พรอ้มฟลชัวาลว์ พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด ที+ 5,000       298 .

b
B9004 แบบนั +งราบ ราดนํ�า ที+ 1,380       105 .
B9005 แบบนั +งราบ  สองชิ�น พรอ้มหมอ้นํ�า รุน่ประหยดันํ�า 6 ลติร พรอ้มอปุกรณ์ครบชดุ ที+ 3,500       298 .
B9006 แบบนั +งราบ พรอ้มฟลชัวาลว์ พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด ที+ 6,123       298 .

b
B9007 โถปสัสาวะชาย พรอ้มกอ็กนํ�าแบบกด พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด ที+ 2,052       298 .
B9008 โถปสัสาวะชาย  พรอ้มฟลชัวาลว์ พรอ้มอุปกรณ์ครบชุด ที+ 5,500       335 .
B9009 แผงกั �นที+ปสัสาวะชาย ที+ 700         170 .

b
B9010 แบบแขวนผนัง ชุด 2,300       298
B9011 แบบฝงัเคาน์เตอร ์ ชุด 3,500       298
B9012 แบบวางบนเคาน์เตอร ์ ชุด 5,100       298
B9013 แบบมขีาตั �งพื�น ชุด 4,200       298

b
B9014 ซิ�งคส์แตนเลสลา้งจาน หลุมเดยีว มทีี+วางจาน ฝงัเคาน์เตอร์ ชุด 2,580       300
B9015 ซิ�งคส์แตนเลสลา้งจาน สองหลุม มทีี+วางจาน ฝงัเคาน์เตอร์ ชุด 3,880       320
B9016 ซิ�งคล์า้งจานแบบตั �งพื�น หลุมเดยีว มทีี+ควํ+าจาน ชุด 2,148       110
B9017 ซิ�งคล์า้งจานแบบตั �งพื�น หลุมเดยีว ชุด 1,403       110
B9018 อ่างอเนกประสงคเ์ซรามคิพรอ้มอุปกรณ์ ชุด 2,780       298

b
B9019 ก๊อกสําหรบัอ่างลา้งหน้า แบบกดหยุดอตัโนมตัิ/แบบโยก/แบบหมุน อนั 900         150 .
B9020 ก๊อกสําหรบัอ่างลา้งหน้า  ระบบเซรามคิวาลว์ อนั 150         103 .
B9021 ก๊อกสําหรบัฝกับวัอาบนํ�า อนั 190         70 .
B9022 ก๊อกสําหรบัอ่างลา้งภาชนะ อ่างอเนกประสงค ์แบบส่ายไปมาได้ อนั 280         103 .
B9023 ก๊อกนํ�าลา้งพื�น อนั 120         25 .
B9024 ก๊อกกดนํ�าสําหรบัโถปสัสาวะชาย แบบกดคา้ง ชุด 190         103 .
B9025 ก๊อกกดนํ�าสําหรบัโถปสัสาวะชาย แบบกดหยุดอตัโนมตัิ ชุด 700         103 .
B9026 สต็อปวาลว์ ตวั 80           35 .

c
C2027 ก๊อกนํ�าทองเหลอืงชนิดบอลวาลว์ ขนาด 1/2" อนั 90           -
C2028 ก๊อกนํ�าทองเหลอืงชนิดบอลวาลว์ ขนาด 3/4" อนั 118         -

รายการ
2.9 งานสุขภณัฑ์ ( เคลือบขาว )
โถส้วมนั �งยอง 

โถส้วมนั �งราบ

โถปัสสาวะชาย 

อ่างล้างหน้า   ( พรอ้มสะดอือา่ง ,สายถกันํ�าด ี,ทอ่นํ�าทิ�ง)

รวมกอ็กนํ�า แบบกดหยุดอตัโนมตัิ

อ่างล้างภาชนะ อ่างอเนกประสงค ์พร้อมอปุกรณ์ ( พรอ้มสะดอือา่ง สายนํ�าด ีและทอ่นํ�าทิ�ง )

       รวมกอ็กนํ�าแบบโคง้ตวัซ ี      
   แบบสา่ยซ้าย - ขวา ได้

กอ๊กนํ<า 

กอ๊กนํ<าทองเหลือง
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b

B9029 ฝกับวัอาบนํ�าชนิดสายอ่อน  พรอ้มก๊อกเดี+ยว ชุด 400         70 กา้นแขง็ค่าแรง = 170 บาท

B9030 ที+ใส่กระดาษชําระ เซรามคิฝงัผนัง ที+ 350         103 เจาะยดึสกรคู่าแรง = 70 บาท

B9031 ที+วางสบู่ เซรามคิฝงัผนัง ที+ 350         103 เจาะยดึสกรคู่าแรง = 70 บาท

B9032 เครื+องจ่ายสบู่เหลวแบบกด ชุด 730         55 .

B9033 สายฉีดชําระ พรอ้มขอแขวน ชุด 300         70 .

B9034 ราวแขวนผา้สแตนเลส แบบราวเดี+ยว 60 ซม. (ฝงัผนัง) อนั 180         130 เจาะยดึสกร ูค่าแรง = 70 บาท

B9035 ตะขอแขวนผา้ ( แบบยาว 5 ขอ ) ชุด 100         70 .
B9036 กระจกเงากรอบพลาสติก ปรบัมุมขึ�นลงได ้50x34 ซม. ชุด 180         70 .
B9037 กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 35x45 ซม. เจยีรปรี ที+ 220         70 .
B9038 กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจยีรปรี ที+ 280         70 .
B9039 ราวจบักนัลื+นสแตนเลส ยาว 50 ซม. อนั 220         70 .
B9040 ราวพยุงตวัสแตนเลส รูปตวั T ชุด 3,400       105 .
B9041 ชั �นวางของ พลาสติก (เจาะยดึสกรู) อนั 150         70 ฝงัผนัง ค่าแรง = 103 บาท
B9042 ตะแกรงนํ�าทิ�งสแตนเลส(รงัผึ�ง) ขนาด 2" -  3" ชุด 18           - .
B9043 ตะแกรงทองเหลอืงชุบโครเมี+ยม มฝีาครอบกนักลิ+น 2" ชุด 120         70 .
B9044 ตะแกรงทองเหลอืงชุบโครเมี+ยม มฝีาครอบกนักลิ+น 2  1/2" ชุด 180         70 .
B9045 ตะแกรงทองเหลอืงชุบโครเมี+ยม มฝีาครอบกนักลิ+น 3" ชุด 220         70 .
B9046 ฝาปิดสว้มทองเหลอืง 6" อนั 190         50 .
B9047 ฝาปิดสว้มทองเหลอืง 8" อนั 580         50 .
B9048 สายนํ�าด ีพวีซีี ขาว/ใส  ยาว 14" เสน้ 25           - .
B9049 สายนํ�าด ีสายถกัสแตนเลส ยาว 14" เสน้ 50           - .
B9050 สายนํ�าด ีสายถกัสแตนเลส ยาว 1 เมตร เสน้ 110         - .
B9051 สายนํ�าด ีสายถกัมเีนียม ยาว 14" เสน้ 25           - .
B9052 สายนํ�าด ีสายถกัมเีนียม ยาว 1 เมตร เสน้ 93           - .
B9053 สะดอือ่างลา้งหน้าสองตอนสแตนเลส พรอ้มโซ่และจุกยางอุด อนั 35           - .
B9054 สะดอือ่างลา้งหน้าแบบกดสปรงิ อนั 170         - .
B9055 สะดอือ่างลา้งหน้า แบบดงึลอ็ก อนั 130         - .
B9056 ท่อนํ�าทิ�งอ่างลา้งหน้า/ซิงค ์แบบกระปุกพลาสติกสขีาว อนั 40           - .
B9057 ท่อนํ�าทิ�งอ่างลา้งหน้า/ซิงค ์แบบกระปุก ABS ชุบโครเมี+ยม ชารป์ 8 " อนั 65           - .
B9058 ท่อนํ�าทิ�งอ่างลา้งหน้า/ซิงค ์แบบกระปุก ABS ชุบโครเมี+ยม ชารป์ 12 " อนั 95           - .
B9059 ท่อนํ�าทิ�งอ่างลา้งหน้า/ซงิค์  แบบกระปกุทองเหลอืงชุบโครเมี+ยม ชารป์ 6" อนั 140         - .
B9060 ท่อนํ�าทิ�งอ่างลา้งหน้า/ซงิค์ แบบกระปกุทองเหลอืงชุบโครเมี+ยม ชารป์ 10" อนั 200         - .
B9061  ท่อนํ�าทิ�งอ่างลา้งหน้า/ซงิค์ แบบกระปกุทองเหลอืงชุบโครเมี+ยม ชารป์ 12" อนั 215         - .
B9062 ท่อนํ�าทิ�งอ่างลา้งหน้า/ซงิค์ แบบ พ ีแทป ทองเหลอืงชุบโครเมี+ยม ชารป์ 6" อนั 240         - .
B9063  ท่อนํ�าทิ�งอ่างลา้งหน้า/ซงิค์ แบบ พ ีแทป ทองเหลอืงชุบโครเมี+ยม ชารป์ 8" อนั 290         - .

รายการ
อปุกรณ์เบด็เตลด็
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B10.

b
-

ตร.ม. 43           28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 43           30 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 55           28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 55           30 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

-
ตร.ม. 35           28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 35           30 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 50           28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 50           30 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

-
ตร.ม. 45           28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 45           30 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 60           28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 60           30 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

-
ตร.ม. 38           28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 38           30 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 50           28 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 50           30 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

b
-
-

B10009 Steel Guard ของ JOTUN
Dulux Red Oxide Primer ของ ICI ตร.ม. 12           30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
Red Oxide Primer ของ TOA ตร.ม. 12           35 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

Beger Synolic Primer A-5001 ของ BEGER
-

B10010 Jotamastic 80 ของ JOTUN ตร.ม. 45           30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
Rust Tect  ของ TOA ตร.ม. 45           35 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

Rust Guard  ของ BEGER

รายการ
2.10  งานทาสี
2.10.1  สีนํ<าอะครีลิค ( ACRYLIC EMULSION  ) 
งานทาสีอาคารใหม่ *    ภายนอก

B10001 สนํี�าอะครลีคิ 100% มอก. 272-2549

B10002 สนํี�าอะครลีคิ 100% มอก. 2321-2549

งานทาสีอาคารใหม่ *    ภายใน

B10003 สนํี�าอะครลีคิ 100% มอก. 272-2549

B10004 สนํี�าอะครลีคิ 100% มอก. 2321-2549

งานทาสีอาคารเก่า **     ภายนอก

B10005 สนํี�าอะครลีคิ 100% มอก. 272-2549

B10006 สนํี�าอะครลีคิ 100% มอก. 2321-2549

งานทาสีอาคารเก่า **      ภายใน

B10007 สนํี�าอะครลีคิ 100% มอก. 272-2549

B10008 สนํี�าอะครลีคิ 100% มอก. 2321-2549

2.10.2   สีเคลือบเงา ( สีนํ<ามนั )
สําหรบังานผิวพื<นเหลก็
สีเคลือบเงาหรือสีที�มีตวัทําลาย (Enamel Paint - Solvent Base)  สีนํ<ามนั
สีรองพื<น 1 เที�ยว

สีรองพื<นพิเศษ งานโลหะเก่าขึ<นสนิม, งานโลหะเหลก็ใหม่ (ต่อ 1 เที�ยว)
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-

B10011 LANKO 226 K 11 FLEX
SIKA TOPSEAL 107 ตร.ม. 100         25 .
TOA 237 Cement Membrane หรอืเทยีบเท่า

-
B10012 Jotagloss ของ Jotun

Supercote Enamel ของ ICI ตร.ม. 40           30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
4 Season Enamel ของ TOA ตร.ม. 40           35 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

Beger Delight Gloss Enamel ของ Beger หรอืเทยีบเท่า
-
-

B10013 Penguard Primer Sea ของ JOTUN
Epoguard Primer ของ TOA ตร.ม. 30           30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรอืเทยีบเท่า ตร.ม. 30           35 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

-
B10014 Penguard Enamel ของ JOTUN

Epoguard Enamel ของ TOA ตร.ม. 80           30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
Duraguard ของ BERGER หรอืเทยีบเท่า ตร.ม. 80           35 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

Tru-Glaze ของ ICI
-
-

B10015 Penguard Primer Sea ของ JOTUN
Epoguard Primer ของ TOA ตร.ม. 30           30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
M-Guard Red Oxide ของ BEGER หรอืเทยีบเท่า ตร.ม. 30           35 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

-
B10016 Hardtop AS ของ JOTUN

Urethane 388  ของ ICI ตร.ม. 150         30 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
Topquard ของ TOA ตร.ม. 150         35 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

Durathane ของ BERGER
b

ตร.ม. 60           35 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 60           38 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

ตร.ม. 30           35 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 30           38 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

รายการ
สีรองพื<นบนคอนกรีตหรือปูนทรายสําหรบัพื<นห้องนํ<า-ส้วม (ที�ต้องมีการปูกระเบื<องหรือมีวสัดปิุดทบั) ทา 2 เที�ยว

สีทบัหน้า สีนํ<ามนัอินาเมล 2 เที�ยว (เที�ยวละ 20 บาท)

สีระบบ EPOXY ใช้ภายในอาคาร INTERIOR
สีรองพื<นสําหรบังานเหลก็ทั �วไป ให้ทาสีรองพื<น จาํนวน 1 เที�ยว

สีทบัหน้า EPOXY 2 เที�ยว

สีทาเหลก็ ระบบ Polyurethane ใช้ภายนอกอาคาร
สีรองพื<น 1 เที�ยว

สีทบัหน้า EPOXY 2 เที�ยว (เที�ยวละ 75 บาท)

สําหรบังานผิวพื<นไม้ 

B10017 สนํี�ามนั สําหรบังานไม ้(รวมสรีองพื�นไมก้นัเชื�อรา ***)

B10018 สนํี�ามนั สําหรบังานไม ้(รวมสทีารองพื�น 2 เที+ยว)
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b

B10019 สทีากระเบื�องหลงัคา ตร.ม. 35           28 .
B10020 สพ่ีนซีเมนต์ทรายชนิดผวิดา้น ตร.ม. 50           28 ไม่รวมค่าขนส่ง
B10021 สพ่ีนซีเมนต์ทรายชนิดผวิมนั ตร.ม. 130         28 (คดิตามระยะทาง)
B10022 สพ่ีนลายหนิแกรนิต ตร.ม. 550         รวมค่าแรง .

b
ตร.ม. 40           40 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 40           45 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.
ตร.ม. 30           40 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 30           45 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.
ตร.ม. 30           40 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป

ตร.ม. 30           45 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.
ตร.ม. 30           40 จาํนวน 5,000 ตร.ม.ขึ�นไป
ตร.ม. 30           45 จาํนวนน้อยกวา่ 5,000 ตร.ม.

b
B10027 สนํี�าพลาสติก ขนาด 3.785 ลติร (1 แกลลอน) กระป๋อง 380         -  1 แกลลอนทาได ้20 ตร.ม.
B10028 สนํี�าอครลีคิ 100% ขนาด 3.785 ลติร มอก. 272-2549 กระป๋อง 460         - .
B10029 สนํี�าอครลีคิ 100% ขนาด 3.785 ลติร มอก. 2321-2549 กระป๋อง 580         - .
B10030 สนํี�ามนั ขนาด 3.785 ลติร มอก. 327-2538 กระป๋อง 650         - .
B10031 ทนิเนอรแ์ละนํ�ามนัสน กระป๋อง 270         - .
B10032 นํ�ายารกัษาเนื�อไม ้ ขนาด 1.8 ลติร กระป๋อง 250         - .

b
B10033 ค่าแรงขูดลา้งสผีนังเดมิ ตร.ม. - 10 .
B10034 ค่าแรงทาสปูีนเก่า ตร.ม. - 25 .

หมายเหตุ     สพีลาสติก 1 แกลลอน ทาได ้20 ตร.ม.
                    สนํี�ามนั 1 แกลลอน ทาได ้18 ตร.ม. 
                    สนํี�ามนัรกัษาเนื�อไม ้1 ปี�บ ทาได ้50 ตร.ม. 
                    ส ี1 แกลลอน    =      3.785 ลติร     
                    ส ี1 ถงัใหญ่      =     18.925 ลติร
                    การทาส ีหมายถึง ทาสรีองพื�น 1 ครั �ง และทาสจีรงิ 2 ครั �ง

* ทําความสะอาดผวิปูน อุดโป้วรอยแตกรา้วขนาดเลก็ ดว้ยวสัดุประเภท  Acrylic Filler ( หา้มใชผ้งยปิซั +ม หรอืดนิสอพอง )

ขดัผวิใหเ้รยีบจงึทาสรีองพื�น แลว้ทาสจีรงิทบัหน้า 

** ขูดลอก ขดัลา้งทําความสะอาดผวิปูนเก่า อุดโป้วรอยแตกรา้ว ดว้ยวสัดุประเภท Acrylic Filler หรอื Acrylic Sealant

(หา้มใชผ้งยปิซั +มหรอืดนิสอพอง) ขดัผวิใหเ้รยีบ ทานํ�ายารองพื�นปูนเก่า ทาสรีองพื�นปูน แลว้ทาสจีรงิทบัหน้า 

*** ทําความสะอาดพื�นผวิ ขดัผวิใหเ้รยีบ ทาสรีองพื�นไมก้นัเชื�อรา 2 ครั �ง แลว้จงึทาสนํี�ามนัทบัหน้า 

รายการ
สีประเภทอื�นๆ

นํ<ายาเคลือบเงาไม้ 

B10023 ยูรเิทน ( เคลอืบแขง็ผวิไม ้)

B10024 แลกเกอรเ์งา ( ทาไม ้)

B10025 แลกเกอรด์า้น    ( ทาไม ้)

B10026 นํ�ามนัวานิชเงา  ( ทาไม ้)

สี และ วสัดผุสมสี 

ค่าแรงขดูล้างสี

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"

หน้า 48 



CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
C.

C1.
c

C1000 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  ½ นิ�ว ท่อน 286         - .
C1001 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  ¾ นิ�ว ท่อน 368         - .
C1002 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  1 นิ�ว ท่อน 548         - .
C1003 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  1 ¼ นิ�ว ท่อน 705         - .
C1004 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ท่อน 812         - .
C1005 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø 2 นิ�ว ท่อน 1,143       - .
C1006 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  2 ½  นิ�ว ท่อน 1,408       - .
C1007 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  3 นิ�ว ท่อน 1,832       - .
C1008 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  4 นิ�ว ท่อน 2,670       - .
C1009 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  5 นิ�ว ท่อน 3,632       - .
C1010 ท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ีขนาด  Ø  6 นิ�ว ท่อน 4,310       - .

c
C1011 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø ½  นิ�ว ท่อน 49           - .
C1012 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  ¾ นิ�ว ท่อน 60           - .
C1013 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø 1 นิ�ว ท่อน 95           - .
C1014 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด   Ø 1 ¼  นิ�ว ท่อน 124         - .
C1015 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ท่อน 159         - .
C1016 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  2 นิ�ว ท่อน 244         - .
C1017 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ�ว ท่อน 404         - .
C1018 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  3 นิ�ว ท่อน 564         - .
C1019 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  4 นิ�ว ท่อน 907         - .
C1020 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  5 นิ�ว ท่อน 1,367       - .
C1021 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  6 นิ�ว ท่อน 1,927       - .
C1022 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  8 นิ�ว ท่อน 3,276       - .
C1023 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  10 นิ�ว ท่อน 4,930       - .
C1024 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø 12 นิ�ว ท่อน 6,989       - .
C1025 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  14 นิ�ว ท่อน 9,183       - .
C1026 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  16 นิ�ว ท่อน 11,811     - .
C1027 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  18 นิ�ว ท่อน 16,687     - .
C1028 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  20 นิ�ว ท่อน 20,385     - .
C1029 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 13.5 ขนาด  Ø  24 นิ�ว ท่อน 29,898     - .

รายการ
3. งานระบบสุขาภิบาล ดบัเพลิง และป้องกนัอคัคีภยั
3.1 วสัดทุ่อนํ<าและอปุกรณ์
ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ประเภท BS-M ไม่รวมข้อต่อ  ( ยาวท่อนละ 6.00 เมตร )

ท่อพีวีซีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั <น 13.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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c

C1030 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  ½  นิ�ว ท่อน 39           - .
C1031 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø ¾  นิ�ว ท่อน 49           - .
C1032 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  1 นิ�ว ท่อน 65           - .
C1033 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  1 ¼  นิ�ว ท่อน 81           - .
C1034 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø 1 ½  นิ�ว ท่อน 107         - .
C1035 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  2 นิ�ว ท่อน 169         - .
C1036 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ�ว ท่อน 267         - .
C1037 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  3 นิ�ว ท่อน 371         - .
C1038 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  4 นิ�ว ท่อน 601         - .
C1039 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  5 นิ�ว ท่อน 907         - .
C1040 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  6 นิ�ว ท่อน 1,273       - .
C1041 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  8 นิ�ว ท่อน 2,049       - .
C1042 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  10 นิ�ว ท่อน 2,965       - .
C1043 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  12 นิ�ว ท่อน 4,183       - .
C1044 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  14 นิ�ว ท่อน 6,030       - .
C1045 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  16 นิ�ว ท่อน 7,755       - .
C1046 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  18 นิ�ว ท่อน 10,967     - .
C1047 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  20 นิ�ว ท่อน 13,411     - .
C1048 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 8.5 ขนาด  Ø  24 นิ�ว ท่อน 19,633     - .

c
C1049 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  1 ¼  นิ�ว ท่อน 62           - .
C1050 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  1 ½  นิ�ว ท่อน 75           - .
C1051 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  2 นิ�ว ท่อน 112         - .
C1052 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ�ว ท่อน 183         - .
C1053 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  3 นิ�ว ท่อน 249         - .
C1054 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  4 นิ�ว ท่อน 399         - .
C1055 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  5 นิ�ว ท่อน 611         - .
C1056 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  6 นิ�ว ท่อน 850         - .
C1057 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  8 นิ�ว ท่อน 1,273       - .
C1058 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  10 นิ�ว ท่อน 1,833       - .
C1059 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  12 นิ�ว ท่อน 2,570       - .
C1060 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  14 นิ�ว ท่อน 3,717       - .
C1061 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø 16 นิ�ว ท่อน 4,780       - .
C1062 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  18 นิ�ว ท่อน 6,780       - .
C1063 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  20 นิ�ว ท่อน 8,272       - .
C1064 ท่อพวีซีีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั �น 5 ขนาด  Ø  24 นิ�ว ท่อน 12,050     - .

รายการ
ท่อพีวีซีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั <น 8.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

ท่อพีวีซีแขง็ ชนิดปลายธรรมดา ชั <น 5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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c
-

C1065 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ต่อดว้ยเกลยีว ขนาด  Ø ½  นิ�ว             เครื+อง 907         - .
C1066 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ต่อดว้ยเกลยีว ขนาด  Ø ¾  นิ�ว            เครื+อง 1,078       - .
C1067 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ต่อดว้ยเกลยีว ขนาด  Ø  1 นิ�ว                เครื+อง 1,758       - .

-
C1068 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  2  นิ�ว         เครื+อง 9,985       - .
C1069 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  2 ½  นิ�ว         เครื+อง 13,167     - .
C1070 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  3 นิ�ว               เครื+อง 15,623     - .
C1071 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  4 นิ�ว                 เครื+อง 21,256     - .
C1072 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หน้าจาน ขนาด  Ø  6 นิ�ว              เครื+อง 39,800     - .

c
-

C1073 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  ½   นิ�ว ตวั 232         60 .
C1074 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø   ¾  นิ�ว ตวั 264         90 .
C1075 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 นิ�ว ตวั 384         120 .
C1076 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 ¼ นิ�ว ตวั 490         150 .
C1077 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว ตวั 656         180 .
C1078 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 นิ�ว ตวั 1,048       240 .
C1079 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 ½  นิ�ว ตวั 2,380       300 .
C1080 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  3 นิ�ว ตวั 3,264       360 .

-
C1081 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด   Ø  ½  นิ�ว  ตวั 264         60 .
C1082 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø  ¾  นิ�ว ตวั 352         90 .
C1083 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 นิ�ว ตวั 556         120 .
C1084 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 ¼  นิ�ว ตวั 856         150 .
C1085 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ตวั 1,176       180 .
C1086 ประตูนํ�าทองเหลอืง ลิ�นเกด แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 นิ�ว ตวั 1,728       240 .

c
C1087 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ�นราง ขนาด  Ø  30 ซม. ท่อน 225         - .
C1088 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ�นราง ขนาด  Ø  40 ซม. ท่อน 306         - .
C1089 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ�นราง ขนาด  Ø  50 ซม. ท่อน 365         - .
C1090 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ�นราง ขนาด  Ø  60 ซม. ท่อน 510         - .
C1091 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ�นราง ขนาด  Ø  80 ซม. ท่อน 884         - .
C1092 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ�นราง ขนาด  Ø  1.00 ม. ท่อน 1,317       - .
C1093 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ�นราง ขนาด  Ø  1.20 ม. ท่อน 1,759       - .

รายการ
มาตรวดันํ<า  
ชนิดใบพดั ระบบแม่เหลก็ - สองชั <น ต่อด้วยเกลียว

ชนิดใบพดั ระบบแม่เหลก็ - สองชั <น หน้าจาน

ประตูนํ<าทองเหลือง ลิ<นเกด 
แรงดนั 125 ปอนด ์

แรงดนั 150 ปอนด ์

ท่อระบายนํ<าคอนกรีตเสริมเหลก็ ปากลิ<นราง ชั <นคณุภาพ 3 ความยาวท่อนละ 1.00 เมตร

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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c

C1094 ถงัซีเมนต์สําเรจ็รูป กลวง ขนาด  Ø  0.80 ม. อนั 125         - ถงักลวง สูง 33 ซม.

C1095 ถงัซีเมนต์สําเรจ็รูป กลวง ขนาด  Ø  1.00 ม. อนั 235         - ถงักลวง สูง 40 ซม.

c
C1096 ฝาถงัซีเมนต์ขนาด  Ø  0.80 ม. อนั 92           - .
C1097 ฝาถงัซีเมนต์ขนาด  Ø 1.00 ม. อนั 135         - .

c
C1098 นํ�ายาเชื+อมท่อ พวีซีี  1.00 กก. กระป๋อง 434         - .
C1099 นํ�ายาเชื+อมท่อ พวีซีี  0.50 กก. กระป๋อง 220         - .
C1100 นํ�ายาเชื+อมท่อ พวีซีี  0.25 กก. กระป๋อง 118         - .
C1101 เทปพนัเกลยีว มว้น 15           - .

C2.
c

C2000 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 1,800 ลติร ชุด 23,100     3,460
C2001 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 4,000 ลติร ชุด 48,200     7,230

C2002 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 10, 000 ลติร ชุด 119,000   17,820 - วสัดุในงานตดิตั �งรวมอยูใ่น

C2003 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 15,000 ลติร ชุด 156,800   23,520 ค่าแรงงาน

C2004 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 20,000 ลติร ชุด 210,000   31,500 - ค่าแรงตดิตั �งถงับําบดันํ�าเสยี

C2005 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 25,000 ลติร ชุด 261,800   39,270 และค่าอุปกรณ์สามารถปรบั

C2006 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 30,000 ลติร ชุด 301,000   45,150 เปลี+ยนไดต้ามสภาพพื�นที+

C2007 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 35,000 ลติร ชุด 339,500   50,900 ก่อสรา้งจรงิ หรอื 

C2008 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 40,000 ลติร ชุด 385,000   57,750 ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

C2009 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 45,000 ลติร ชุด 408,800   61,320
C2010 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 50,000 ลติร ชุด 455,000   68,250

C2011 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 55,000 ลติร ชุด 525,000   78,750
C2012 ถงับําบดันํ�าปฏกูิล ระบบอดัอากาศ พรอ้มอุปกรณ์ ขนาด 60,000 ลติร ชุด 564,200   84,630

c
C2013 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 1,000 ลติร ชุด 8,100       1,215     
C2014 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 1,200 ลติร ชุด 9,400       1,410     - วสัดุในงานตดิตั �งรวมอยูใ่น

C2015 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 1,600 ลติร ชุด 10,100     1,515     ค่าแรงงาน

C2016 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 2,000 ลติร ชุด 13,200     1,980     - ค่าแรงตดิตั �งถงับําบดันํ�าเสยี

C2017 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 2,500 ลติร ชุด 15,000     2,250     และค่าอุปกรณ์สามารถปรบั

C2018 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 3,000 ลติร ชุด 17,000     2,550     เปลี+ยนไดต้ามสภาพพื�นที+

C2019  ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 4,000 ลติร ชุด 24,700     3,700     ก่อสรา้งจรงิ หรอื 

C2020  ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 5,000 ลติร ชุด 29,800     4,400     ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

C2021  ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 6,000 ลติร ชุด 34,000     5,100     
C2022 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 10,000 ลติร ชุด 91,000     13,650

รายการ
ถงัซีเมนต์สําเรจ็รปู กลวง

ฝาถงัซีเมนต์

นํ<ายาเชื�อมท่อ - เทปพนัเกลียว

3.2 งานสุขาภิบาล ดบัเพลิง และระบบความปลอดภยั
ถงับาํบดันํ<าปฏิกลู ระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์

ถงับาํบดันํ<าเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มีระบบอดัอากาศ 
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C2023 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 15,000 ลติร ชุด 137,200   20,580

C2024 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 20,000 ลติร ชุด 182,000   27,300 - วสัดุในงานตดิตั �งรวมอยูใ่น

C2025 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 25,000 ลติร ชุด 210,000   31,500 ค่าแรงงาน

C2026 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 30,000 ลติร ชุด 259,000   38,850 - ค่าแรงตดิตั �งถงับําบดันํ�าเสยี

C2027 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 35,000 ลติร ชุด 296,800   44,500 และค่าอุปกรณ์สามารถปรบั

C2028 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 40,000 ลติร ชุด 329,000   49,350 เปลี+ยนไดต้ามสภาพพื�นที+

C2029 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 45,000 ลติร ชุด 385,000   57,750 ก่อสรา้งจรงิ หรอื 

C2030 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 50,000 ลติร ชุด 427,700   64,150 ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

C2031 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 55,000 ลติร ชุด 465,500   69,800

C2032 ถงับําบดันํ�าเสยี ไม่มรีะบบอดัอากาศ ขนาด 60,000 ลติร ชุด 504,000   75,600
c

C2033 ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รูป ชนิดวางใต้ซิ�งคห์รอืตั �งพื�น ขนาด 20 ลติร ชุด 3,500       500
C2034 ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รูป ชนิดวางใต้ซิ�งคห์รอืตั �งพื�น ขนาด 40 ลติร ชุด 4,200       500
C2035 ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รูป ชนิดวางใต้ซิ�งคห์รอืตั �งพื�น ขนาด 80 ลติร ชุด 6,300       500
C2036 ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รูป ชนิดวางใต้ซิ�งคห์รอืตั �งพื�น ขนาด 140 ลติร ชุด 8,500       500
C2037 ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รูป ชนิดฝงัพื�นดนิ ขนาด 20 ลติร ชุด 3,500       700
C2038 ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รูป ชนิดฝงัพื�นดนิ ขนาด 40 ลติร ชุด 4,200       840
C2039 ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รูป ชนิดฝงัพื�นดนิ ขนาด 80 ลติร ชุด 6,300       1,500
C2040 ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รูป ชนิดฝงัพื�นดนิ ขนาด 140 ลติร ชุด 8,500       1,820
C2041 หวัเชื�อจุลนิทรยีใ์ส่ถงั กก. 100         -

c

-

C2042 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางบนดนิ ขนาดความจุ 500 ลติร ถงั 4,200       -
C2043 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางบนดนิ ขนาดความจุ 1,000 ลติร ถงั 5,820       -
C2044 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางบนดนิ ขนาดความจุ 1,500 ลติร ถงั 7,440       -
C2045 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางบนดนิ ขนาดความจุ 2,000 ลติร ถงั 9,720       -
C2046 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางบนดนิ ขนาดความจุ 2,500 ลติร ถงั 11,160     -
C2047 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางบนดนิ ขนาดความจุ 3,000 ลติร ถงั 12,350     -
C2048 ชุด 1,500       -

-

C2049 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใต้ดนิ ขนาดความจุ 1,000 ลติร ถงั 11,350     1,300
C2050 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใต้ดนิ ขนาดความจุ 1,600 ลติร ถงั 12,570     1,700
C2051 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใต้ดนิ ขนาดความจุ 2,000 ลติร ถงั 14,850     2,300
C2052 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใต้ดนิ ขนาดความจุ 2,500 ลติร ถงั 17,240     2,500
C2053 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใต้ดนิ ขนาดความจุ 3,000 ลติร ถงั 19,530     3,200
C2054 ถงัเกบ็นํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใต้ดนิ ขนาดความจุ 4,000 ลติร ถงั 24,700     4,800

รายการ

ถงัดกัไขมนัสําเรจ็รปู ( แบบวางที�พื<นและวางใต้ดิน)

ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม

ถงัเกบ็นํ<า

ถงัเกบ็นํ<าไฟเบอรก์ลาส วางบนดิน พร้อมอปุกรณ์

ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม

ขาตั �งเหลก็ ขนาด 1.20x1.20 ม.

ถงัเกบ็นํ<าไฟเบอรก์ลาส  วางใต้ดิน พร้อมอปุกรณ์

ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม
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-

C2055 ถงัเกบ็นํ�าพอี ี วางใต้ดนิ ขนาดความจุ 1,000 ลติร ถงั 9,190       1,300
C2056 ถงัเกบ็นํ�าพอี ีวางใต้ดนิ ขนาดความจุ 1,600 ลติร ถงั 11,950     1,700
C2057 ถงัเกบ็นํ�าพอี ีวางใต้ดนิ ขนาดความจุ 2,000 ลติร ถงั 15,880     2,300
C2058 ถงัเกบ็นํ�าพอี ีวางใต้ดนิ ขนาดความจุ 3,000 ลติร ถงั 21,730     3,200
C2059 ถงัเกบ็นํ�าพอี ีวางใต้ดนิ ขนาดความจุ 4,000 ลติร ถงั 32,460     4,800
C2060 ถงัเกบ็นํ�าพอี ีวางใต้ดนิ ขนาดความจุ 5,000 ลติร ถงั 36,200     5,400

-

C2061 ถงัเกบ็นํ�าสแตนเลส ขนาดความจุ 1,100 ลติร ถงั 9,900       -
C2062 ถงัเกบ็นํ�าสแตนเลส ขนาดความจุ 1,600 ลติร ถงั 12,300     -
C2063 ถงัเกบ็นํ�าสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลติร ถงั 14,600     -
C2064 ถงัเกบ็นํ�าสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลติร ถงั 18,900     -
C2065 ถงัเกบ็นํ�าสแตนเลส ขนาดความจุ 3,000 ลติร ถงั 20,100     -
C2066 ถงัเกบ็นํ�าสแตนเลส ขนาดความจุ 4,000 ลติร ถงั 25,000     -

-
C2067 ถงันํ�าหนิขดัสําเรจ็รูป ( สําหรบัสว้ม) ทอ้งตลาด ถงั 300         -
C2068 ถงันํ�าหนิขดัสําเรจ็รูป ( สําหรบัอาบนํ�า) ทอ้งตลาด ถงั 840         -

c
C2069 เครื+องกรองนํ�า แบบท่อคู่ สแตนเลส ( กรอง 2 ขั �นตอน ) ชุด 3,650       300
C2070 เครื+องกรองนํ�า แบบ 3 ท่อ สแตนเลส ( กรอง 3 ขั �นตอน ) ชุด 5,145       300

c
C2071 เครื+องสูบนํ�าแบบอตัโนมตัิ 150 วตัต์ เครื+อง 4,580       1,500     
C2072 เครื+องสูบนํ�าแบบอตัโนมตัิ 200 วตัต์ เครื+อง 5,600       1,500     
C2073 เครื+องสูบนํ�าแบบอตัโนมตัิ 300 วตัต์ เครื+อง 7,100       1,500     
C2074 เครื+องสูบนํ�าแบบอตัโนมตัิ 350 วตัต์ เครื+อง 9,200       1,500     
C2075 เครื+องสูบนํ�าแบบอตัโนมตัิ 400 วตัต์ เครื+อง 14,400     1,500     
C2076 เครื+องสูบนํ�าแบบหอยโข่ง ขนาด 1 แรงมา้  220 V เครื+อง 6,243       1,500     
C2077 เครื+องสูบนํ�าแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงมา้  220 V เครื+อง 12,430     1,500     
C2078 เครื+องสูบนํ�าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงมา้  220 V เครื+อง 17,757     1,500     

c
C2079 เครื+องดบัเพลงิ แบบผงเคมแีหง้  ขนาด 10 ปอนด ์ ถงั 800         -
C2080 เครื+องดบัเพลงิ แบบผงเคมแีหง้  ขนาด 15 ปอนด์ ถงั 900         -
C2081 เครื+องดบัเพลงิชนิดนํ�ายาเหลวระเหย  ขนาด 10 ปอนด์ ถงั 2,200       -

รายการ
ถงัเกบ็นํ<าพีอี   วางใต้ดิน พร้อมอปุกรณ์

รวมขาตั �ง ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม

ถงัเกบ็นํ<าสแตนเลส

รวมขาตั �ง ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม

ถงัเกบ็นํ<าแบบอื�นๆ

ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม

เครื�องกรองนํ<า

ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม

เครื�องสูบนํ<า ( ปั ~มนํ<า )

ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม

เครื�องดบัเพลิง (มอก.)

ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม
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c

C2083 ป้ายบอกชั �น อลูมเินียม  0.15x0.40 ม.ตวัอกัษร/เลข สสีะทอ้นแสง ป้าย 450         -
C2084 ป้ายอะครลีคิ ทางออก ทางหนีไฟ รูปคนวิ+ง ขนาด 20x40 ซม. ป้าย 300         -
C2085 ป้ายแผนผงัอาคาร ( สั +งทําแต่ละอาคาร ) ป้าย 1,200       -
C2086 ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จา่ยไฟอตัโนมตั ิสํารองไฟไดไ้มน่้อยกว่า 2 ชม. ชุด 2,500       310
C2087 กระดิ+งเตือนเพลงิไหม ้ขนาด 6" พรอ้มอุปกรณ์ ชุด 1,000       310
C2088 อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมด้ว้ยมอื ชุด 1,000       310
C2089 ตู้ควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้1 โซน ชุด 8,000       310

C3.
C3000 งานเดนิท่อโสโครก โถสว้มมถีงัพกันํ�า จุด 1,500       -
C3001 งานเดนิท่อโสโครก โถสว้มราดนํ�า จุด 1,500       -
C3002 งานเดนิท่อโสโครก โถปสัสาวะชาย จุด 900         -
C3003 งานเดนิท่อโสโครก อ่างลา้งหน้า จุด 900         -
C3004 งานเดนิท่อโสโครก อ่างลา้งจาน , อ่างซิงค์ จุด 900         -
C3005 งานเดนิท่อโสโครก รูนํ�าทิ�ง จุด 600         -
C3006 งานเดนิท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ จุด 650         -

C4.
C4000 งานเดนิท่อนํ�าด ีโถสว้มมถีงัพกันํ�า จุด 600         -
C4001 งานเดนิท่อนํ�าด ีโถปสัสาวะชาย จุด 600         -
C4002 งานเดนิท่อนํ�าด ีอ่างลา้งหน้า จุด 600         -
C4003 งานเดนิท่อนํ�าด ีอ่างลา้งจาน , อ่างซิงค์ จุด 600         -
C4004 งานเดนิท่อนํ�าด ีก๊อกนํ�า จุด 600         -
C4005 งานเดนิท่อนํ�าด ีฝกับวั จุด 600         -
C4006 งานเดนิท่อนํ�าด ีสายฉีดชําระ จุด 600         -

c
C4007

c
C4008

รายการ
ระบบความปลอดภยั

ไมร่วมภาษมีลูคา่เพิ+ม

3.3 งานเดินท่อโสโครก  ( เฉลี�ยต่อจุด )

รวมคา่วสัดุ+คา่แรงงาน

3.4 งานเดินท่อนํ<าดี  ( เฉลี�ยต่อจุด ) 

รวมคา่วสัดุ + คา่แรงงาน

ค่าแรงเดินท่อระบบประปา
ค่าแรงเดนิท่อ  คดิ 30 %  ของราคาวสัดุ  ( ราคาท่อ )
ค่าอปุกรณ์ประกอบยึดท่อระบบประปา
ค่าอุปกรณ์  คดิ 10 %  ของราคาวสัดุและค่าแรง
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D.
D1.
d

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

D1002 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,095       135
D1003 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 1,410       135
D1004 โคม 3x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 1,680       170
D1005 โคม 4x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,010       170
D1006 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,550       135
D1007 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,710       135
D1008 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 2,355       135
D1009 โคม 3x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 2,715       170
D1010 โคม 4x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3,225       170

d
D1011 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,280       135
D1012 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,400       135
D1013 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 1,860       135
D1014 โคม 3x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,060       170
D1015 โคม 4x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,385       170
D1016 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,740       135
D1017 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,875       135
D1018 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 2,820       135
D1019 โคม 3x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3,060       170
D1020 โคม 4x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3,510       170

d
D1021 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,280       135
D1022 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,400       135
D1023 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 1,860       135
D1024 โคม 3x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,060       170
D1025 โคม 4x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,385       170
D1026 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,740       135
D1027 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,875       135
D1028 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 2,820       135
D1029 โคม 3x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3,060       170
D1030 โคม 4x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3,510       170

รายการ
4 .  งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  ( ELECTRICITY WORK )
4.1  ดวงโคมไฟฟ้า  ( LUMINAIRE )
โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลมิูเนียมถี�ใบพบั ชนิดฝังฝ้าทีบาร ์ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8    Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling )

ราคาคา่วสัดุรวมอปุกรณ์ครบชดุ 
ได้แก ่บาลาสท,์ สตารท์เตอร ์ และ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  ขนาดที+
ระบุ          (กxย) ซม.  เป็นระยะ

โดยประมาณเทา่นั �น

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลมิูเนียมถี�ใบพบั ชนิดฝังฝ้ายิบซั �ม  หลอดฟลอูอเรสเซนต์ T8   Mirror Louver Type  ( Recess Conceal Ceiling )

ราคาคา่วสัดุรวมอปุกรณ์ครบชดุ 
ได้แก ่บาลาสท,์ สตารท์เตอร ์ และ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  ขนาดที+
ระบุ          (กxย) ซม.  เป็นระยะ

โดยประมาณเทา่นั �น

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถี�ใบพบั  ชนิดติดลอย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( Surface  Mounted  Mirror Louver Type )

ราคาคา่วสัดุรวมอปุกรณ์ครบชดุ 
ได้แก ่บาลาสท,์ สตารท์เตอร ์ และ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  ขนาดที+
ระบุ          (กxย) ซม.  เป็นระยะ

โดยประมาณเทา่นั �น
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d

D1031 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1275 135
D1032 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1460 135
D1033 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2040 135
D1034 โคม 3x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2250 170
D1035 โคม 4x18 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2385 170
D1036 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1890 135
D1037 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2030 135
D1038 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3045 135
D1039 โคม 3x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3240 170
D1040 โคม 4x36 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3450 170

d

D1041 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 6x60 ซม. ชุด 315 115 ราคาค่าวสัดุรวมอุปกรณ์ครบชุด

D1042 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 12x60 ซม. ชุด 570 135 ไดแ้ก่ บาลาสท์, สตารท์เตอร ์ และ

D1043 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 6x120 ซม. ชุด 360 115 หลอดฟลูออเรสเซนต ์T8 ขนาดที+ระบุ

D1044 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 12x120 ซม. ชุด 675 135  (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั �น

d
D1045 โคม 1x18 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชุด 390 115 ราคาค่าวสัดุรวมอุปกรณ์ครบชุด

D1046 โคม 2x18 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชุด 615 135 ไดแ้ก่ บาลาสท์, สตารท์เตอร ์ และ

D1047 โคม 1x36 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชุด 500 115 หลอดฟลูออเรสเซนต ์T8 ขนาดที+ระบุ

D1048 โคม 2x36 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชุด 735 135  (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั �น

d

D1049 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 20x60 ซม. ชุด 1,110       135

D1050 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,145       135

D1051 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,545       135
D1052 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,010       135 ราคาคา่วสัดุรวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1053 โคม 3x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,430       170 ได้แก ่บาลาสท,์ สตารท์เตอร์

D1054 โคม 4x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,985       170 และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8

D1055 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 20x120 ซม. ชุด 1,560       135 ขนาดที+ระบุ (กxย) ซม.

D1056 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,650       135 เป็นระยะโดยประมาณเทา่นั �น

D1057 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2,130       135
D1058 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 2,790       135
D1059 โคม 3x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3,270       170
D1060 โคม 4x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 4,050       170

รายการ
โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิดติดลอย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type )

ราคาค่าวสัดุรวมอุปกรณ์ครบชุด 
ไดแ้ก่ บาลาสท์, สตารท์เตอร ์ 
และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  
ขนาดที+ระบุ          (กxย) ซม.  
เป็นระยะโดยประมาณเท่านั �น

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน  ( Standard Batten Type )

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8  แบบอกไก่ ( Taper Batten Type )

โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง ชนิดฝังฝ้าทีบาร-์ฝังฝ้ายิบซั �ม หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 (Mirror Louver Type ( Recess T-Bar Ceiling )
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d

D1061 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 20x60 ซม. ชุด 1,110       135
D1062 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,145       135
D1063 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1,545       135
D1064 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,010       135 ราคาคา่วสัดุรวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1065 โคม 3x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,430       170 ได้แก ่บาลาสท,์ สตารท์เตอร์

D1066 โคม 4x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2,985       170 และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8

D1067 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 20x120 ซม. ชุด 1,560       135 ขนาดที+ระบุ (กxย) ซม.

D1068 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 1,650       135 เป็นระยะโดยประมาณเทา่นั �น

D1069 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2,130       135
D1070 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 2,790       135
D1071 โคม 3x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3,270       170
D1072 โคม 4x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 4,050       170

d

D1073 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 20x60 ซม. ชุด 1275 135
D1074 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1545 135
D1075 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 30x60 ซม. ชุด 1995 135
D1076 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 2580 135 ราคาคา่วสัดุรวมอปุกรณ์ครบชดุ

D1077 โคม 3x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 3045 170 ได้แก ่บาลาสท,์ สตารท์เตอร์

D1078 โคม 4x14 วตัต์   ขนาด 60x60 ซม. ชุด 3435 170 และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8

D1079 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 20x120 ซม. ชุด 1710 135 ขนาดที+ระบุ (กxย) ซม.

D1080 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2190 135 เป็นระยะโดยประมาณเทา่นั �น

D1081 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 30x120 ซม. ชุด 2610 135
D1082 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 3630 135
D1083 โคม 3x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 4110 170
D1084 โคม 4x28 วตัต์   ขนาด 60x120 ซม. ชุด 4595 170

d

D1085 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 6x60 ซม. ชุด 525 115 ราคาค่าวสัดุรวมอุปกรณ์ครบชุด

D1086 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 12x60 ซม. ชุด 950 135 ไดแ้ก่ บาลาสท์, สตารท์เตอร ์ และ

D1087 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 6x120 ซม. ชุด 570 115 หลอดฟลูออเรสเซนต ์T8 ขนาดที+ระบุ

D1088 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 12x120 ซม. ชุด 1085 135  (กxย) ซม.เป็นระยะโดยประมาณเท่านั �น

d
D1089 โคม 1x14 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชุด 540 115
D1090 โคม 2x14 วตัต์   ขนาด 11x60 ซม. ชุด 840 135
D1091 โคม 1x28 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชุด 615 115

D1092 โคม 2x28 วตัต์   ขนาด 11x120 ซม. ชุด 960 135

รายการ
โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง  ชนิดติดลอย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5  ( Surface  Mounted  Mirror Louver Type )

โคมไฟฟ้าแบบครอบอะครีลิค ชนิดติดลอย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5  ( Surface Mounted Acrylic Diffuser Type )

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบมาตรฐาน  ( Standard Batten Type )

โคมไฟฟ้าแบบเปลือย  หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5  แบบอกไก่ ( Taper Batten Type )

ราคาค่าวสัดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ได้แก่ 
บาลาสท,์ สตารท์เตอร ์และหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ T8 ขนาดที+ระบุ  (กxย) ซม. 

เป็นระยะโดยประมาณเทา่นั �น

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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d

D1093 โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วตัต์  ครอบฝาแกว้/อะครลีคิ ชุด 400         115 .
D1094 โคมไฟดาวน์ไลทฝ์งัเพดาน กลม 6"  ชุด 430         115 รวมหลอดตะเกยีบ 11 วตัต์

D1095 โคมไฟดาวน์ไลทฝ์งัเพดาน กลม 3.5"   สําหรบัภายในหอ้งนํ�า ชุด 720         115 รวมหลอดฮาโลเจน MR-16  50วตัต์

D1096 โคมไฟดาวน์ไลทฝ์งัเพดาน ปรบัมุมขนาด 5"  ชุด 890         115 รวมหลอดฮาโลเจน MR-16  50วตัต์

D1097 โคมไฟกิ+ง  ติดผนัง ชุด 400         165 รวมหลอดตะเกยีบ 11 วตัต์

D1098 โคมไฟสปอตไลท ์150 วตัต์ หลอดเมทลัฮาไลด ์ใชป้ระกอบเวที ชุด 3,500       275 .
D1099 โคมไฟสปอตไลท ์150 วตัต์ หลอด LED  ใชป้ระกอบเวที ชุด 2,400       275 .
D1100 โคมไฮเบย ์250 วตัต์ ขนาดเสน้ผ่า ศก. 16" ชุด 3,300       560 หลอดเมทลัฮาไลด์

D1101 โคมไฮเบย ์400 วตัต์ ขนาดเสน้ผ่า ศก. 18" ชุด 3,900       900 หลอดเมทลัฮาไลด์

D1102 โคมไฮเบย ์250 วตัต์ ขนาดเสน้ผ่า ศก. 16" ชุด 2,000       560 หลอดแสงจนัทร์

D1103 โคมไฮเบย ์400 วตัต์ ขนาดเสน้ผ่า ศก. 18" ชุด 2,400       900 หลอดแสงจนัทร์

D1104 โคมฟลดัไลท ์หลอดฮาโลเจน 150 วตัต์ ขนาด 13.5x17.5 ซม. ชุด 550         120 ใชภ้ายนอกอาคาร

D1105 โคมฟลดัไลท ์หลอดฮาโลเจน 300 / 500 วตัต์ ขนาด18x24 ซม. ชุด 650         120 ใชภ้ายนอกอาคาร

D1106 โคมฟลดัไลท ์หลอดฮาโลเจน 1000 / 1500 วตัต์  36x31 ซม. ชุด 1,700       560 ใชภ้ายนอกอาคาร

D1107 โคมฟลดัไลท ์หลอดเมทลัฮาไลด ์150 วตัต์ ชุด 1,900       275 ใชภ้ายนอกอาคาร

D1108 โคมฟลดัไลท ์หลอดเมทลัฮาไลด ์400 วตัต์ ชุด 2,200       560 ใชภ้ายนอกอาคาร

D1109 โคมฟลดัไลท ์หลอดเมทลัฮาไลด ์1,000 วตัต์ ชุด 8,000       560 ใชภ้ายนอกอาคาร

D1110 โคมฟลดัไลท ์หลอดเมทลัฮาไลด ์2,000 วตัต์ ชุด 13,000     900 ใชภ้ายนอกอาคาร

D1111 โคมไอโอดนี 500 วตัต์ ชุด 240         100 .
D1112 โคมไอโอดนี 1,500 วตัต์ ชุด 480         100 .

D1113 โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วตัต์ ชุด 1,840       -
D1114 โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วตัต์ ชุด 1,960       -
D1115 โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18 วตัต์ ชุด 2,580       -
D1116 โคมไฟถนน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วตัต์ ชุด 2,720       -
D1117 โคมไฟถนน หลอดโซเดยีม 70 วตัต์ ชุด 2,200       -
D1118 โคมไฟถนน หลอดโซเดยีม 150 วตัต์ ชุด 2,600       -
D1119 โคมไฟถนน หลอดเมทลัฮาไลด ์250 วตัต์ ชุด 3,400       -
D1120 โคมไฟถนน หลอดเมทลัฮาไลด ์400 วตัต์ ชุด 3,600       -
D1121 โคมไฟถนน หลอดแสงจนัทร ์250 วตัต์ ชุด 2,600       -

d
D1122 สายไฟดวงโคม จุด 145         80 .
D1123 สายไฟสวติซ์ จุด 145         80 .
D1124 สายไฟเต้ารบั ชนิดมกีราวด ์ (ปลั �ก) ,แอร ์(ไม่เกนิ 12,000 BTU) จุด 430         110 .
D1125 สายไฟสําหรบัมเิตอรไ์ฟฟ้า จุด 950         360 .

รายการ
โคมแบบอื�นๆ  Other Type    ( ราคาวสัดุรวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาดที+ระบุเป็นระยะโดยประมาณ )

ค่าแรงตดิตั �งไมร่วมฐานเสา 
ความสูง 1.00-2.50 ม.          

550.-บาท/ชุด ความสูง 4.00-6.00
 ม.1,100.-บาท/ชุด ความสูง 
7.00-8.00 ม. 1,650.-บาท/ชุด

งานเดินสายไฟฟ้า  ( wiring work )
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D2.

D2000 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดยีว  16A  250V ชุด 60           80 .
D2001 สวติซ์ไฟฟ้าสองทาง  16A  250V ชุด 80           85 .
D2002 สวติซ์หิ+งหอ้ยทางเดยีว ปิดมไีฟ ชุด 188         80 .
D2003 สวติซ์หรไีฟ DIMMER   300 วตัต์ ชุด 550         90 .
D2004 เต้ารบัไฟฟ้า แบบเดี+ยว    ขากลม-แบน 16A  250V มกีราวด์ ชุด 100         90 .
D2005 เต้ารบัไฟฟ้าแบบคู่          ขากลม-แบน 16A  250V มกีราวด์ ชุด 150         90 .
D2006 เต้ารบัไฟฟ้าแบบคู่ขากลม-แบน 16A  250V มกีราวด์ ,มา่นนิรภยั ชุด 200         90 .
D2007 เต้ารบัไฟฟ้าแบบเดี+ยว แบบฝงัพื�น (POP-UP) 10A 250V ชุด 2,300       265 .
D2008 เต้ารบัสายสญัญาณโทรทศัน์ ชุด 60           90 .
D2009 เต้ารบัสายสญัญาณโทรศพัท ์ ชุด 60           90 .

D3.

D3000 คอนซูเมอรย์ูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง ชุด 2,780       400
D3001 คอนซูเมอรย์ูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 10 ช่อง ชุด 3,270       500
D3002 คอนซูเมอรย์ูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 14 ช่อง ชุด 5,530       500
D3003 ตู้โหลดเซ็นเตอร ์3 เฟส 4 สาย 100A 12 ช่อง ชุด 6,400       1,000
D3004 ตู้โหลดเซ็นเตอร ์3 เฟส 4 สาย 100A 24 ช่อง ชุด 7,250       1,500
D3005 ตู้โหลดเซ็นเตอร ์3 เฟส 4 สาย 100A 36 ช่อง ชุด 8,150       1,500
D3006 ตู้โหลดเซ็นเตอร ์3 เฟส 4 สาย 250A 12 ช่อง ชุด 13,350     1,000
D3007 ตู้โหลดเซ็นเตอร ์3 เฟส 4 สาย 250A 24 ช่อง ชุด 14,250     1,500
D3008 เซฟตี�สวติซ์ 100A  1 เฟส 2 สาย  ใชภ้ายในอาคาร ชุด 4,500       1,500 .
D3009 เซฟตี�สวติซ์ 100A  3 เฟส 4 สาย  ใชภ้ายในอาคาร ชุด 11,000     1,500 .
D3010 เซฟตี�สวติซ์ 200A  1 เฟส 2 สาย  ใชภ้ายในอาคาร ชุด 9,100       1,500 .
D3011 เซฟตี�สวติซ์ 200A  3 เฟส 4 สาย  ใชภ้ายในอาคาร ชุด 17,200     1,500 .
D3012 เซฟตี�สวติซ์ 400A  1 เฟส 2 สาย  ใชภ้ายในอาคาร ชุด 26,500     1,500 .
D3013 เซฟตี�สวติซ์ 400A  3 เฟส 4 สาย  ใชภ้ายในอาคาร ชุด 44,400     1,500 .
D3014 มาตรวดักระแสไฟฟ้า 15A  ( Watt-Hour Meter ) ชุด 1,300       500 พรอ้มอุปกรณ์การตดิตั �งครบชุด

D4.
D4001 หลอดไส ้(แกว้ใส)      25, 40, 60, 100  วตัต์ หลอด 20           - .
D4002 หลอดไส ้(แกว้ฝ้า)     25, 40, 60, 100  วตัต์ หลอด 20           - .
D4003 หลอดไส ้เดยไ์ลท ์(สนํี�าเงนิ)       40,  60,  100 วตัต์ หลอด 34           - .
D4004 หลอดจําปา ใส/ฝ้า ( CANDLE )      25,   40 วตัต์   หลอด 20           - .
D4005 หลอดไสส้ะทอ้นแสง    (PAR 38) 120 วตัต์  ขั �วเกลยีว E27 หลอด 112         - แสงแบบลงจุด(spot) /แบบกระจาย (flood)

D4006 หลอดไสส้ะทอ้นแสงส ี(PAR38)    80 วตัต์  ขั �วเกลยีว E27 หลอด 155         - แสงแบบกระจาย (flood) ม ี4 ส(ีR/Y/B/G)

D4007 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( ตรง ) รุ่นมาตรฐาน    18 วตัต์ หลอด 35           - .

รายการ
4.2  สวิทซ์ไฟฟ้าและเต้ารบั (ปลั ~ก)    ( Switch and Plug )     พรอ้มหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด

4.3  ตู้ควบคมุกระแสไฟฟ้า  ( Electrical Control Panels )

ราคาตูค้อนซูเมอรย์นูิตและตู้
โหลดเซน็เตอร ์(ตูเ้บรคเกอร)์ 

ตดิตั �งพรอ้มเมนเบรคเกอร ์(Main
 Breaker) และกราวด์บาร์

4.4  หลอดไฟ  (Lamps )
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D4.

D4008 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( ตรง ) รุ่นมาตรฐาน    36 วตัต์ หลอด 40           - .
D4009 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ( กลม ) รุ่นมาตรฐาน   32 วตัต์ หลอด 65           - .
D4010 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( ตรง )   ขั �วเขยีว 18 วตัต์ หลอด 42           - .
D4011 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( ตรง )   ขั �วเขยีว36 วตัต์ หลอด 51           - .
D4012 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ( กลม )   ขั �วเขยีว 32 วตัต์ หลอด 81           - .
D4013 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( ตรง )   14 ,  21 วตัต์ หลอด 140         - .
D4014 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( ตรง )    28 วตัต์ หลอด 170         - .
D4015 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกยีบยาว) หลอด 75           - ขนาด 5 - 14 วตัต์

D4016 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกยีบยาว) หลอด 120         - ขนาด 18 ,23 วตัต์

D4017 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกยีบสั �น) หลอด 95           - ขนาด 5 - 14 วตัต์

D4018 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกยีบสั �น) หลอด 120         - ขนาด 18  วตัต์

D4019 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลยีว) หลอด 110         - ขนาด 5 - 14 วตัต์

D4020 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอดเกลยีว) หลอด 140         - ขนาด 20 ,24 วตัต์

D4021 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ชนิดขั �วหลอดแบบเสยีบคู่ หลอด 70           - ขนาด 7  -11 วตัต์ 

D4022 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หวักลม  หลอด 260         - ขนาด 21  วตัต์

D4023 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แบบหรี+ไฟได ้(DIMMER)  หลอด 220         - ขนาด 20  วตัต์

D4024 หลอดฮาโลเจนชนิดแท่ง 150 วตัต์ หลอด 70           - .
D4025 หลอดเมทลัฮาไลด ์70, 150 วตัต์     ใชก้บัโคม Flood Light หลอด 1,120       - .
D4026 หลอดเมทลัฮาไลด ์250, 400 วตัต์   ใชก้บัโคม Flood Light หลอด 1,475       - .
D4027 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ เปิด-ปิดอตัโินมตั ิAuto-Sensor 18 วตัต์ หลอด 250         - .
D4028 หลอดโซเดยีมแรงดนัสูง 250 วตัต์  ขั �ว E40  รูปทรงโบวล์ิ+ง หลอด 450         - .
D4029 หลอดแสงจนัทร ์(Mercury) 125 วตัต์ ขั �ว E27 หลอด 125         - .

D5.
D5001 บลัลาตส ์ ขดลวด รุ่นมาตรฐาน ขนาด 18,36, 32 วตัต์ อนั 110         - .
D5002 บลัลาตส ์ ขดลวด รุ่นประหยดัไฟเบอร ์5   ขนาด  18 , 36 วตัต์ อนั 225         - .
D5003 บลัลาตส ์ อเีลคโทรนิกส ์สําหรบั 1x18 วตัต์   และ  1x36 วตัต์ อนั 370         - .
D5004 บลัลาตส ์ อเีลคโทรนิกส ์สําหรบั 2x18 วตัต์ และ  2x36 วตัต์ อนั 420         - .
D5005 บลัลาตสอ์เีลคโทรนิกสสํ์าหรบั 1x32 วตัต์ อนั 420         - .
D5006 สตารท์เตอร์ อนั 15           - .
D5007 อกินิเตอร ์400 วตัต์ ชุด 450 - .
D5008 อกินิเตอร ์1000 วตัต์ ชุด 1,050       - .
D5009 หวัแปลงขั �วหลอด (Tube Adaptor) ชุด 40 - สาํหรบัเปลี+ยนขั �วหลอด T8 เป็น T5

D5010 ขั �วหอ้ยโคมไฟ E27 , E40 ชุด 145         - .

D5011 สวติซ์กระตุก เปิด-ปิด สําหรบัติดผนังหรอืเพดาน 3A 250V ชุด 70           - สายยาว 1 เมตร

D5012 บลอ็กเหลก็ใส่ปลั �กไฟหรอืสวติซ์ อนั 42           - .

รายการ
4.4  หลอดไฟ  (Lamps ) (ต่อ)

4.5   ชิ<นส่วนและองคป์ระกอบอื�นๆ (Electrical  Parts & Accessories )
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D5013 รางไวรเ์วย ์(wireway)  ขนาดกวา้ง 4"สูง2"    ยาว 2.40 ม. ท่อน 460         72         .
D5014 รางไวรเ์วย ์(wireway)  ขนาดกวา้ง 6"สูง4"    ยาว 2.4 0ม. ท่อน 680         115       .
D5015 รางไวรเ์วย ์(wireway)  ขนาดกวา้ง 8"สูง4"    ยาว 2.40 ม. ท่อน 830         130       .
D5016 เคเบลิ แลดเดอร ์(Cable Ladder)  กวา้ง 8"       ยาว 3.00 ม. ชุด 1,200       90         .
D5017 เคเบลิ แลดเดอร ์(Cable Ladder)  กวา้ง 12"     ยาว 3.00ม. ชุด 1,425       108       .
D5018 ตู้ไซต์เหลก็ ขนาด 30x45x15  ซม. ชุด 706         300       ตดิตั �งภายในอาคาร

D5019 ตู้ไซต์เหลก็ ขนาด 30x45x15  ซม. ชุด 995         300       สําหรบัตดิตั �งภายนอกอาคาร

D5020 ตู้ไซต์เหลก็ ฝากระจก ขนาด 30x45x15  ซม. ชุด 1,505       300       สําหรบัตดิตั �งภายนอกอาคาร

D5021 ท่อ พวีซีี สําหรบัรอ้ยสายไฟ ท่อน 36           - ความยาว 4 ม./ท่อน

D5022 ฝาพลาสติกกนันํ�า ( สําหรบัปลั �ก ) อนั 290         - .
D5023 กล่องฝงัพื�น ( FLOOR  SOCKET OUTLET ) ชุด 1,100       - .
D5024 แรค็พรอ้มลูกถ้วย 1 ช่อง ชุด 49           - .
D5025 แรค็พรอ้มลูกถ้วย 3 ช่อง ชุด 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 ฟรฟีอรม์ #16 มม. ชุด 38           - .
D5029 ฟรฟีอรม์ # 25 มม. ชุด 50           - .

D6.
D6001 เสาล่อฟ้าแบบสามแฉก พรอ้มอุปกรณ์มาตรฐาน ชุด 12,000     1,800 .
D6002 ระบบป้องกนัฟ้าฝา่ แบบ ESE (Early Streamer Emission) ชุด 75,000     10,000 รวมอปุกรณ์ครบชดุ ไมร่วม vat

D7.
d

D7001 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ มว้น 954         900       
D7002 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 1,329       1,100     
D7003 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 2,021       1,200     
D7004 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 2,940       1,300     

d
D7005 ขนาด 2 x 1.0 /1.0  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ มว้น 2,340       1,100     
D7006 ขนาด 2 x 1.5 / 1.0  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 3,050       1,300     

D7007 ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 4,200       1,400     
D7008 ขนาด 2 x 4.0 / 2.5  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 6,230       1,800     

รายการ

4.6  ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ  ( Lightning Protection Equipments )

4.7   สายไฟฟ้าแรงดนัตํ�า   ( Low Voltage  Power Cables )    สายไฟ 1 มว้น = 100 เมตร
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ 

สาย VAF สายทองแดง หุม้ฉนวน
 2 ช ั �น ชนิด 2 เสน้คู่ สําหรบังาน
ตกีิ�ป เดนิลอย (ไมไ่ดร้อ้ยท่อ)

สายไฟฟ้า VAF-GRD  สายแบนแกนคู่ มีกราวด์
สาย VAF-GRD สายทองแดงหุม้
ฉนวน 2 ช ั �น ชนิด 3 เสน้ เป็น
สายกราวด์สเีขยีว 1 เสน้ VAF 
2.5/1.5 sq.mm. สําหรบัปลั �กไฟ
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d

D7009 ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,537       700       
D7010 ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,739       800       
D7011 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,036       900       
D7012 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,699       1,000     
D7013 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,345       1,100     
D7014 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 6,201       1,300     
D7015 ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 8,806       2,200     

D7016 ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 15,233     2,600     

D7017 ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 21,840     3,200     
D7018 ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 34,437     3,500     

D7019 ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 45,638     4,000     

d

D7020 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 624         500       
D7021 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 923         700       
D7022 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,393       1,000     
D7023 ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,292       1,200     
D7024 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,993       1,600     
D7025 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 6,197       1,900     
D7026 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 9,720       2,300     
D7027 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 12,903     2,800     
D7028 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 18,565     3,800     
D7029 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 26,544     4,200     
D7030 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 36,572     5,200     
D7031 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 46,332     5,700     

รายการ

สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อน 2 แกน 

สาย VCT สายไฟอ่อนชนิดกลม 
Flexible Wire Cable หุม้ดว้ย
ฉนวนและเปลอืกนอก PVC 

แรงดนั 750V สายทองแดงหุม้
ฉนวน 2 ช ั �น มตี ั �งแต่ 1-4 เสน้ ใช้
สําหรบังานเดนิสายอุปกรณ์ไฟฟ้า

 เครื+องจกัร ไฟสนาม สายปลั �ก
พว่ง เดนิสายภายนอกอาคาร ไฟ
ร ั �ว งานที+ตอ้งทนสภาพแดด ฝน

สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี�ยว

สาย THW สายเคเบลิเดนิภายใน
อาคาร เป็นสายกลม         แกน
เดี+ยวหุม้ดว้ยฉนวน        พ.ีว.ีซ ี
ใชเ้ดนิสายเมนภายใน หรอื ใช้

เดนิรอ้ยท่อ
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d

D7032 ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,823       800       

D7033 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,025       900       

D7034 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,365       1,100     

D7035 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,191       1,300     

D7036 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,515       900       

D7037 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,896       1,100     

D7038 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,665       1,300     

D7039 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 6,602       1,400     

D7040 ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,965       900       

D7041 ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,447       1,200     

D7042 ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,459       1,400     

D7043 ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 7,853       1,700     
D7044 ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,512       1,000     
D7045 ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,127       1,300     
D7046 ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 6,383       1,700     
D7047 ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 9,444       2,000     

สาย VAF สายไฟเดนิในอาคารพกัอาศยั สายแบนแกนหุม้ด้วยฉนวนPVC แรงดนั 300V  สายทองแดงหุม้ฉนวน 2 ชั �นชนิด 2 เสน้คู่

VAF 1.0 sq.mm. / VAF 1.5 sq.mm. สาํหรบัหลอดไฟ

VAF 2.5 sq.mm. สาํหรบัปลั �กไฟ, แอรไ์มเ่กนิ 12,000 BTU/H

VAF 4 sq.mm. มเิตอรไ์ฟฟ้า 5(15A), สายเมนเครื+องทาํนํ�าอุน่

VAF 6 sq.mm. สาํหรบั มเิตอรไ์ฟฟ้า 10(30A)

VAF 10 sq.mm. สาํหรบั มเิตอรไ์ฟฟ้า 15(45A)

รายการ

สายส่งกาํลงัไฟฟ้า NYY 

สาย NYY  สายส่งกําลงัไฟชนิด
กลม ใชฝ้งัใตด้นิ หุม้ดว้ยฉนวน

และเปลอืกนอก PVC แรงดนั 750
 โวลต์ สายทองแดงหุม้ฉนวน 3 
ช ั �น มตี ั �งแต่ 1-4 เสน้ ใชส้ําหรบั
งานไฟสนาม ไฟถนน สายเมน

อาคาร กรณีรอ้ยท่อฝงัดนิ
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E. 5. งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ
E1. 5.1  เครื�องปรบัอากาศ  (แบบแยกส่วน)
e ชนิดตั <งพื<น หรือ ชนิดแขวน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

E1000 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บทียีู เครื+อง 21,390     รวมคา่ตดิตั �ง

E1001 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บทียีู เครื+อง 24,180     รวมคา่ตดิตั �ง

E1002 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บทียีู เครื+อง 26,040     รวมคา่ตดิตั �ง  - แบบแยกส่วนประกอบดว้ย

E1003 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บทียีู เครื+อง 30,690     รวมคา่ตดิตั �ง    อุปกรณ์ดงันี�
E1004 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บทียีู เครื+อง 34,410     รวมคา่ตดิตั �ง 1. สวติซ์ 1 ตวั
E1005 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บทียีู เครื+อง 40,920     รวมคา่ตดิตั �ง 2. ท่อทองแดงไป-กลบั

E1006 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บทียีู เครื+อง 47,430     รวมคา่ตดิตั �ง    หุม้ฉนวน ยาว 5 ม.

E1007 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บทียีู เครื+อง 48,360     รวมคา่ตดิตั �ง 3. สายไฟยาวไม่เกนิ 15 ม.

E1008 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บทียีู เครื+อง 52,080     รวมคา่ตดิตั �ง

E1009 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บทียีู เครื+อง 53,010     รวมคา่ตดิตั �ง

e ชนิดตู้ตั <งพื<น ไม่มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
E10010 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตู้ตั �งพื�น ขนาด 33,000 บทียีู เครื+อง 41,850     รวมคา่ตดิตั �ง

E10011 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตู้ตั �งพื�น ขนาด 38,000 บทียีู เครื+อง 42,780     รวมคา่ตดิตั �ง

E10012 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตู้ตั �งพื�น ขนาด 42,000 บทียีู เครื+อง 47,430     รวมคา่ตดิตั �ง

E10013 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตู้ตั �งพื�น ขนาด 56,000 บทียีู เครื+อง 53,940     รวมคา่ตดิตั �ง

e ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 
E1014 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บทียีู เครื+อง 16,740     รวมคา่ตดิตั �ง

E1015 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บทียีู เครื+อง 20,460     รวมคา่ตดิตั �ง

E1016 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บทียีู เครื+อง 21,390     รวมคา่ตดิตั �ง

E1017 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บทียีู เครื+อง 26,040     รวมคา่ตดิตั �ง

e ค่าติดตั <งเครื�องปรบัอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั <งแยกจากราคาเครื�องปรบัอากาศ)
E1018 ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาดไม่ตํ+ากว่า 13,000 บทียีู เครื+อง -          3,000
E1019 ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาดไม่ตํ+ากว่า 40,000 บทียีู เครื+อง -          4,500  -  ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

E1020 ชนิดตู้ตั �งพื�น  ขนาดไม่ตํ+ากว่า 33,000 บทียีู เครื+อง -          4,000 สาํนักมาตรฐานงบประมาณ

E1021 ชนิดตู้ตั �งพื�น  ขนาดไม่ตํ+ากว่า 42,000 บทียีู เครื+อง -          5,000 สาํนักงบประมาณ

E1022 ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000 - 24,000 บทียีู เครื+อง -          3,000 กุมภาพนัธ ์2556

รายการ
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E2. 5.2  เครื�องปรบัอากาศ  (แบบแยกส่วน)
e ชนิดตั <งพื<น หรือ ชนิดแขวน (เป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว) 

E1000 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บทียีู เครื+อง 23,000     รวมคา่ตดิตั �ง

E1001 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บทียีู เครื+อง 26,000     รวมคา่ตดิตั �ง

E1002 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บทียีู เครื+อง 28,000     รวมคา่ตดิตั �ง

E1003 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บทียีู เครื+อง 33,000     รวมคา่ตดิตั �ง

E1004 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บทียีู เครื+อง 37,000     รวมคา่ตดิตั �ง

E1005 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บทียีู เครื+อง 44,000     รวมคา่ตดิตั �ง  - ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

E1006 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บทียีู เครื+อง 51,000     รวมคา่ตดิตั �ง สํานักมาตรฐานงบประมาณ

E1007 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บทียีู เครื+อง 52,000     รวมคา่ตดิตั �ง สํานักงบประมาณ

E1008 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บทียีู เครื+อง 56,000     รวมคา่ตดิตั �ง กุมภาพนัธ ์2556

E1009 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บทียีู เครื+อง 57,000     รวมคา่ตดิตั �ง  - แบบแยกส่วนประกอบดว้ย

e ชนิดตู้ตั <งพื<น ไม่มีระบบฟอกอากาศ ( เป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว )    อุปกรณ์ดงันี�
E10010 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตู้ตั �งพื�น ขนาด 33,000 บทียีู เครื+อง 45,000     รวมคา่ตดิตั �ง 1. สวติซ์ 1 ตวั
E10011 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตู้ตั �งพื�น ขนาด 38,000 บทียีู เครื+อง 46,000     รวมคา่ตดิตั �ง 2. ท่อทองแดงไป-กลบั
E10012 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตู้ตั �งพื�น ขนาด 42,000 บทียีู เครื+อง 51,000     รวมคา่ตดิตั �ง    หุม้ฉนวน ยาว 5 ม.
E10013 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดตู้ตั �งพื�น ขนาด 56,000 บทียีู เครื+อง 58,000     รวมคา่ตดิตั �ง 3. สายไฟยาวไม่เกนิ 15 ม.

e ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ ( เป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�มแล้ว ) 
E1014 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บทียีู เครื+อง 18,000     รวมคา่ตดิตั �ง

E1015 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บทียีู เครื+อง 22,000     รวมคา่ตดิตั �ง

E1016 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บทียีู เครื+อง 23,000     รวมคา่ตดิตั �ง

E1017 เครื+องปรบัอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บทียีู เครื+อง 28,000     รวมคา่ตดิตั �ง

e ค่าติดตั <งเครื�องปรบัอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั <งแยกจากราคาเครื�องปรบัอากาศ)
E1018 ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาดไม่ตํ+ากว่า 13,000 บทียีู เครื+อง -          3,000
E1019 ชนิดตั �งพื�น หรอื ชนิดแขวน ขนาดไม่ตํ+ากว่า 40,000 บทียีู เครื+อง -          4,500  -  ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

E1020 ชนิดตู้ตั �งพื�น  ขนาดไม่ตํ+ากว่า 33,000 บทียีู เครื+อง -          4,000 สาํนักมาตรฐานงบประมาณ

E1021 ชนิดตู้ตั �งพื�น  ขนาดไม่ตํ+ากว่า 42,000 บทียีู เครื+อง -          5,000 สาํนักงบประมาณ

E1022 ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000 - 24,000 บทียีู เครื+อง -          3,000 กุมภาพนัธ ์2556
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E3. 5.3  พดัลม
e พดัลมแบบโคจร

E2001 พดัลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ�ว    เครื+อง 1,840       345 400 มม.
E2002 พดัลมแบบโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ�ว   เครื+อง 1,360       345 400 มม.

e พดัลมดดูแบบติดกระจก - ติดผนัง
E2003 พดัลมแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ�ว  เครื+อง 830         345 200 มม.

e แบบติดเพดาน
E2004 พดัลมแบบติดเพดาน ขนาด 36 นิ�ว  เครื+อง 1,500       345 200 มม.
E2005 พดัลมแบบติดเพดาน ขนาด 48 นิ�ว  เครื+อง 1,700       345 250 มม.
E2006 พดัลมแบบติดเพดาน ขนาด 56 นิ�ว เครื+อง 1,900       345 300 มม.

e แบบโรงงานอตุสาหกรรม  
E2007 พดัลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร ์No.14  (ลูกโดม) เครื+อง 1,500       500       .
E2008 พดัลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร ์No. 22 (ลูกโดม) เครื+อง 1,700       500       .
E2009 พดัลมลูกหมุนธรรมชาติรวมฐานไฟเบอร ์No. 24 (ลูกโดม) เครื+อง 1,900       500       .

F. 6.งานระบบลิฟต์และบนัไดเลื�อน
(ไม่มีข้อมูล)

G. 7. งานระบบเครื�องกลและระบบพิเศษอื�นๆ
(ไม่มีข้อมูล)

รายการ

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"

หน้า 67 



CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
ข. กลุ่มงานที� 2
H. 1. งานครภุณัฑ์จดัจ้างหรือสั �งทํา
H1 1.1  ครภุณัฑ์สร้างกบัที�

H1000 กระดานดํา ขนาดยาว 6.00 เมตร  ชุด 5,600       - .
H1001 กระดานดํา ขนาดยาว 7.00 เมตร  ชุด 7,200       - .
H1002 กระดานดํา ขนาดยาว 8.00 เมตร   ชุด 8,400       - .
H1003 กระดานดํา ขนาดยาว 9.00 เมตร  ชุด 9,450       - .
H1004 กระดานดํา ขนาดยาว 10.00 เมตร   ชุด 10,500     - .

I. 2. งานตกแต่งภายในอาคาร                                                                                
(ไม่มีข้อมูล)

ค. กลุ่มงานที� 3
J. 1. งานภมิูทศัน์                                                                                                

J1. 1.1  เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)
J1000 เสาธงมาตรฐาน สูง 12.00 เมตร ชุด 44,000     รวมค่าแรง  ราคา กอ. สพฐ.
J1001 เสาธงมาตรฐาน สูง 14.00 เมตร ชุด 82,000     รวมค่าแรง  ราคา กอ. สพฐ.
J1002 เสาธงมาตรฐาน สูง 18.00 เมตร ชุด 145,000   รวมค่าแรง  ราคา กอ. สพฐ.
J1003 เสาธงมาตรฐาน สูง 20.00 เมตร ชุด 190,000   รวมค่าแรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2. 1.2  รั <วมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)
J2000  รั �วมาตรฐาน 9 กอ้น (ฐานรากตอกเสาเขม็) เมตร 2,300       รวมค่าแรง ราคาสํานักงบฯ
J2001  รั �วมาตรฐาน 9 กอ้น (ฐานรากไม่ตอกเสาเขม็) เมตร 2,100       รวมค่าแรง ราคาสํานักงบฯ
J2002  รั �วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเขม็) เมตร 2,400       รวมค่าแรง ราคาสํานักงบฯ
J2003  รั �วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเสาเขม็) เมตร 2,200       รวมค่าแรง ราคาสํานักงบฯ
J2004  รั �วมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เสน้ เมตร 250         รวมค่าแรง ราคาสํานักงบฯ
J2005  รั �วมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เสน้ เมตร 270         รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J2006  รั �วมาตรฐานแบบลวดหนาม 12 เสน้ (โครงสรา้งรองรบัรั �วคอนกรตีบลอ๊กได)้ เมตร 2,620       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J3. 1.3  ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)
J3001 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 3.00 เมตร เมตร 1,310       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J3002 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 4.00 เมตร เมตร 1,670       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J3003 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 5.00 เมตร เมตร 2,120       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J3004 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 6.00 เมตร เมตร 2,450       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

รายการ
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J4. 1.4  ถนนลาดยาง มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J4001 ถนนลาดยาง กวา้ง 3.00 เมตร เมตร 2,230       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J4002 ถนนลาดยาง กวา้ง 4.00 เมตร เมตร 2,750       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J4003 ถนนลาดยาง กวา้ง 5.00 เมตร เมตร 3,270       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J4004 ถนนลาดยาง กวา้ง 6.00 เมตร เมตร 3,790       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

J5. 1.5  ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)
J5001 ผวิจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรยีน) ตร.ม. 364         รวมค่าแรง

J5002 ผวิทาง ค.ส.ล. หนา 15 ซม. ตร.ม. 395.32     รวมค่าแรง
J5003 ผวิทาง ค.ส.ล. หนา 20 ซม. ตร.ม. 431.83     รวมค่าแรง
J5004 ผวิทางลาดยางชั �นเดยีว ตร.ม. 58.34       รวมค่าแรง

J5005 ผวิทางลาดยาง 2 ชั �น ตร.ม. 97.35       รวมค่าแรง
J5006 ผวิทางลาดยาง หนา 3 ซม. ตร.ม. 140.80     รวมค่าแรง
J5007 ผวิทางลาดยาง หนา 4 ซม. ตร.ม. 162.95     รวมค่าแรง
J5008 ผวิทางลาดยาง หนา 5 ซม. ตร.ม. 185.10     รวมค่าแรง

J6. 1.6  ลานคอนกรีตเสริมเหลก็ (ไม่รวม Factor F)

J7. 1. 7  รางระบายนํ<ามาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)
J7001  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.รูปตวัวี เมตร 960         รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J7002  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.(แบบรางว)ี พรอ้มบ่อพกั เมตร 1,070       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J7003  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.ฝาเหลก็ เมตร 2,930       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.
J7004  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.ฝาเปิด เมตร 1,390       รวมค่าแรง ราคา กอ. สพฐ.

K. 2. งานผงับริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื�นๆ                                                                                                                  
(ไม่มีข้อมูล)

รายการ

   ราคาสํานักงบประมาณ      -
 ไม่รวมวสัดุรองพื�น              -
 รวมรอยต่อพรอ้มหยอดแอส
ฟลัท์

J6001 ลาน ค.ส.ล. หนา 10 ซม. ตร.ม. 252         รวมค่าแรง

   ราคาสํานักงบประมาณ      -
 ไม่รวมวสัดุรองพื�น              -
 รวมรอยต่อพรอ้มหยอดแอส
ฟลัท์

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
ส่วนที� 2 ครภุณัฑ์จดัซื<อหรือสั �งซื<อ

L. 1.งานครภุณัฑ์จดัซื<อหรือสั �งทํา ระบบโสต ระบบโสตทศัน์  อปุกรณ์รกัษาความปลอดภยั อปุกรณ์ระบบคอมพิวเตอร ์                                       
ครภุณัฑ์ลอยตวัทุกชนิด พร้อมการติดตั <ง                                        

L1. 1. 1  ครภุณัฑ์ลอยตวั (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)
L1000 โต๊ะและเกา้อี�ครู ( แบบ กอ.สอ.สพฐ. ) ชุด 2,990       - .
L1001 โต๊ะและเกา้อี�ครู ( ตามแบบมาตราฐาน สคส. ) ชุด 3,925       - .
L1002 โต๊ะและเกา้อี�เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก.) ชุด 1,383       - .
L1003 โต๊ะและเกา้อี�เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก.) ชุด 1,476       - .
L1004 โต๊ะและเกา้อี�เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก.) ชุด 1,570       - .
L1005 โต๊ะและเกา้อี�รบัประทานอาหาร ระดบัประถมศกึษา ชุด 2,242       - .
L1006 โต๊ะและเกา้อี�รบัประทานอาหาร ระดบัมธัยมศกึษา ชุด 2,990       - .
L1007 ตู้เหลก็ 2บาน มอก.( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ+ม  ) ชุด 3,364       - .
L1008 โต๊ะอ่านหนังสอื  6 ที+นั +ง (โต๊ะ 6 เหลี+ยม  เกา้อี� 6 ตวั ) ชุด 3,177       - .
L1009 โต๊ะหอประชุม  100/27 พบัได ้ พรอ้มเกา้อี� ชุด 4,205       - .
L1010 โต๊ะและเกา้อี�ไมร้ะแนง ( โต๊ะ 1 ตวั เกา้อี�ไมร้ะแนงยาว 2 ตวั ) ชุด 3,364       - .

L2. 1. 2  ครภุณัฑ์ลอยตวั (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % แล้ว) .
L2000 โต๊ะและเกา้อี�ครู ( แบบ กอ.สอ.สพฐ. ) ชุด 3,200       - .
L2001 โต๊ะและเกา้อี�ครู ( ตามแบบมาตราฐาน สคส. ) ชุด 4,200       - .
L2002 โต๊ะและเกา้อี�เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก.) ชุด 1,480       - .
L2003 โต๊ะและเกา้อี�เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก.) ชุด 1,580       - .
L2004 โต๊ะและเกา้อี�เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก.) ชุด 1,680       - .
L2005 โต๊ะและเกา้อี�รบัประทานอาหาร ระดบัประถมศกึษา ชุด 2,400       - .
L2006 โต๊ะและเกา้อี�รบัประทานอาหาร ระดบัมธัยมศกึษา ชุด 3,200       - .
L2007 ตู้เหลก็ 2บาน มอก.( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ+ม  ) ชุด 3,600       - .
L2008 โต๊ะอ่านหนังสอื  6 ที+นั +ง (โต๊ะ 6 เหลี+ยม  เกา้อี� 6 ตวั ) ชุด 3,400       - .
L2009 โต๊ะหอประชุม  100/27 พบัได ้ พรอ้มเกา้อี� ชุด 4,500       - .
L2010 โต๊ะและเกา้อี�ไมร้ะแนง ( โต๊ะ 1 ตวั เกา้อี�ไมร้ะแนงยาว 2 ตวั ) ชุด 3,600       - .

หมายเหตุ
โต๊ะเรยีน   มอก. 1494-2541
เกา้อี�เรยีน มอก. 1495-2541

ส่วนที� 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาํหนดฯ
M. 1. งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอื�นที�จาํเป็นต้องมี

(ไม่มีข้อมูล)

รายการ
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
N. ภาคผนวก
N1. ไม้แปรรปู 
n ไม้เนื<อแขง็ ( คละกนั )  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร  (ไม่ไส)

N1000 ไมเ้นื�อแขง็  ขนาด  ½  นิ�ว x 2 นิ�ว ลบ.ฟ. 450         - .
N1001 ไมเ้นื�อแขง็  ขนาด 1 นิ�ว x 1 นิ�ว ลบ.ฟ. 450         - .
N1002 ไมเ้นื�อแขง็  ขนาด 1 นิ�ว x 2 นิ�ว ลบ.ฟ. 450         - .
N1003 ไมเ้นื�อแขง็  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 755         - .
N1004 ไมเ้นื�อแขง็  ขนาด 1 ½  นิ�ว x 3 นิ�ว ลบ.ฟ. 545         - .
N1005 ไมเ้นื�อแขง็  ขนาด 1 ½  นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 830         - .
N1006 ไมเ้นื�อแขง็  ขนาด 1 ½  นิ�ว x 8 นิ�ว ลบ.ฟ. 830         - .
N1007 ไมเ้นื�อแขง็  ขนาด  2 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 830         - .

n ไม้ตะเคียนทอง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .
N1008 ไมต้ะเคยีนทอง  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,466       - .
N1009 ไมต้ะเคยีนทอง  ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,466       - .
N1010 ไมต้ะเคยีนทอง  ขนาด 2 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,666       - .
N1011 ไมต้ะเคยีนทอง  ขนาด 2 นิ�ว x 8 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,666       - .

n ไม้ตะเคียนหิน  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .
N1012 ไมต้ะเคยีนหนิ  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 985         - .
N1013 ไมต้ะเคยีนหนิ ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 985         - .
N1014 ไมต้ะเคยีนหนิ ขนาด 2 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,075       - .
N1015 ไมต้ะเคยีนหนิ ขนาด 2 นิ�ว x 8 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,075       - .

n ไม้เต็ง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .
N1016 ไมเ้ต็ง  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 905         - .
N1017 ไมเ้ต็ง ขนาด  1 ½  นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 900         - .
N1018 ไมเ้ต็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 900         - .
N1019 ไมเ้ต็ง ขนาด 2 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 905         - .
N1020 ไมเ้ต็ง ขนาด 2 นิ�ว x 8 นิ�ว ลบ.ฟ. 905         - .

n ไม้แดง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .
N1021 ไมแ้ดง  ขนาด 1 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,583       - .
N1022 ไมแ้ดง  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,650       - .
N1023 ไมแ้ดง  ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,666       - .
N1024 ไมแ้ดง  ขนาด 2 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,700       - .

รายการ

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
n ไม้มะค่า  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)

N1025 ไมม้ะค่า  ขนาด 1 นิ�ว  x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,755       - .
N1026 ไมม้ะค่า  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,755       - .
N1027 ไมม้ะค่า  ขนาด 1 ½ นิ�ว x 10 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,935       - .
N1028 ไมม้ะค่า  ขนาด 1 ½ นิ�ว x 12 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,935       - .
N1029 ไมม้ะค่า  ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,755       - .
N1030 ไมม้ะค่า  ขนาด 2 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,850       - .
N1031 ไมม้ะค่า  ขนาด 2 นิ�ว x 10 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,935       - .
N1032 ไมม้ะค่า  ขนาด 2 นิ�ว x 12 นิ�ว ลบ.ฟ. 1,935       - .

n ไม้สกั ชั <น 2 ดี (ไม่ไส) .
N1033 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ�ว x 1 นิ�ว x 3 ฟุต ลบ.ฟ. 880         - .
N1034 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ�ว x 3 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,000       - .
N1035 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ�ว x 4 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,150       - .
N1036 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ�ว  x 6 นิ�ว x 6.5 ฟุต  ลบ.ฟ. 3,300       - .
N1037 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ�ว x 2 นิ�ว x 3 ฟุต ลบ.ฟ. 1,575       - .
N1038 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ�ว x 4 นิ�ว x 6.5 ฟุต  ลบ.ฟ. 3,150       - .
N1039 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ�ว x 6 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,300       - .
N1040 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ�ว x 1 นิ�ว x 5 ฟุต  ลบ.ฟ. 1,400       - .
N1041 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ�ว x 2 นิ�ว x 5 ฟุต   ลบ.ฟ. 1,770       - .
N1042 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ�ว x 4 นิ�ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,150       - .
N1043 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ�ว x 4 นิ�ว x 6.5 ฟุต  ลบ.ฟ. 3,150       - .
N1044 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,300       - .
N1045 ไมส้กั   ขนาด 1 นิ�ว x 8 นิ�ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,400       - .
N1046 ไมส้กั   ขนาด 1 นิ�ว x 12 นิ�ว x 6 ฟุต  ลบ.ฟ. 3,700       - .
N1047 ไมส้กั   ขนาด  1 ½  นิ�ว x 1 ½  นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,000       - .
N1048 ไมส้กั   ขนาด  1 ½  นิ�ว x 3 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 2,550       - .
N1049 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ�ว x 3 นิ�ว x 4 ฟุต ลบ.ฟ. 2,550       - .
N1050 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ�ว x 3 นิ�ว x 3.5 ฟุต ลบ.ฟ. 2,550       - .
N1051 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ�ว x 4 นิ�ว x 3.5 ฟุต ลบ.ฟ. 2,650       - .
N1052 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ�ว x 4 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,100       - .
N1053 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ�ว x 6 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,400       - .
N1054 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ�ว x 8 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,450       - .
N1055 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,300       - .
N1056 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ�ว x 6 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,400       - .
N1057 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ�ว x 8 นิ�ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,450       - .

.

รายการ
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
n ไม้ยาง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)

N1058 ไมย้าง  ขนาด ½ นิ�ว x 2 นิ�ว ลบ.ฟ. 700         - .
N1059 ไมย้าง  ขนาด ½ นิ�ว  x 6  นิ�ว ลบ.ฟ. 700         - .
N1060 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ�ว x 1 นิ�ว ลบ.ฟ. 700         - .
N1061 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 700         - .
N1062 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ�ว x 8 นิ�ว ลบ.ฟ. 700         - .
N1063 ไมย้าง  ขนาด 1 ½  นิ�ว x 1 ½  นิ�ว ลบ.ฟ. 700         - .
N1064 ไมย้าง  ขนาด 1 ½  นิ�ว x 3 นิ�ว ลบ.ฟ. 640         - .
N1065 ไมย้าง  ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 725         - .
N1066 ไมย้าง  ขนาด 4 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 725         - .
N1067 ไมย้าง  ขนาด 5 นิ�ว x 5 นิ�ว ลบ.ฟ. 725         - .

n ไม้กะบาก ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .
N1068 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ�ว x 4 นิ�ว ลบ.ฟ. 580         - .
N1069 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ�ว x 6 นิ�ว ลบ.ฟ. 580         - .
N1070 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ�ว x 8 นิ�ว ลบ.ฟ. 580         - .
N1071 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ�ว x10 นิ�ว ลบ.ฟ. 580         - .

.

หมายเหตุ :
 ค่าไสไมท้ั +วไป  ลบ.ฟ. ละ  12 บาท

รายการ
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
N2. วสัดแุผ่นแขง็
n แผ่นไม้อดัยาง หรือ ชนิดอื�น  ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต  ( ชนิดใช้ภายใน ) 

N2000 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 4 มม. แผ่น 480         - .
N2001 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 6 มม. แผ่น 700         - .
N2002 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 7 มม. แผ่น 860         - .
N2003 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 10 มม. แผ่น 1,000       - .
N2004 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 15 มม. แผ่น 1,600       - .
N2005 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 20 มม. แผ่น 1,900       - .

n แผ่นไม้อดัยาง หรือ ชนิดอื�น  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต  ( ชนิดใช้ภายนอก ) .
N2006 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 4 มม. แผ่น 490         - .
N2007 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 5 มม. แผ่น 770         - .
N2008 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 7 มม. แผ่น 1,205       - .
N2009 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 10 มม. แผ่น 1,525       - .
N2010 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 15 มม. แผ่น 2,085       - .
N2011 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 20 มม. แผ่น 2,760       - .

n ไม้อดัสกั  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA   ( ชนิดใช้ภายใน ) .
N2012 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น 1,500       - .
N2013 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น 1,740       - .
N2014 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น 2,100       - .
N2015 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น 2,500       - .
N2016 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น 2,900       - .

n ไม้อดัสกั  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA   ( ชนิดใช้ภายนอก ) .
N2017 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น 1,770       - .
N2018 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น 1,980       - .
N2019 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น 2,490       - .
N2020 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น 3,020       - .
N2021 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น 3,560       - .

รายการ
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n ยิบซั �มบอรด์  ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.
- ชนิดธรรมดา

N2022 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. แผ่น 238         - .
N2023 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. แผ่น 288         - .
N2024 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 15 มม. แผ่น 320         - .

- ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ .
N2025 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดมอีลูมเินียมฟอยล ์หนา 9 มม. แผ่น 352         - .
N2026 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดมอีลูมเินียมฟอยล ์หนา 12 มม. แผ่น 420         - .
N2027 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดมอีลูมเินียมฟอยล ์หนา 15 มม. แผ่น 445         - .

- ชนิดทนไฟ .
N2028 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. แผ่น 446         - .
N2029 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดทนไฟ หนา 15 มม. แผ่น 500         - .

- ชนิดทนความชื<น .
N2030 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดทนความชื�น หนา 9 มม. แผ่น 352         -
N2031 แผ่นยบิซั +มบอรด์ ชนิดทนความชื�น หนา 12 มม. แผ่น 420         - .

n แผ่นกระเบื<องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. .
N2032 แผ่นกระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.   แผ่น 180         - .
N2033 แผ่นกระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม. แผ่น 270         - .
N2034 แผ่นกระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 8 มม.  แผ่น 370         - .
N2035 แผ่นกระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 10 มม. แผ่น 480         - .
N2036 แผ่นกระเบื�องซีเมนต์เสน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 12 มม. แผ่น 580         - .

n แผ่นชิ<นไม้อดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. .
N2037 แผ่นชิ�นไมอ้ดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 8 มม.  แผ่น 390         - .
N2038 แผ่นชิ�นไมอ้ดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 10 มม.  แผ่น 450         - .
N2039 แผ่นชิ�นไมอ้ดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 12 มม.  แผ่น 500         - .
N2040 แผ่นชิ�นไมอ้ดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 16 มม.  แผ่น 660         - .
N2041 แผ่นชิ�นไมอ้ดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 20 มม.  แผ่น 790         - .
N2042 แผ่นชิ�นไมอ้ดัซีเมนต์ ความหนาแน่นสูง หนา 24 มม.  แผ่น 940         - .

n แผ่นพลาสติกอดัผิวแขง็  ( ลามิเนท ) ขนาด 120 ซม. X 240 ซม. .
N2043 แผ่นพลาสติกอดัผวิแขง็  ( ลามเินท สขีาว ) หนา 0.8 มม.     แผ่น 250         -
N2044 แผ่นพลาสติกอดัผวิแขง็  ( ลามเินทสต่ีางๆ ) หนา 0.8 มม. แผ่น 780         - .
N2045 แผ่นพลาสติกอดัผวิแขง็  ( ลามเินท มลีวดลาย ) หนา 0.8 มม.  แผ่น 1,000       - .

b
N2046 ไมร้ ั �วสําเรจ็รูป (ไฟเบอรซ์ีเมนต์) ขนาด 3" หนา 1.2 ซม. เมตร 370         90 .
N2047 ไมร้ ั �วสําเรจ็รูป (ไฟเบอรซ์ีเมนต์) ขนาด 6" หนา 1.2 ซม. เมตร 335         90 .

รายการ

รั <วไม้สําเรจ็รปู (ไฟเบอรซี์เมนต์)
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N3. ค่าแรงงานรื<อถอน (ตามบญัชีค่าแรงงาน กรมบญัชีกลาง)
n รื<อถอนงานต่างๆ

ลบ.ม. - 200 รื�อกอง

ลบ.ม. - 275 รื�อขนไป

ตร.ม. - 25 รื�อกอง

ตร.ม. - 35 รื�อขนไป

ตร.ม. - 35 รื�อกอง

ตร.ม. - 40 รื�อขนไป

ตร.ม. - 10 รื�อกอง

ตร.ม. - 15 รื�อขนไป

ตร.ม. - 5 รื�อกอง

ตร.ม. - 7 รื�อขนไป

งานรื�อถอนฝ้ากระเบื�องแผ่นเรยีบหรอืวสัดุแผ่นเรยีบใกลเ้คยีง ตร.ม. - 25 รื�อกอง

 (วสัดุแผ่นพรอ้มโครงคร่าวไม)้ ตร.ม. - 35 รื�อขนไป

งานรื�อถอนฝ้ายบิซั +มบอรด์ฉาบเรยีบ (วสัดุแผ่นพรอ้มโครงคร่าว - ตร.ม. - 20 รื�อกอง

เหลก็ชุบสงักะส)ี ตร.ม. - 25 รื�อขนไป

ตร.ม. - 15 รื�อกอง

ตร.ม. - 20 รื�อขนไป

ตร.ม. - 25 รื�อกอง

ตร.ม. - 38 รื�อขนไป

ตร.ม. - 40 รื�อกอง

ตร.ม. - 60 รื�อขนไป

ตร.ม. - 15 รื�อกอง

ตร.ม. - 25 รื�อขนไป

งานรื�อถอนผนังไมอ้ดับุสองดา้น พรอ้มโครงคร่าว (ไมอ้ดัทุกชนิด ตร.ม. - 15 รื�อกอง

หรอืวสัดุชนิดแผ่นเรยีบทุกชนิด) ตร.ม. - 25 รื�อขนไป

ตร.ม. - 15 รื�อกอง

ตร.ม. - 25 รื�อขนไป

ตร.ม. - 30 รื�อกอง

ตร.ม. - 35 รื�อขนไป

ตร.ม. - 40 รื�อกอง

ตร.ม. - 45 รื�อขนไป

ตร.ม. - 40 รื�อกอง อาคารสูงไมเ่กนิ 3 ช ั �น

ตร.ม.  - 50 รื�อขนไป อาคารสูงไมเ่กนิ 3 ช ั �น

ตร.ม. - 70 รื�อขนไปอาคารสงูไมเ่กนิ 3 ชั �นขึ�นไป

รายการ

N3000 รื�อถอนโครงสรา้ง คสล.

N3001 รื�อถอนโครงหลงัคาไม ้(ทุกรปูทรงของหลงัคา)

N3002 รื�อถอนวสัดุมุงหลงัคาเหลก็ (ทุกรูปทรงของหลงัคา)

N3003 งานรื�อถอนวสัดุมุงหลงัคา (คอนกรตีหรอืลกัษณะใกลเ้คยีง)

N3004 งานรื�อถอนวสัดุมุงหลงัคา (ลอนคู่หรอืลกัษณะใกลเ้คยีง)

N3005

N3006

N3007 งานรื�อถอนฝ้าโครงคร่าว ท-ีบาร ์(วสัดุแผ่นพรอ้มโครงคร่าว)

N3008 งานรื�อถอนผนังก่ออฐิฉาบปูนหนาครึ+งแผ่น (วสัดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)

N3009 งานรื�อถอนผนังก่ออฐิฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วสัดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)

N3010 งานรื�อถอนฝาไมย้าง/ไมสํ้าเรจ็รูป พรอ้มคร่าวฝา

N3011

N3012 งานรื�อถอนผนังยบิซั +มบอร์ดบสุองดา้น พรอ้มโครงคร่าว

N3013 งานรื�อถอนผนังบุกระเบื�อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)

N3014 งานรื�อถอนผนังบุหนิอ่อน , หนิแกรนิต (ทุกขนาด)

N3015 งานรื�อถอนผนังกระจกอลูมเินียม/บานเปลอืย
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n รื<อถอนงานต่างๆ (ต่อ)

ตร.ม. - 35 รื�อกอง

ตร.ม. - 40 รื�อขนไป

ตร.ม. - 50 รื�อกอง

ตร.ม. - 70 รื�อขนไป

งานรื�อถอนพื�นสําเรจ็รูปพรอ้มคอนกรตีทบัหน้า (ทุกชนิด ตร.ม. - 50 รื�อกอง

ความหนา รวม 10 - 15 ซม.) ตร.ม. - 70 รื�อขนไป

งานรื�อถอนพื�นสําเรจ็รูปพรอ้มคอนกรตีทบัหน้า (ทุกชนิด ตร.ม. - 70 รื�อกอง

ความหนา รวม 15 - 20 ซม.) ตร.ม. - 100 รื�อขนไป

ตร.ม. - 40 รื�อกอง

ตร.ม. - 50 รื�อขนไป

ตร.ม. - 35 รื�อกอง

ตร.ม. - 40 รื�อขนไป

ตร.ม. - 10 รื�อกอง

ตร.ม. - 15 รื�อขนไป

ตร.ม. - 15 รื�อกอง

ตร.ม. - 20 รื�อขนไป

ตร.ม. - 15 รื�อกอง

ตร.ม. - 20 รื�อขนไป

ตร.ม. - 20 รื�อกอง

ตร.ม. - 30 รื�อขนไป

เมตร - 35 รื�อกอง

เมตร - 55 รื�อขนไป

เมตร - 15 รื�อกอง

เมตร - 25 รื�อขนไป

ชุด - 40 รื�อกอง

ชุด - 60 รื�อขนไป

ชุด - 80 รื�อกอง

ชุด - 100 รื�อขนไป

ตร.ม. - 100 รื�อกอง

ตร.ม. - 150 รื�อขนไป

ตร.ม. - 120 รื�อกอง

ตร.ม. - 150 รื�อขนไป

ตร.ม. - 40 รื�อกอง

ตร.ม. - 50 รื�อขนไป

ชุด - 40 รื�อกอง

ชุด - 55 รื�อขนไป

ชุด - 60 รื�อกอง

ชุด - 75 รื�อขนไป

รายการ

N3016 งานรื�อถอนพื�น ค.ส.ล. วางบนดนิ (หนา 10 - 15 ซม.)

N3017 งานรื�อถอนพื�น ค.ส.ล. วางบนดนิ (หนา 15 - 20 ซม.)

N3018

N3019

N3020 งานรื�อถอนพื�นปูหนิอ่อน, หนิแกรนิต (ทุกขนาด)

N3021 งานรื�อถอนพื�นกระเบื�อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด)

N3022 งานรื�อถอนพื�นปูกระเบื�องยาง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)

N3023 งานรื�อถอนพื�นปูไมป้าเก ้(ทุกชนิด/ทุกขนาด)

N3024 งานรื�อถอนพื�นปูไมป้าเก ้(ทุกชนิด/ทุกขนาด)

N3025 งานรื�อถอนพื�นไม ้พรอ้มไมต้งและคาน

N3026 งานรื�อถอนบนัไดไมพ้รอ้มราวลูกกรง

N3027 งานรื�อถอนราวลูกกรงบนัไดหรอืระเบยีง

N3028 งานรื�อถอนประตูพรอ้มวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี+ยว)

N3029 งานรื�อถอนประตูพรอ้มวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)

N3030 งานรื�อถอนชุดประตูอลูมเินียมพรอ้มกระจก

N3031 งานรื�อถอนประตูเหลก็กนัไฟพรอ้มวงกบ

N3032 งานรื�อถอนชุดประตูเหลก็มว้นพรอ้มกล่องเกบ็

N3033 รื�อถอนหน้าต่างไมพ้รอ้มวงกบไม ้1 ช่อง (บานเปิดเดี+ยว)

N3034 รื�อถอนหน้าต่างไมพ้รอ้มวงกบไม ้2 ช่อง (บานเปิดคู่)
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ตร.ม. - 80 รื�อกอง

ตร.ม. - 120 รื�อขนไป

ชุด - 80 รื�อกอง

ชุด - 100 รื�อขนไป

ชุด - 150 รื�อกอง

ชุด - 180 รื�อขนไป

งานรื�อถอนดวงโคมพรอ้มสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชุด - 20 รื�อกอง

ชนิดเดี+ยว,คู่,กล่องเหลก็พบัเปลอืยหรอืชนิดใกลเ้คยีง ชุด - 25 รื�อขนไป

ชุด - 15 รื�อกอง

ชุด - 20 รื�อขนไป

เมตร - 30 รื�อกอง

เมตร - 40 รื�อขนไป

เมตร - 20 รื�อกอง

เมตร - 30 รื�อขนไป

บ่อ - 120 รื�อกอง

บ่อ - 170 รื�อขนไป

N3043 งานรื�อถอนครุภณัฑจ์ดัสรา้ง (เสยีหายบางส่วน)
เมตร - 250 รื�อกอง

เมตร - 300 รื�อขนไป

เมตร - 180 รื�อกอง

เมตร - 220 รื�อขนไป

รายการ

N3035 งานรื�อถอนชุดหน้าต่างอลูมเินียมพรอ้มกระจก

N3036 งานรื�อถอนสุขภณัฑ ์(โถสว้ม, อ่างลา้งหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด

N3037 งานรื�อถอนอ่างอาบนํ�าพรอ้มอุปกรณ์ (ทุกชนิด/ทุกขนาด)

N3038

N3039 งานรื�อถอนดวงโคมพรอ้มสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลททุ์กขนาด)

N3040 งานรื�อถอนรางระบายนํ�า ค.ส.ล.

 - เคาน์เตอร,์ ตู้เกบ็ของ (ตู้เตี�ย, ตู้ลอย)

N3041 งานรื�อถอนรางระบายนํ�าก่ออฐิฉาบปูน

N3042 งานรื�อถอนบ่อพกันํ�าทิ�ง

 - ตู้เกบ็ของ, ตู้เสื�อผา้ (สูงชนฝ้า)

"ผู้ ที�นําราคาวสัดนีุ �ไปใช้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จงัหวดั (ท้องถิ�น)อีกครั �งหนึ�ง"
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CODE หน่วย ค่าวสัดุ ค่าแรง หมายเหตุ
N4 ค่าเคมีภณัฑ์

N4000 พุกเหลก็ 1/4" ตวั 2             - .
N4001 พุกเหลก็ 5/16" ตวั 4             - .
N4002 พุกเหลก็ 3/8" ตวั 5             - .
N4003 พุกเหลก็ 1/2" ตวั 11           - .
N4004 พุกเหลก็ 5/8" ตวั 28           - .
N4005 พุกตะกั +ว 1/4" ตวั 8             - .
N4006 พุกตะกั +ว 5/6" ตวั 13           - .
N4007 พุกตะกั +ว 3/8" ตวั 20           - .
N4008 พุกตะกั +ว 1/2" ตวั 30           - .
N4009 พุกเคมแีบบป ั +น M10 ตวั 50           - .
N4010 พุกเคมแีบบป ั +น M12 ตวั 59           - .
N4011 พุกเคมแีบบป ั +น M16 ตวั 80           - .
N4012 พุกเคมแีบบป ั +น M20 ตวั 130         - .
N4013 พุกเคมแีบบป ั +น M24 ตวั 160         - .
N4014 พุกเคมแีบบตอก M12 ตวั 85           - .
N4015 พุกเคมแีบบตอก M16 ตวั 145         - .
N4016 พุกเคมแีบบตอก M20 ตวั 175         - .
N4017 พุกเคมแีบบตอก M24 ตวั 215         - .
N4018 สตรคักา้นพุกเคม ีM10 x 130 ตวั 28           - .
N4019 สตรคักา้นพุกเคม ีM12 x 160 ตวั 38           - .
N4020 สตรคักา้นพุกเคม ีM16 x 190 ตวั 70           - .
N4021 สตรคักา้นพุกเคม ีM20 x 240 ตวั 128         - .
N4022 สตรคักา้นพุกเคม ีM24 x 290 ตวั 188         - .
N4023 อพ๊ีอกซี+เสยีบเหลก็ ราคาต่อหลอด หลอด 1,050        - .

รายการ
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