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CODE หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง หมายเหตุรายการ

C.

C1.

c

C1000 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  ½ นิ�ว ท่อน 258           - .

C1001 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  ¾ นิ�ว ท่อน 332           - .

C1002 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  1 นิ �ว ท่อน 494           - .

C1003 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  1 ¼ นิ�ว ท่อน 634           - .

C1004 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ท่อน 731           - .

C1005 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø 2 นิ �ว ท่อน 1,029        - .

C1006 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ท่อน 1,268        - .

C1007 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  3 นิ �ว ท่อน 1,649        - .

C1008 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 2,403        - .

C1009 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  5 นิ �ว ท่อน 3,269        - .

C1010 ท่อเหลก็เคลือบสงักะสี ขนาด  Ø  6 นิ �ว ท่อน 3,879        - .

c

C1011 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø ½  นิ �ว ท่อน 46             - .

C1012 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  ¾ นิ�ว ท่อน 55             - .

C1013 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø 1 นิ �ว ท่อน 87             - .

C1014 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด   Ø 1 ¼  นิ �ว ท่อน 114           - .

C1015 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ท่อน 146           - .

C1016 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  2 นิ �ว ท่อน 224           - .

C1017 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ท่อน 370           - .

C1018 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  3 นิ �ว ท่อน 516           - .

C1019 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 830           - .

C1020 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  5 นิ �ว ท่อน 1,252        - .

C1021 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  6 นิ �ว ท่อน 1,763        - .

C1022 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  8 นิ �ว ท่อน 2,997        - .

C1023 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  10 นิ �ว ท่อน 4,510        - .

C1024 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø 12 นิ �ว ท่อน 6,394        - .

C1025 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  14 นิ �ว ท่อน 8,402        - .

C1026 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  16 นิ �ว ท่อน 10,805      - .

C1027 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  18 นิ �ว ท่อน 15,267      - .

C1028 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  20 นิ �ว ท่อน 18,651      - .

C1029 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ขนาด  Ø  24 นิ �ว ท่อน 27,354      - .

3. งานระบบสุขาภบิาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

3.1 วัสดุท่อนํ�าและอุปกรณ์

ท่อพวีซีแีข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 13.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

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

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

C1030 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  ½  นิ �ว ท่อน 36             - .

C1031 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø ¾  นิ �ว ท่อน 46             - .

C1032 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  1 นิ �ว ท่อน 60             - .

C1033 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  1 ¼  นิ �ว ท่อน 75             - .

C1034 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø 1 ½  นิ �ว ท่อน 98             - .

C1035 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  2 นิ �ว ท่อน 155           - .

C1036 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ท่อน 245           - .

C1037 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  3 นิ �ว ท่อน 340           - .

C1038 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 550           - .

C1039 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  5 นิ �ว ท่อน 830           - .

C1040 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  6 นิ �ว ท่อน 1,165        - .

C1041 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  8 นิ �ว ท่อน 1,875        - .

C1042 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  10 นิ �ว ท่อน 2,713        - .

C1043 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  12 นิ �ว ท่อน 3,827        - .

C1044 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  14 นิ �ว ท่อน 5,517        - .

C1045 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  16 นิ �ว ท่อน 7,095        - .

C1046 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  18 นิ �ว ท่อน 10,034      - .

C1047 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  20 นิ �ว ท่อน 12,270      - .

C1048 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ขนาด  Ø  24 นิ �ว ท่อน 17,963      - .

c

C1049 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  1 ¼  นิ �ว ท่อน 57             - .

C1050 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  1 ½  นิ �ว ท่อน 69             - .

C1051 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  2 นิ �ว ท่อน 103           - .

C1052 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ท่อน 168           - .

C1053 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  3 นิ �ว ท่อน 228           - .

C1054 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  4 นิ �ว ท่อน 365           - .

C1055 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  5 นิ �ว ท่อน 559           - .

C1056 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  6 นิ �ว ท่อน 778           - .

C1057 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  8 นิ �ว ท่อน 1,165        - .

C1058 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  10 นิ �ว ท่อน 1,677        - .

C1059 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  12 นิ �ว ท่อน 2,352        - .

C1060 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  14 นิ �ว ท่อน 3,401        - .

C1061 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø 16 นิ �ว ท่อน 4,373        - .

C1062 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  18 นิ �ว ท่อน 6,203        - .

C1063 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  20 นิ �ว ท่อน 7,568        - .

C1064 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ขนาด  Ø  24 นิ �ว ท่อน 11,025      - .

ท่อพวีซีแีข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 8.5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

ท่อพวีซีแีข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั�น 5 ไม่รวมข้อต่อ ( ยาวท่อนละ 4.00 เมตร )

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

-

C1065 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ตอ่ดว้ยเกลียว ขนาด  Ø ½  นิ �ว             เครื�อง 955           - .

C1066 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ตอ่ดว้ยเกลียว ขนาด  Ø ¾  นิ �ว            เครื�อง 1,185        - .

C1067 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั ตอ่ดว้ยเกลียว ขนาด  Ø  1 นิ �ว                เครื�อง 1,925        - .

-

C1068 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  2  นิ �ว         เครื�อง 10,510      - .

C1069 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว         เครื�อง 13,860      - .

C1070 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  3 นิ �ว               เครื�อง 16,445      - .

C1071 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  4 นิ �ว                 เครื�อง 22,375      - .

C1072 มาตรวดันํ�า ชนิดใบพดั หนา้จาน ขนาด  Ø  6 นิ �ว              เครื�อง 41,895      - .

c

-

C1073 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  ½   นิ �ว ตวั 480           60 .

C1074 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø   ¾  นิ �ว ตวั 590           90 .

C1075 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 นิ �ว ตวั 800           120 .

C1076 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 ¼ นิ�ว ตวั 1,016        150 .

C1077 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  1 ½ นิ�ว ตวั 1,360        180 .

C1078 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 นิ �ว ตวั 2,170        240 .

C1079 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 ½  นิ �ว ตวั 4,830        300 .

C1080 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 125 ปอนด ์ขนาด  Ø  3 นิ �ว ตวั 6,750        360 .

-

C1081 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด   Ø  ½  นิ �ว  ตวั 664           60 .

C1082 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø  ¾  นิ �ว ตวั 880           90 .

C1083 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 นิ �ว ตวั 1,316        120 .

C1084 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 ¼  นิ �ว ตวั 1,984        150 .

C1085 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø 1 ½ นิ�ว ตวั 2,610        180 .

C1086 ประตนูํ�าทองเหลือง ลิ �นเกต แรงดนั 150 ปอนด ์ขนาด  Ø  2 นิ �ว ตวั 4,040        240 .

c

C1087 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  30 CM. ท่อน 230           - .

C1088 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  40 CM. ท่อน 310           - .

C1089 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  50 CM. ท่อน 370           - .

C1090 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  60 CM. ท่อน 440           - .

C1091 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  80 CM. ท่อน 690           - .

C1092 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  1.00 ม. ท่อน 1,150        - .

C1093 ท่อระบายนํ�าคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปากลิ �นราง ขนาด  Ø  1.20 ม. ท่อน 1,480        - .

มาตรวัดนํ�า  

ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั�น ต่อด้วยเกลียว

ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก - สองชั�น หน้าจาน

ประตูนํ�าทองเหลือง ลิ�นเกดต

แรงดัน 125 ปอนด ์

แรงดัน 150 ปอนด ์

ท่อระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ�นราง ชั�นคุณภาพ 3 ความยาวท่อนละ 1.00 เมตร

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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C2.

c

C2000 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ     800 L ชดุ 15,300      2,295

C2001 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 1,000 L ชดุ 17,000      2,550

C2002 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 1,200 L ชดุ 18,000      2,700

C2003 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 1,600 L ชดุ 19,500      2,925

C2004 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 2,000 L ชดุ 25,500      3,825 - วสัดใุนงานติดตั�งรวมอยู่ใน

C2005 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 2,500 L ชดุ 27,000      4,050 ค่าแรงงาน

C2006 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 3,000 L ชดุ 29,500      4,425 - ค่าแรงติดตั�งถงับาํบดันํ�าเสยี

C2007 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 4,000 L ชดุ 37,600      5,640 และค่าอปุกรณส์ามารถปรบั

C2008 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 5,000 L ชดุ 45,000      6,750 เปลี�ยนไดต้ามสภาพพื �นที�

C2009 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 6,000 L ชดุ 51,000      7,650 ก่อสรา้งจรงิ หรอื 

C2010 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 10,000 L ชดุ 145,000    18,850 ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

C2011 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 30,000 L ชดุ 315,000    37,800 ราคารวม VATแล้ว

C2012 ถงับาํบดันํ�าเสียแบบรวมชนิดเกรอะกรองเตมิอากาศ 50,000 L ชดุ 515,000    61,800

c

C2013 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,000 ลติร ชดุ 3,650        1,500

C2014 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,200 ลติร ชดุ 4,590        1,600

C2015 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 1,600 ลติร ชดุ 4,990        1,800

C2016 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 2,000 ลติร ชดุ 8,790        2,400 - วสัดใุนงานติดตั�งรวมอยู่ใน

C2017 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 2,500 ลติร ชดุ 10,660      2,700 ค่าแรงงาน

C2018 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 3,000 ลติร ชดุ 17,450      3,300 - ค่าแรงติดตั�งถงับาํบดันํ�าเสยี

C2019  ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 4,000 ลติร ชดุ 21,330      3,500 และค่าอปุกรณส์ามารถปรบั

C2020  ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 5,000 ลติร ชดุ 23,561      4,000 เปลี�ยนไดต้ามสภาพพื �นที�

C2021  ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 6,000 ลติร ชดุ 26,374      6,000 ก่อสรา้งจรงิ หรอืมาตรฐานผูผ้ลติ

C2022 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 10,000 ลติร ชดุ 65,000      12,500 ราคารวม VATแล้ว

c

C2023 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 15,000 ลติร ชดุ 89,280      13,392

C2024 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 20,000 ลติร ชดุ 119,660    17,949

C2025 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 25,000 ลติร ชดุ 149,420    22,413

C2026 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 30,000 ลติร ชดุ 179,180    21,502 - วสัดใุนงานติดตั�งรวมอยู่ใน

C2027 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 35,000 ลติร ชดุ 208,940    25,073 ค่าแรงงาน

C2028 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 40,000 ลติร ชดุ 238,700    28,644 - ค่าแรงติดตั�งถงับาํบดันํ�าเสยี

C2029 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 45,000 ลติร ชดุ 263,900    31,668 และค่าอปุกรณส์ามารถปรบั

C2030 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 50,000 ลติร ชดุ 292,600    35,112 เปลี�ยนไดต้ามสภาพพื �นที�

C2031 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 55,000 ลติร ชดุ 322,000    38,640 ก่อสรา้งจรงิ หรอืมาตรฐานผูผ้ลติ

C2032 ถงับาํบดันํ�าเสีย ไม่มีระบบอดัอากาศ ขนาด 60,000 ลติร ชดุ 351,400    42,168 ราคารวม VATแล้ว

3.2 งานสุขาภบิาล ดับเพลิง และระบบความปลอดภัย

ถังบาํบัดนํ�าปฏกูิล ระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณค์รบชุด (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

ราคารวม มีเดีย หวัเชื �อจลุนิทรยี ์

ขอ้ต่ออ่อน สายรดั ฝาปิด  และ

อปุกรณต์ามมาตรฐานผูผ้ลติ

ราคารวม มีเดีย หวัเชื �อจลุนิทรยี ์

ขอ้ต่ออ่อน สายรดั ฝาปิด เครื�อง

เติมอากาศ(ถา้ม)ี และอปุกรณ์

ตามมาตรฐานผูผ้ลติ

ถังบาํบัดนํ�าเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มรีะบบอัดอากาศ   (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

ราคารวม มีเดีย หวัเชื �อจลุนิทรยี ์

ขอ้ต่ออ่อน สายรดั ฝาปิด  และ

อปุกรณต์ามมาตรฐานผูผ้ลติ

ถังบาํบัดนํ�าเสียรวมแบบเกรอะและกรอง ไม่มรีะบบอัดอากาศ  (ต่อ)  (ไม่รวมงานฐานรองรับ)
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c

C2033 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดวางใตซ้งิคห์รอืตั�งพื �น ขนาด 15 ลติร ชดุ 2,400        300

C2034 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดวางใตซ้งิคห์รอืตั�งพื �น ขนาด 30 ลติร ชดุ 3,800        300

C2035 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดวางใตซ้งิคห์รอืตั�งพื �น ขนาด 40 ลติร ชดุ 4,200        300

C2036 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดฝังพื �นดนิ ขนาด 1000 ลติร ชดุ 11,400      2,500

C2037 ถงัดกัไขมนัสาํเรจ็รูป ชนิดฝังพื �นดนิ ขนาด 1600 ลติร ชดุ 13,500      3,800

C2038 หวัเชื �อจลุนิทรยีใ์สถ่งั กก. 120           -

c

-

C2039 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ1,000 L ถงั 3,675        800

C2040 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ1,500 L ถงั 4,800        800

C2041 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ2,000 L ถงั 6,975        800

C2042 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ2,500 L ถงั 7,425        1,000

C2043 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส ทรงถว้ย ความจ ุ3,000 L ถงั 9,675        1,000

C2044 ชดุ 1,500        -

-

C2045 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ถงั 30,000      2,780

C2046 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ2,500 ลติร ถงั 34,000      3,010

C2047 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ3,000 ลติร ถงั 36,500      3,800

C2048 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ4,000 ลติร ถงั 39,500      5,600

C2049 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ5,000 ลติร ถงั 44,000      7,400

C2050 ถงัเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางใตด้นิ ขนาดความจ ุ6,000 ลติร ถงั 49,000      9,200

-

C2051 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ1,000 ลติร ถงั 10,790      1,600

C2052 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ1,600 ลติร ถงั 15,390      2,090

C2053 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ2,000 ลติร ถงั 19,590      2,780

C2054 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ3,000 ลติร ถงั 26,900      3,800

C2055 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ4,000 ลติร ถงั 35,210      5,600

C2056 ถงัเก็บนํ�าพีอีวางใตด้นิ ขนาดความจ ุ5,000 ลติร ถงั 43,990      7,400

-

C2057 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 L ถงั 9,900        800

C2058 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,500 L ถงั 13,200      800

C2059 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 L ถงั 16,700      800

C2060 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,500 L ถงั 20,400      1,000

C2061 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ3,000 L ถงั 24,500      1,000

C2062 ถงัเก็บนํ�าสแตนเลส ขนาดความจ ุ4,000 L ถงั 29,800      1,000

ถังเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส วางบนพื�น ( มาตรฐาน มอก.)

ราคารวม VAT แล้ว

ถังดักไขมันสาํเร็จรูป ( แบบวางที�พื �นและวางใต้ดนิ)    (รวมท่ออ่อน สายFLEX   สายรดัสแตนเลส)

ราคารวม VAT แล้ว

ถังเก็บนํ�าไฟเบอรก์ลาส  ทรงแคปซูล วางใต้ดนิ พร้อมอุปกรณ ์มาตรฐาน มอก. (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

ถังเก็บนํ�า (STORAGE TANK)

ขาตั�งเหลก็ ขนาด 1.20x1.20 ม.

สแตนเลสเกรด AISI304 

คณุภาพสงู (18-8)ความหนาของ

เนื��อสแตนเลส 0.6 มม. / ราคา

รวม VAT แล้ว

ราคารวม VAT แล้ว

ถังเก็บนํ�าพอีี   วางใต้ดนิ พร้อมอุปกรณ ์ (Polyethylene food grade) มาตรฐาน มอก.  (ไม่รวมงานฐานรองรับ)

ราคารวม VAT แล้ว

ถังเก็บนํ�าสแตนเลส ( เกรด 304 ) พร้อมขาตั�ง  ( มาตรฐาน มอก. )
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c

C2063 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ150 W (จาํนวนจดุใชน้ํ�า3-4จดุ ระยะสง่ 12 ม.) เครื�อง 5,480        600         

C2064 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ200 W(จาํนวนจดุใชน้ํ�า4-5จดุ ระยะสง่ 22 ม.) เครื�อง 6,700        600         

C2065 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ250 W(จาํนวนจดุใชน้ํ�า5-6จดุ ระยะสง่ 22 ม.) เครื�อง 7,280        600         

C2066 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ300 W(จาํนวนจดุใชน้ํ�า6-7จดุ ระยะสง่ 22 ม.) เครื�อง 7,500        600         

C2067 เครื�องสบูนํ�าแบบอตัโนมตั ิ400 W(จาํนวนจดุใชน้ํ�า8-9จดุ ระยะสง่ 24 ม.) เครื�อง 13,990      600         

C2068 เครื�องสบูนํ�าแบบหอยโข่ง สบูได ้450 ลติรตอ่นาที (สงป.) เครื�อง 7,000        600         

C2069 เครื�องสบูนํ�าแบบหอยโข่ง สบูได ้1,000 ลิตรตอ่นาที ขนาด 5 แรงมา้ (สงป.) เครื�อง 8,200        600         

C2070 เครื�องสบูนํ�าแบบหอยโข่ง สบูได ้1,000 ลิตรตอ่นาที ขนาด 7 แรงมา้ (สงป.) เครื�อง 13,500      600         

c

C2071 เครื�องดบัเพลงิ แบบผงเคมีแหง้  ขนาด 10 ปอนด ์ ถงั 898           -

C2072 เครื�องดบัเพลงิ แบบผงเคมีแหง้  ขนาด 15 ปอนด์ ถงั 1,088        -

C2073 เครื�องดบัเพลงิชนิดนํ�ายาเหลวระเหย  ขนาด 10 ปอนด์ ถงั 3,480        - กบัอปุกรณค์อมพิวเตอร ์อีเลก็ฯ

c

C2074 ป้ายหนีไฟรูปคนวิ�ง อะครลีกิใส แบบแขวน (1 หนา้ ใชไ้ฟมีแบตสาํรอง) ป้าย 750           150

C2075 ป้ายหนีไฟรูปคนวิ�ง แบบกลอ่งอลมูิเนียม (1 หนา้ ใชไ้ฟมีแบตสาํรอง) ป้าย 1,050        150

C2076 ป้ายบอกชั�น วสัดอุะครลีกิ 20x30 CM.ตวัอกัษร/เลข สีสะทอ้นแสง ป้าย 450           -

C2077 ป้ายแผนผงัอาคาร อะครลีกิ ( สั�งทาํแตล่ะอาคาร ) ป้าย 1,200        -

C2078 ป้ายถงัดบัเพลงิ ป้าย 300           -

C2079 โคมไฟฉกุเฉิน LED 2x9 W แบตเตอรี� 6V 4.5A ป้าย 1,700        150

C2080 โคมไฟฉกุเฉิน LED 2x12 W แบตเตอรี� 12V 5.0A ป้าย 2,200        150

C2081 กระดิ�งเตือนเพลงิไหม ้ขนาด 8" ชดุ 555           150

C2082 อปุกรณแ์จง้เหตเุพลงิไหมด้ว้ยมือ ชดุ 630           150

C2083 ตู ้FCP ควบคมุระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้( ชนิด 1 โซน ) ชดุ 7,000        2500

C2084 ตูแ้สดงผงัอาคาร แสดงตาํแหน่งเพลงิไหม ้(Graphic Annunciator) ชดุ 18,600      2,500 ขนาด A2

C2085 ตูเ้หลก็เก็บถงัดบัเพลงิเดี�ยว ขนาด 40x70x20 (พน่สีแดง) ชดุ 1,190        - ใสเ่ครื�องดบัเพลงิ 10-15 ปอนด์

C3.

C3000  โถสว้มมีถงัพกันํ�า จดุ 1,500        -

C3001  โถปัสสาวะชาย จดุ 1,500        -

C3002  อ่างลา้งหนา้ จดุ 900           -

C3003  อ่างลา้งจาน , อ่างซงิค์ จดุ 900           -

C3004  รูระบายนํ�าทิ �งที�พื �น จดุ 600           -

C3005  ท่อระบายอากาศ จดุ 650           -

ราคารวม VAT แล้ว

เครื�องดับเพลิง (fire extinguisher)

รวมค่าแรง

เครื�องสูบนํ�า (Water Pump)

เพลงิที�เกิดจากแก๊ส นํ�ามนั 

กระดาษ ผา้ ไม ้ไฟฟ้า

ระบบความปลอดภัย

ราคารวม VAT แลว้

3.3 งานเดนิท่อโสโครก  ท่อนํ�าทิ �ง ( กรณีคิดเฉลี�ยต่อจุด )

"ผูที้�นาํราคาวสัดนีุ�ไปใชใ้หอ้ยู่ในดลุยพนิิจของผูใ้ช ้และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชยจ์งัหวดั (ทอ้งถิ�น)อีกครั�งหนึ�ง"
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C4.

C4000 งานเดนิท่อนํ�าดี โถสว้มมีถงัพกันํ�า จดุ 600           -

C4001 งานเดนิท่อนํ�าดี โถปัสสาวะชาย จดุ 600           -

C4002 งานเดนิท่อนํ�าดี อ่างลา้งหนา้ จดุ 600           -

C4003 งานเดนิท่อนํ�าดี อ่างลา้งจาน , อ่างซงิค์ จดุ 600           -

C4004 งานเดนิท่อนํ�าดี ก๊อกนํ�า จดุ 600           -

C4005 งานเดนิท่อนํ�าดี ฝักบวั จดุ 600           -

C4006 งานเดนิท่อนํ�าดี สายฉีดชาํระ จดุ 600           -

C5.

C5001 ท่อประปา ท่อสว้ม ท่อนํ�าทิ �ง  ( ตอ่จดุขึ �นลง 1 จดุ) อาคารหลายชั�น เมตร 1,200        - รวมค่าแรง

c

C5002 คา่แรงเดนิท่อขนาด   1 1/2" เมตร - 30

C5003 คา่แรงเดนิท่อขนาด      2" เมตร - 40

C5004 คา่แรงเดนิท่อขนาด   2 1/2" เมตร - 50

C5005 คา่แรงเดนิท่อขนาด   3" เมตร - 75

C5006 คา่แรงเดนิท่อขนาด   4" เมตร - 100

C5007 คา่แรงเดนิท่อขนาด   6" เมตร - 200

C5008 คา่วสัดขุอ้ตอ่ อปุกรณท์่อ   ( คดิจากรอ้ยละของราคาท่อ ) รอ้ยละ 40 - 40%ของราคาท่อ

C5009 คา่แรงตดิตั�งขอ้ตอ่ อปุกรณท์่อ ( คดิจากรอ้ยละของคา่วสัดขุอ้ตอ่ ) รอ้ยละ - 30 30%ของค่าขอ้ต่อ อปุกรณ์

C5010 เหลก็ยดึท่อ ( คดิจากรอ้ยละของราคาท่อ ) รอ้ยละ 30 30%ของราคาท่อ

C5011 คา่แรงตดิตั�งเหลก็ยดึท่อ ( คดิจากรอ้ยละของคา่เหลก็ยดึท่อ ) รอ้ยละ - 30 30%ของราคาเหลก็ยดึท่อ

C5012 งานทดสอบ ทาํความสะอาด ทาสีทาํสญัลกัษณท์่อ รอ้ยละ 10 10%ของราคาท่อ

C5013 คา่แรงทดสอบ ทาํความสะอาด ทาสีทาํสญัลกัษณท์่อ รอ้ยละ - 30 30%ของราคางานทดสอบฯ

C5014 คา่แรงตดิตั�งฝาเปิดทาํความสะอาด CLEAN OUT 4" ชดุ - 200

C5015 คา่แรงตดิตั�งฝาเปิดทาํความสะอาด CLEAN OUT 6" ชดุ - 300

c

C5016 คา่แรงเดนิท่อขนาด   1/2"  ถงึ  1  1/2" เมตร - 30

C5017 คา่แรงเดนิท่อขนาด   2" เมตร - 40

C5018 คา่แรงเดนิท่อขนาด   2 1/2" เมตร - 60

C5019 คา่แรงเดนิท่อขนาด   3" เมตร - 75

C5020 คา่แรงเดนิท่อขนาด   4" เมตร - 120

C5021 คา่แรงเดนิท่อขนาด   6" เมตร - 250

งานเดนิท่อ PVC ระบบระบายนํ�า (เพิ�มเตมิ)

งานเดนิท่อ PVC ระบบประปา (เพิ�มเตมิ)

3.4 งานเดนิท่อนํ�าด ี ( กรณีคิดเฉลี�ยต่อจุด ) 

รวมค่าแรง

3.5 งานเดนิระบบท่อแนวดิ�ง  ( เฉพาะระบบประปาและสุขาภบิาล ) 

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

C5022 คา่วสัดขุอ้ตอ่ อปุกรณท์่อ   ( คดิจากรอ้ยละของราคาท่อ ) รอ้ยละ 50 - 50%ของราคาท่อ

C5023 คา่แรงตดิตั�งขอ้ตอ่ อปุกรณท์่อ ( คดิจากรอ้ยละของคา่วสัดขุอ้ตอ่ ) รอ้ยละ - 30 30%ของค่าขอ้ต่อ อปุกรณ์

C5024 เหลก็ยดึท่อ ( คดิจากรอ้ยละของราคาท่อ ) รอ้ยละ 30 30%ของราคาท่อ

C5025 คา่แรงตดิตั�งเหลก็ยดึท่อ ( คดิจากรอ้ยละของคา่เหลก็ยดึท่อ ) รอ้ยละ - 30 30%ของราคาเหลก็ยดึท่อ

C5026 งานทดสอบ ทาํความสะอาด ทาสีทาํสญัลกัษณท์่อ รอ้ยละ 10 10%ของราคาท่อ

C5027 คา่แรงทดสอบ ทาํความสะอาด ทาสีทาํสญัลกัษณท์่อ รอ้ยละ - 30 30%ของราคางานทดสอบฯ

งานเดนิท่อ PVC ระบบประปา (เพิ�มเตมิ) (ต่อ)
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D.

D1.

d

D1001 โคม  1x18W  20x60CM ชดุ 778           135

D1002 โคม 1x18W  30x60CM ชดุ 808           135

D1003 โคม  2x18W  30x60CM ชดุ 941           135

D1004 โคม  2x18W  60x60CM ชดุ 1,021        135

D1005 โคม  3x18W  60x60CM ชดุ 1,159        170

D1006 โคม  4x18W  60x60CM ชดุ 1,317        200

D1007 โคม   1x36W  20x120CM ชดุ 970           135

D1008 โคม  1x36W  30x120CM ชดุ 1,000        135

D1009 โคม  2x36W  30x120CM ชดุ 1,085        150

D1010 โคม   2x36W  60x120CM ชดุ 1,665        150

D1011 โคม   3x36W  60x120CM ชดุ 1,770        200

D1012 โคม  4x36W  60x120CM ชดุ 2,045        250

d

D1013 โคม  1x18W  20x60CM ชดุ 775           135

D1014 โคม 1x18W  30x60CM ชดุ 801           135

D1015 โคม  2x18W  30x60CM ชดุ 935           135

D1016 โคม  2x18W  60x60CM ชดุ 1,015        135

D1017 โคม  3x18W  60x60CM ชดุ 1,154        170

D1018 โคม  4x18W  60x60CM ชดุ 1,309        200

D1019 โคม   1x36W  20x120CM ชดุ 963           135

D1020 โคม  1x36W  30x120CM ชดุ 995           135

D1021 โคม  2x36W  30x120CM ชดุ 1,082        150

D1022 โคม   2x36W  60x120CM ชดุ 1,654        150

D1023 โคม   3x36W  60x120CM ชดุ 1,760        200

D1024 โคม  4x36W  60x120CM ชดุ 2,043        250

4 .  งานไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  ( ELECTRICITY WORK )

4.1  ดวงโคมไฟฟ้า  ( LUMINAIRE )  (ขนาดที�ระบุเป็นขนาดโดยประมาณ)

โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถี�อลูมเินียมสะท้อนแสง  ชนิดตดิลอย (หลอดฟลูออเรสเซนต ์T8)

โคมไฟเหลก็ขึ �นรูปเคลือบสี EPOXY

 แผน่อลมิูเนียมสะทอ้นแสงไม่นอ้ย

กวา่ 87% ฝาตะแกรงสลกัเปิดปิด 

ติดตั�งพรอ้มหลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8

 พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ขนาดที�ระบุ

โดยประมาณ

โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถี�อลูมเินียมสะท้อนแสง  ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอดฟลูออเรสเซนต ์T8)

โคมไฟเหลก็ขึ �นรูปเคลือบสี EPOXY

 แผน่อลมิูเนียมสะทอ้นแสงไม่นอ้ย

กวา่ 87% ฝาตะแกรงสลกัเปิดปิด 

ติดตั�งพรอ้มหลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8

 พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ขนาดที�ระบุ

โดยประมาณ
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d

D1025 โคม   1x9W  20x60CM ชดุ 748           135

D1026 โคม   1x9W  30x60CM ชดุ 778           135

D1027 โคม   2x9W  30x60CM ชดุ 996           135

D1028 โคม   2x9W  60x60CM ชดุ 1,076        135

D1029 โคม   3x9W  60x60CM ชดุ 1,304        170

D1030 โคม   4x9W  60x60CM ชดุ 1,552        200

D1031 โคม  1x18W   20x120CM ชดุ 963           135

D1032 โคม   1x18W  30x120CM ชดุ 993           135

D1033 โคม   2x18W  30x120CM ชดุ 1,186        150

D1034 โคม   2x18W  60x120CM ชดุ 1,766        150

D1035 โคม   3x18W   60x120CM ชดุ 1,979        200

D1036 โคม   4x18W   60x120CM ชดุ 2,362        250

d

D1037 โคม   1x9W  20x60CM ชดุ 745           135

D1038 โคม   1x9W  30x60CM ชดุ 771           135

D1039 โคม   2x9W  30x60CM ชดุ 990           135

D1040 โคม   2x9W  60x60CM ชดุ 1,070        135

D1041 โคม   3x9W  60x60CM ชดุ 1,299        170

D1042 โคม   4x9W  60x60CM ชดุ 1,544        200

D1043 โคม  1x18W   20x120CM ชดุ 956           135

D1044 โคม   1x18W  30x120CM ชดุ 988           135

D1045 โคม   2x18W  30x120CM ชดุ 1,183        150

D1046 โคม   2x18W  60x120CM ชดุ 1,755        150

D1047 โคม   3x18W   60x120CM ชดุ 1,969        200

D1048 โคม   4x18W   60x120CM ชดุ 2,360        250

d

D1049 โคมหนา้เรยีบพลาสตกิ (Panel light) LED 1x18W 30x60CM. ชดุ 828           135

D1050 โคมหนา้เรยีบพลาสตกิ (Panel light) LED 2x18W 30x120CM. ชดุ 1,066        135

D1051 โคมกลอ่งเหลก็ขาสปรงิ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 1x18W (60cm.) ชดุ 323           135

D1052 โคมกลอ่งเหลก็ขาสปรงิ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 2x18W (60cm.) ชดุ 471           135

D1053 โคมกลอ่งเหลก็ขาสปรงิ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 1x36W (120cm.) ชดุ 375           135

D1054 โคมกลอ่งเหลก็ขาสปรงิ หลอดฟลอูอเรสเซนต ์T8 2x36W (120cm.) ชดุ 565           150

D1055 ชดุรางสาํเรจ็รูป T8 LED 18W 60 CM. ชดุ 172           135 LED 1x18W

D1056 ชดุรางสาํเรจ็รูป T8 LED 18W 120 CM. ชดุ 250           135 LED 1x18W

D1057 โคมซาลาเปา LED 18w สาํหรบัตดิเพดาน ชดุ 135           135 ขนาด 30 CM.โดยประมาณ

D1058 โคมซาลาเปา LED 24w สาํหรบัตดิเพดาน ชดุ 190           135 ขนาด 30 CM.โดยประมาณ

โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถี�อลูมเินียมสะท้อนแสง  ชนิดตดิลอย (หลอด LED T8)

โคมไฟเหลก็ขึ �นรูปเคลือบสี EPOXY

 แผน่อลมิูเนียมสะทอ้นแสงไม่นอ้ย

กวา่ 87% ฝาตะแกรงสลกัเปิดปิด 

ติดตั�งพรอ้มหลอดไฟแบบ LED T8 

พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ขนาดที�ระบุ

โดยประมาณ

โคมไฟเพดาน (Ceiling lamp) หน้าตะแกรงถี�อลูมเินียมสะท้อนแสง  ชนิดฝังฝ้าเพดาน (หลอด LED T8)

โคมไฟเหลก็ขึ �นรูปเคลือบสี EPOXY

 แผน่อลมิูเนียมสะทอ้นแสงไม่นอ้ย

กวา่ 87% ฝาตะแกรงสลกัเปิดปิด 

ติดตั�งพรอ้มหลอดไฟแบบ LED T8 

พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ขนาดที�ระบุ

โดยประมาณ

โคมประเภทอื�นๆ

ติดลอยหรอืฝังเรยีบเสมอเพดาน
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d

D1059 โคมดาวนไ์ลทฝั์งฝา้ (4") Panel LED 9W ชดุ 110           115

D1060 โคมดาวนไ์ลทฝั์งฝา้ (5") Panel LED 13W ชดุ 115           115

D1061 โคมดาวนไ์ลทฝั์งฝา้ (6") Panel LED 17W ชดุ 154           115

D1062 โคมดาวนไ์ลทฝั์งฝา้ (8") Panel LED 24W ชดุ 240           115

D1063 โคมดาวนไ์ลท ์ตดิลอย (4") พรอ้มหลอด compact  14 W ขั�ว E27 ชดุ 240           115

D1064 โคมดาวนไ์ลท ์ตดิลอย (6") พรอ้มหลอด compact 14 W ขั�ว E27 ชดุ 300           115

D1065 โคมโรงงานสะทอ้นแสง LED-T8 2x9 W ขนาด 13 x 65 CM. ชดุ 587 135 LED 2x9W

D1066 โคมโรงงานสะทอ้นแสง LED-T8 2x18 W ขนาด 24 x 126 CM. ชดุ 890 150 LED 2x18W

D1067 โคมโรงงานสะทอ้นแสง FL-T8 2x40 W ขนาด 26.5 x 126.5 CM. ชดุ 610 150 T8 Fluorescent 2x40w

D1068 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น Fluorescent T8 1x18W (60cm.) ชดุ 588 115

D1069 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น Fluorescent T8 2x18W (60cm.) ชดุ 811 135

D1070 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น Fluorescent T8 1x36W (120cm.) ชดุ 800 115

D1071 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น Fluorescent T8 2x36W (120cm.) ชดุ 1125 150

D1072 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น หลอด LED T8 1x9W (60cm.) ชดุ 403 115

D1073 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น หลอด LED T8 2x9W (60cm.) ชดุ 650 135

D1074 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น หลอด LED T8 1x18W (120cm.) ชดุ 559 115

D1075 โคมพลาสตกิ ABS กนันํ�า-ฝุ่ น หลอด LED T8 2x18W (120cm.) ชดุ 850 150

D1076 โคมไฟถนน LED 30 W DAYLIGHT  รวมขายดึสาํหรบัตดิตั�งกบัผนงั ชดุ 1,190        180

D1077 โคมไฟถนน LED 50 W DAYLIGHT  รวมขายดึสาํหรบัตดิตั�งกบัผนงั ชดุ 1,390        180

D1078 โคมไฟถนน  FL-T8  1x40 W เหลก็ปั�มพรอ้มขาจบั ชดุ 490           180

D1079 โคมไฟถนน  FL-T8  2x20 W เหลก็ปั�มพรอ้มขาจบั ชดุ 400           180

D1080 โคมไฟถนน  FL-T8  2x40 W เหลก็ปั�มพรอ้มขาจบั ชดุ 650           180

D1081 โคมไฮเบยอ์ลมูิเนียมขนาด 48 CM. LED-ขั�ว E40 65W Daylight ชดุ 2,725        650

D1082 โคมไฮเบย ์ขนาด 60 CM หลอดเมทลัฮาไลด ์400W .ขั�ว E40 ชดุ 5,500        1,000

D1083 โคมฟลดัไลท ์Floodlight 400W ขั�ว E40 ชดุ 1,850        600

D1084 โคมฟลดัไลท ์ ขนาด 29x29 CM. LED 100W ชดุ 750           300

D1085 โคมฟลดัไลท ์FLOODLIGHT ขนาด 21x28CM. 150W ขั�ว RX7S ชดุ 1,650        300 หลอดเมทลัฮาไลท ์150W

D1086 สปอรต์ไลทต์ดิตั�งบนเวที LED ชดุ 2,500        300

D1087 โคมไฟกิ�งทางเดนิ ชดุ 700           115

d

D1088 สายไฟดวงโคม จดุ 82             76 .

D1089 สายไฟสวิตซ์ จดุ 145           76 .

D1090 สายไฟเตา้รบั ชนิดมีกราวด ์ (ปลั�ก) ,แอร ์(ไม่เกิน 12,000 BTU) จดุ 420           110 .

D1091 สายไฟสาํหรบัมิเตอรไ์ฟฟา้ จดุ 950           360 .

ผิวหนา้ polycarbonate คลิปลอ็กส

แตนเลส ติดตั�งภายนอกอาคาร

ไม่รวมเสา กรณีตั�งเสา คา่แรงติดตั�ง

ไม่รวมฐาน ความสงู 1.00-2.50 ม. 

550.-บาท/ชดุ ความสงู 4.00-6.00 

ม.1,250.-บาท/ชดุ ความสงู 

7.00-8.00 ม. 2,000.-บาท/ชดุ

งานเดนิสายไฟฟ้า  ( wiring work )

โคมประเภทอื�นๆ (ต่อ)
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D2.

D2001 1-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A  220-250V  (ฝังผนงั) ชดุ 95             80

D2002 2-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A  220-250V (ฝังผนงั) ชดุ 125           80

D2003 3-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A  220-250V (ฝังผนงั) ชดุ 155           80

D2004 4-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A  220-250V (ฝังผนงั) ชดุ 252           80 11.6 x 12.0 CM

D2005 2-สวิตชไ์ฟฟา้ชนิดสองทาง 16 A 250 V (ฝังผนงั) ชดุ 195           80

D2006 1-สวิตซไ์ฟฟา้ + 1 ปลก็ 16A 220-250V  ( All in one ) (ฝังผนงั) ชดุ 245           90 7.0 x 12.0 CM

D2007 1-สวิตซห์รี�ไฟฟา้ DIMMER SWITCH   300 W (ฝังผนงั) ชดุ 1,010        90 .

D2008 เตา้รบัปลั�กฝังผนงั  (1 ปลั�ก)  16A 220V มีกราวด์ ชดุ 107           90

D2009 เตา้รบัปลั�กฝังผนงั  (2 ปลั�ก)  16A 220V มีกราวด์ ชดุ 170           90

D2010 เตา้รบัปลั�กฝังผนงั  (2 ปลั�ก)  16A 220V มีกราวด ์พรอ้มม่านนิรภยั ชดุ 245           90

D2011 เตา้รบัปลั�กฝังผนงั (4 ปลั�ก) 16A 220V มีกราวด์ ชดุ 368           90 11.6 x 12.0 CM

D2012 เตา้รบัโทรศพัท ์4 สาย /  6 สาย ชดุ 390  / 590 90

D2013 เตา้รบัสาย LAN  (Wall mount LAN CAT6 up to 10Gbps speed) ชดุ 450           90

D2014 เตา้รบัสายสญัญาณโทรทศัน ์(TV outlet) ชดุ 360           90

D2015 บลอ็กลอย 4-สวิตซไ์ฟฟา้ 16A 220V ชดุ 145           80

D2016 บลอ็กลอย 2-สวิตชไ์ฟฟา้ +2 ปลั�กกราวดค์ู่ ชดุ 289           80

D2017 บลอ็กลอย เตา้รบัปลั�ก (2 ปลั�ก)  16A 220V มีกราวด์ ชดุ 135           90

D2018 เตา้รบัปลั�กฝังพื �น POP-UP FLOOR OUTLET (2 ปลั�ก)16A 250V มีกราวด์ ชดุ 2,115        280

D3.

D3000 ตูค้อนซมูเมอรย์นิูต   6 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย( MCB 2Pole 50A) ชดุ 2,180        900

D3001 ตูค้อนซมูเมอรย์นิูต 10 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย( MCB 2Pole 50A) ชดุ 3,390        900

D3002 ตูค้อนซมูเมอรย์นิูต 14 ช่อง 50 A 1 P 2 สาย ( MCB 2Pole 50A) ชดุ 3,899        900

D3003 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบเมนเบรกเกอร ์100A  3 P 4 สาย ขนาด12 ช่อง ชดุ 8,560        1,200

D3004 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบเมนเบรกเกอร ์100A  3P 4 สาย  ขนาด 18ช่อง ชดุ 9,454        1,200

D3005 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบเมนเบรกเกอร ์100A  3P 4 สาย  ขนาด 24ช่อง ชดุ 9,877        1,200

D3006 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบเมนเบรกเกอร ์100A  3P 4 สาย  ขนาด 36ช่อง ชดุ 11,240      1,200

D3007 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบ  Main Lugs  250A 3P 4 สาย  ขนาด 12 ช่อง ชดุ 5,470        1,200
ไมม MCBใชควบคกูบ safety 

switch
D3008 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบ  Main Lugs  250A 3P 4 สาย  ขนาด 18 ช่อง ชดุ 6,266        1,200

ไมม MCBใชควบคกูบ safety 

switch
D3009 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบ  Main Lugs  250A 3P 4 สาย  ขนาด 24 ช่อง ชดุ 6,700        1,200

ไมม MCBใชควบคกูบ safety 

switch
D3010 ตูโ้หลดเซน็เตอรแ์บบ  Main Lugs  250A 3P 4 สาย  ขนาด 36 ช่อง ชดุ 8,186        1,200

ไมม MCBใชควบคกูบ safety 

switch
D3011 เซฟตี �สวิตซ ์แบบไม่มีฟิวสใ์ชเ้ป็นสะพานไฟ  60A 3P 240V ชดุ 6,625        1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3012 เซฟตี �สวิตซ ์แบบไม่มีฟิวสใ์ชเ้ป็นสะพานไฟ  60A 3P 600V ชดุ 6,731        1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3013 เซฟตี �สวิตซ ์แบบไม่มีฟิวสใ์ชเ้ป็นสะพานไฟ  100A 3P 600V ชดุ 10,494      1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3014 เซฟตี �สวิตซ ์แบบตดิตั�งฟิวส ์                     60A 1P 240V ชดุ 5,459        1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3015 เซฟตี �สวิตซ ์แบบตดิตั�งฟิวส ์                     60A 3P 600V ชดุ 9,169        1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3016 เซฟตี �สวิตซ ์แบบตดิตั�งฟิวส ์                     200A 1P 240V ชดุ 13,409      1,500 สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร

D3017 มิเตอรไ์ฟฟา้ 1P 220V ขนาด 5(15)A ตวั 840           500

D3018 มิเตอรไ์ฟฟา้ 1P 220V ขนาด 15(45)A ตวั 920           500

D3019 อปุกรณป์้องกนัไฟดดู ไฟรั�ว ไฟเกิน ตดัไฟอตัโนมตั ิ2สาย63A ตวั 2,760        700

4.2  สวทิซไ์ฟฟ้าและเต้ารับ (ปลั�ก)    ( Switch and Plug )     7x12 CM. พรอ้มหนา้กากและอปุกรณค์รบชดุ

4.3  ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า  ( Electrical Control Panels )
ตูค้อนซเูมอรย์นิูต Consumer Unit 

ติดตั�งพรอ้มเมนเบรคเกอร ์(Main 

Breaker) ลกูเซอรกิตย่อย และ

กราวนดบ์าร ์ (GND)
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D4.

D4001 หลอดไฟ LED ขนาด 8 W ขั�ว E27 หลอด 85             - .

D4002 หลอดไฟ LED ขนาด 12 W ขั�ว E27 หลอด 120           - .

D4003 หลอดไฟ LED ขนาด 14 W ขั�ว E27 หลอด 159           - .

D4004 หลอดไฟ LED ขนาด 18 W ขั�ว E27 หลอด 250           - .

D4005 หลอดไฟ LED T8 ชนิดหลอดยาว ขนาด 9 W (ไม่รวมราง) หลอด 87             - ไม่ตอ้งใชบ้ลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4006 หลอดไฟ LED T8 ชนิดหลอดสั�น ขนาด 20 W (ไม่รวมราง) หลอด 158           - ไม่ตอ้งใชบ้ลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4007 หลอดไฟเพดาน LED  ชนิดวงกลม ขนาด 24 W หลอด 199           - .

D4008 หลอดไฟเพดาน LED  ชนิดวงกลม ขนาด 32 W หลอด 259           - .

D4009 หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 5 W ขั�ว E27 หลอด 75             - .

D4010 หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 9 W ขั�ว E27 หลอด 89             - หลอดตะเกียบ

D4011 หลอดไฟ LED COMPACT ชนิด U-TYPE ขนาด 12 W ขั�ว E27 หลอด 105           - .

D4012 หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 4 W หลอด 75             - .

D4013 หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 6 W หลอด 98             - .

D4014 หลอดไฟ LED MR-16 ขนาด 13 W หลอด 180           - .

D4015 หลอดไฟ LED ขนาด 3 W ขั�ว E14 หลอด 109           -

D4016 หลอดไฟเพดานฟลอูอเรสเซนท ์ ชนิดวงกลม ขนาด 32 W หลอด 25             - ไม่รวมบลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4017 หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบสั�น 0.60 ม. 18W หลอด 35             - ไม่รวมบลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4018 หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตแ์บบยาว 1.20 ม. 36W หลอด 58             - ไม่รวมบลัลาสตแ์ละสตารท์เตอร ์

D4019 หลอด LED E40 HIGH-BAY ขนาด 90 W หลอด 800           - ใชไ้ดก้บัพื �นที�ที�มี ความสงู 6-10 เมตร

D4020 โคมไฟตะแกรง ตดิลอย (นีออน/LED (T8) 2 หลอดคูย่าว 1.20 ม.) ชดุ 650           - เฉพาะโคม

D4021 โคมไฟตะแกรงชนิดฝังฝา้(T8 2x36W/LED 2x18W ยาว 1.20 ม.) ชดุ 558           - เฉพาะโคม

D4022 โคมไฟยาวพลาสตกิ ขนาด 0.60 ม. T8 1x18W  นีออน /LED ชดุ 330           - เฉพาะโคม

D4023 โคมไฟยาวพลาสตกิ ขนาด 0.60 ม. T8 2x18W  นีออน /LED ชดุ 520           - เฉพาะโคม

D4024 โคมไฟยาวพลาสตกิ ขนาด 1.20 ม. T8 1x36W  นีออน /LED ชดุ 485           - เฉพาะโคม

D4025 โคมไฟยาวพลาสตกิ ขนาด 1.20 ม. T8 2x36W  นีออน /LED ชดุ 720           - เฉพาะโคม

D4026 โคมไฟดาวนไ์ลทข์นาด 4 นิ �ว  ขั�ว E27 ตวั 34             - เฉพาะโคม

D4027 โคมไฟดาวนไ์ลทข์นาด 5 นิ �ว  ขั�ว E27 ตวั 189           - เฉพาะโคม

D4028 โคมไฟดาวนไ์ลทข์นาด 6 นิ �ว ขั�ว E27 ตวั 200           - เฉพาะโคม

D4029 โคมไฟดาวนไ์ลทข์นาด 2.5 นิ�ว ขั�ว MR-16 ตวั 79             - เฉพาะโคม

D4030 โคมไฮเบย ์HighBay LED Lamp 100 W ตวั 2,900        - เฉพาะโคม

D4031 โคมไฮเบย ์HighBay LED Lamp 200 W ตวั 4,900        - เฉพาะโคม

D4032 โคมโรงงานสะทอ้นแสงอะลมูิเนียม LED-T8 2x18 W  (โคมเปลือย) ชดุ 518           เฉพาะโคม

4.4  หลอดไฟและโคมไฟ   (LAMPS and LUMINAIRE)   ( ราคาเฉพาะหน่วยไม่รวมอปุกรณ ์)
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D5.

D5001 บลัลาสตข์ดลวด   สาํหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์18W  36W ตวั 90             - .

D5002 บลัลาสตอ์ิเลคทรอนิกส ์ใชก้บัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์1x18 1x36 W ตวั 160           - .

D5003 บลัลาสตอ์ิเลคทรอนิกส ์ใชก้บัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์2 x 18 W ตวั 210           - .

D5004 บลัลาสตอ์ิเลคทรอนิกส ์ใชก้บัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์2 x 36 W ตวั 225           - .

D5005 สตารท์เตอร ์4W-65W สาํหรบัหลอดฟลเูอรสเซนต์ ตวั 12             - .

D5006 รางวายเวย ์แบบขนัสกรูพรอ้มฝาปิดขนาด 50x100 mm. ชดุ 395           - ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.

D5007 รางวายเวย ์แบบขนัสกรูพรอ้มฝาปิดขนาด100x100 mm. ชดุ 544           - ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.

D5008 รางวายเวย ์แบบขนัสกรูพรอ้มฝาปิดขนาด 100x150 mm. ชดุ 615           - ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.

D5009 รางวายเวย ์แบบขนัสกรูพรอ้มฝาปิดขนาด 150x200 mm. ชดุ 1,218        - ยาว 2.40 ม.หนา 0.8-1.0 mm.

D5010 เคเบิล แลดเดอร ์(Cable Ladder)  กวา้ง 8"  (200 mm.) ชดุ 939           ยาว 3.00 ม.หนา 2.0 mm.

D5011 เคเบิล แลดเดอร ์(Cable Ladder)  กวา้ง 12"   (300 mm.) ชดุ 1,115        ยาว 3.00 ม.หนา 2.0 mm.

D5012 ตูไ้ซตเ์หลก็ ขนาด 30x45x15  CM. ชดุ 706           300         ติดตั�งภายในอาคาร

D5013 ตูไ้ซตเ์หลก็ ขนาด 30x45x15  CM. ชดุ 995           300         สาํหรบัติดตั�งภายนอกอาคาร

D5014 ตูไ้ซตเ์หลก็ ฝากระจก ขนาด 30x45x15  CM. ชดุ 1,505        300         สาํหรบัติดตั�งภายนอกอาคาร

D5015 ท่อ PVC สีเหลือง3/4" สาํหรบัรอ้ยสายไฟ ท่อน 75             - ความยาว 4 ม./ทอ่น

D5016 ท่ออ่อนลกูฟกูเหลือง 3/4" (1มว้น ยาว 50เมตร) มว้น 1,114        -

D5017 ฝาพลาสตกิกนันํ�า ( สาํหรบัปลั�ก ) อนั 290           - .

D5018 กลอ่งฝังพื �น ( FLOOR  SOCKET OUTLET ) ชดุ 1,100        - .

D5019 แรค็งานไฟฟา้พรอ้มลกูถว้ย 1 ช่อง ชดุ 35             - .

D5020 แรค็งานไฟฟา้พรอ้มลกูถว้ย 3 ช่อง ชดุ 50             - .

D5021 เสาไฟฟา้ ค.อ.ร. โคน 20x20 CM.ปลาย 12x12 CM.ยาว 8.00 M. ตน้ 1,866        1000

D5022 เสาไฟฟา้ ค.อ.ร. โคน 20x20 CM.ปลาย 12x12 CM.ยาว 12.00 M. ตน้ 5,060        1300

D5023 ลวดอลมูิเนียมพนัสายไฟ (ฟรฟีอรม์)  #16 มม. ชดุ 32             - .

D5024 ลวดอลมูิเนียมพนัสายไฟ (ฟรฟีอรม์)  #25 มม. ชดุ 40             - .

D6.

D6001 เสาลอ่ฟา้แบบสามแฉก พรอ้มอปุกรณม์าตรฐาน ชดุ 12,000      1,800 .

D6002 ระบบป้องกนัฟา้ฝ่า แบบ ESE (Early Streamer Emission) ชดุ 75,000      10,000 รวมอปุกรณค์รบชดุ ไม่รวม vat

D7.

d

D7001 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ มว้น 955           1,000      

D7002 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 1,330        1,200      

D7003 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 2,023        1,400      

D7004 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 2,945        1,500      

4.5   ชิ �นส่วนและองคป์ระกอบอื�นๆ (Electrical  Parts & Accessories )

ใชง้านกบัสายไฟแรงตํ�าและพาด

สายเขา้บา้น มาตรฐาน กฟภ.

4.6  ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณค์รบชุด  ( Lightning Protection Equipments )

4.7   สายไฟฟ้าแรงดันตํ�า   ( Low Voltage  Power Cables )    สายไฟ 1 มว้น = 100 เมตร

สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ 
สาย VAF สายทองแดง หุม้

ฉนวน 2 ชั�น ชนิด 2 เสน้คู ่

สาํหรบังานตีกิ�ป เดินลอย 

(ไม่ไดร้อ้ยทอ่)
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d

D7005 ขนาด 2 x 1.0 /1.0  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ มว้น 2,340        1,200      

D7006 ขนาด 2 x 1.5 / 1.0  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 3,050        1,400      

D7007 ขนาด 2 x 2.5 / 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 4,200        1,600      

D7008 ขนาด 2 x 4.0 / 2.5  ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท ์ มว้น 6,230        1,800      

d

D7009 ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,812        800         

D7010 ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,052        900         

D7011 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,401        1,000      

D7012 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,183        1,100      

D7013 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,124        1,200      

D7014 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 6,440        1,300      

D7015 ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 9,145        2,500      

D7016 ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 15,820       3,000      

D7017 ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 22,680       3,500      

D7018 ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 35,761       3,500      

D7019 ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 47,393       4,000      

d

D7020 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 623           500         

D7021 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 923           700         

D7022 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,393        1,000      

D7023 ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,292        1,200      

D7024 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,993        1,600      

D7025 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 6,196        2,000      

D7026 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 9,720        2,500      

D7027 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 12,903      3,000      

D7028 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 18,565      4,000      

D7029 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 26,543      4,500      

D7030 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 36,571      5,500      

D7031 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 46,332      6,000      

สาย VAF-GRD สายทองแดง

หุม้ฉนวน 2 ชั�น ชนิด 3 เสน้ 

เป็นสายกราวดส์ีเขียว 1 เสน้ 

VAF 2.5/1.5 sq.mm. 

สาํหรบัปลั�กไฟ

สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อน 2 แกน 

สาย VCT สายไฟอ่อนชนิด

กลม Flexible Wire Cable 

หุม้ดว้ยฉนวนและเปลือกนอก

 PVC แรงดนั 750V สาย

ทองแดงหุม้ฉนวน 2 ชั�น มี

ตั�งแต ่1-4 เสน้ ใชส้าํหรบังาน

เดินสายอปุกรณไ์ฟฟ้า 

เครื�องจกัร ไฟสนาม สายปลั�ก

พ่วง เดินสายภายนอกอาคาร 

ไฟรั�ว งานที�ตอ้งทนสภาพแดด

 ฝน

สายเคเบลิเดนิภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี�ยว

สาย THW สายเคเบิลเดิน

ภายในอาคาร เป็นสายกลม    

     แกนเดี�ยวหุม้ดว้ยฉนวน     

   พี.วี.ซี ใชเ้ดินสายเมนภายใน

 หรอื ใชเ้ดินรอ้ยทอ่

สายไฟฟ้า VAF-GRD  สายแบนแกนคู่ มกีราวด์
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d

D7032 ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,602        800         

D7033 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 1,800        1,000      

D7034 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,102        1,200      

D7035 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 2,836        1,500      

D7036 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,993        1,000      

D7037 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 3,532        1,200      

D7038 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,221        1,400      

D7039 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,973        1,500      

D7040 ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,503        1,000      

D7041 ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,031        1,200      

D7042 ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,939        1,500      

D7043 ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 7,105        2,000      

D7044 ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,124        1,000      

D7045 ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 4,648        1,400      

D7046 ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 5,775        1,800      

D7047 ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท ์ มว้น 8,545        2,000      

สาย VAF สายไฟเดนิในอาคารพกัอาศยั สายแบนแกนหุม้ดว้ยฉนวนPVC แรงดนั 300V  สายทองแดงหุม้ฉนวน 2 ชั�นชนิด 2 เสน้คู่

VAF 1.0 sq.mm. / VAF 1.5 sq.mm. สาํหรบัหลอดไฟ

VAF 2.5 sq.mm. สาํหรบัปลั�กไฟ, แอรไ์ม่เกิน 12,000 BTU/H

VAF 4 sq.mm. มิเตอรไ์ฟฟา้ 5(15A), สายเมนเครื�องทาํนํ�าอุ่น

VAF 6 sq.mm. สาํหรบั มิเตอรไ์ฟฟา้ 10(30A)

VAF 10 sq.mm. สาํหรบั มิเตอรไ์ฟฟา้ 15(45A)

สายส่งกาํลังไฟฟ้า NYY 

สาย NYY  สายสง่กาํลงัไฟ

ชนิดกลม ใชฝั้งใตด้ิน หุม้ดว้ย

ฉนวนและเปลือกนอก PVC 

แรงดนั 750 โวลต ์สาย

ทองแดงหุม้ฉนวน 3 ชั�น มี

ตั�งแต ่1-4 เสน้ ใชส้าํหรบังาน

ไฟสนาม ไฟถนน สายเมน

อาคาร กรณีรอ้ยทอ่ฝังดิน
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E. 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

E1. 5.1  เครื�องปรับอากาศ  (แบบแยกส่วน)

e ชนิดตั�งพื�น หรือ ชนิดแขวน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

E1000 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู เครื�อง 21,855      รวมค่าติดตั�ง มีระบบฟอกอากาศ

E1001 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 15,000 บีทียู เครื�อง 23,901      รวมค่าติดตั�ง

E1002 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู เครื�อง 25,296      รวมค่าติดตั�ง  - แบบแยกสว่นประกอบดว้ย

E1003 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 20,000 บีทียู เครื�อง 28,737      รวมค่าติดตั�ง    อปุกรณด์งันี�

E1004 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู เครื�อง 29,946      รวมค่าติดตั�ง 1. สวิทซ ์1 ตวั

E1005 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู เครื�อง 33,759      รวมค่าติดตั�ง 2. ท่อทองแดงไป-กลบั

E1006 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู เครื�อง 38,595      รวมค่าติดตั�ง    หุม้ฉนวน ยาว 5 ม.

E1007 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู เครื�อง 39,990      รวมค่าติดตั�ง 3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.

E1008 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เครื�อง 42,315      รวมค่าติดตั�ง    (สงป.)

E1009 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู เครื�อง 46,035      รวมค่าติดตั�ง

E1010 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 44,000 บีทียู เครื�อง 48,360      รวมค่าติดตั�ง

E1011 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู เครื�อง 49,755      รวมค่าติดตั�ง

E1012 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตั�งพื �น หรอื ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู เครื�อง 52,080      รวมค่าติดตั�ง

e ชนิดตู้ตั�งพื�น ไม่มรีะบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

E10013 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตูต้ั�งพื �น ขนาด 33,000 บีทียู เครื�อง 36,504      รวมค่าติดตั�ง

E10014 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตูต้ั�งพื �น ขนาด 38,000 บีทียู เครื�อง 39,982      รวมค่าติดตั�ง

E10015 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตูต้ั�งพื �น ขนาด 44,000 บีทียู เครื�อง 49,040      รวมค่าติดตั�ง

E10016 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตูต้ั�งพื �น ขนาด 56,000 บีทียู เครื�อง 49,991      รวมค่าติดตั�ง

e ชนิดตดิผนัง มรีะบบฟอกอากาศ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

E1017 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 12,000 บีทียู เครื�อง 15,624      รวมค่าติดตั�ง

E1018 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 15,000 บีทียู เครื�อง 18,879      รวมค่าติดตั�ง

E1019 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 18,000 บีทียู เครื�อง 19,995      รวมค่าติดตั�ง

E1020 เครื�องปรบัอากาศ ชนิดตดิผนงั ขนาด 24,000 บีทียู เครื�อง 23,157      รวมค่าติดตั�ง

e แบบตั�งพื�นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) (ตามแบบมาตรฐาน)

E1021 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 13,000 บีทียู เครื�อง 28,737      รวมค่าติดตั�ง

E1022 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 18,000 บีทียู เครื�อง 31,155      รวมค่าติดตั�ง

E1023 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 20,000 บีทียู เครื�อง 33,155      รวมค่าติดตั�ง

E1024 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู เครื�อง 38,037      รวมค่าติดตั�ง

E1025 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด  30,000 บีทียู เครื�อง 43,896      รวมค่าติดตั�ง

E1026 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 36,000 บีทียู เครื�อง 49,848      รวมค่าติดตั�ง

E1027 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 40,000 บีทียู เครื�อง 54,405      รวมค่าติดตั�ง

E1028 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 48,000 บีทียู เครื�อง 56,637      รวมค่าติดตั�ง
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e แบบตดิผนัง (ระบบ Inverter)  - แบบแยกสว่นประกอบดว้ย

E1029 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง 17,205      รวมค่าติดตั�ง    อปุกรณด์งันี�

E1030 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง 23,157      รวมค่าติดตั�ง 1. สวิทซ ์1 ตวั

E1031 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง 25,947      รวมค่าติดตั�ง 2. ท่อทองแดงไป-กลบั

E1032 เครื�องปรบัอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง 35,247      รวมค่าติดตั�ง    หุม้ฉนวน ยาว 5 ม.

3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 ม.

e ค่าตดิตั�งเครื�องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิตั�งแยกจากราคาเครื�องปรับอากาศ)

E1033 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500       -  ราคาตามบญัชีคา่แรงงาน

E1034 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      ของกรมบญัชีกลาง

E1035 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      ฉบบัปรบัปรุงเดือนตลุาคม 2558

E1036 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      

E1037 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      คา่แรง หมายถึง คา่ติดตั�งเครื�อง

E1038 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      รวมอปุกรณแ์ขวน-จบัยึดและ

E1039 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      การรองรบั แตไ่ม่รวมงานตอ่ไปนี �

E1040 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000       1. งานทอ่สารทาํความเย็น

E1041 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000       2. งานระบบไฟฟา้สาํหรบั

E1042 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000          เครื�องปรบัอากาศ

E1043 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,400      3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ

E1044 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,400      

E1045 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 3,000      

E2. 5.1  เครื�องปรับอากาศ  (แบบแยกส่วน)

e ค่าตดิตั�งเครื�องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าตดิตั�งแยกจากราคาเครื�องปรับอากาศ)

E1046 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500       -  ราคาตามบญัชีคา่แรงงาน

E1047 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      ของกรมบญัชีกลาง

E1048 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      ฉบบัปรบัปรุงเดือนตลุาคม 2558

E1049 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      

E1050 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      คา่แรง หมายถึง คา่ติดตั�งเครื�อง

E1051 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 1,500      รวมอปุกรณแ์ขวน-จบัยึดและ

E1052 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000      การรองรบั แตไ่ม่รวมงานตอ่ไปนี �

E1053 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 42,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,000       1. งานทอ่สารทาํความเย็น

E1054 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,400       2. งานระบบไฟฟา้สาํหรบั

E1055 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 54,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 2,400          เครื�องปรบัอากาศ

E1056 เครื�องปรบัอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (สงป.) เครื�อง  - 3,000      3. การตรวจเช็คและทดสอบระบบ
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E2. 5.2  พัดลม

e พัดลมแบบโคจร

E2001 พดัลมแบบโคจรตดิผนงั ขนาด 16 นิ �ว    เครื�อง 1,790        345 400 มม.

E2002 พดัลมแบบโคจรตดิเพดาน ขนาด 16 นิ �ว   เครื�อง 1,360        345 400 มม.

e พัดลมดูดแบบตดิกระจก - ตดิผนัง

E2003 พดัลมแบบตดิกระจก ขนาด 8 นิ �ว  เครื�อง 830           345 200 มม.

e แบบตดิเพดาน

E2004 พดัลมแบบตดิเพดาน ขนาด 36 นิ �ว  เครื�อง 1,400        345 200 มม.

E2005 พดัลมแบบตดิเพดาน ขนาด 48 นิ �ว  เครื�อง 1,700        345 250 มม.

E2006 พดัลมแบบตดิเพดาน ขนาด 56 นิ �ว เครื�อง 2,000        345 300 มม.

e แบบลูกหมุนระบายอากาศ  

E2007 พดัลมลกูหมนุธรรมชาตริวมฐานไฟเบอร ์ขนาด 14 นิ �ว (ลกูโดม) เครื�อง 1,200        500         แบบใบอลมูิเนียมพรอ้มฐาน

E2008 พดัลมลกูหมนุธรรมชาตริวมฐานไฟเบอร ์ขนาด 22 นิ �ว (ลกูโดม) เครื�อง 1,600        500         หลงัคาไฟเบอรล์อนคู่

E2009 พดัลมลกูหมนุธรรมชาตริวมฐานไฟเบอร ์ขนาด 24 นิ �ว (ลกูโดม) เครื�อง 1,700        500         สาํหรบัหลงัคาลอนเมทลัชีท

E2010 พดัลมลกูหมนุธรรมชาตริวมฐานไฟเบอร ์ขนาด 25 นิ �ว (ลกูโดม) เครื�อง 1,800        500         เพิ�มอีกชดุละ 150 บาท

พื�นที�ใชส้อย 20 ตร.ม./ชดุ

E3. 5.3  ถังเก็บนํ�า

e

E3001 ถงันํ�าหินขดัสาํเรจ็รูป ( สาํหรบัสว้ม) ทอ้งตลาด ถงั 300           -

E3002 ถงันํ�าหินขดัสาํเรจ็รูป ( สาํหรบัอาบนํ�า) ทอ้งตลาด ถงั 840           -

F. 6.งานระบบลิฟตแ์ละบันไดเลื�อน

(ไม่มข้ีอมูล)

G. 7. งานระบบเครื�องกลและระบบพเิศษอื�นๆ

(ไม่มข้ีอมูล)

ข. กลุ่มงานที� 2

H. 1. งานครุภัณฑจั์ดจ้างหรือสั�งทาํ

H1 1.1  ครุภัณฑส์ร้างกับที�

H1000 กระดานดาํ ขนาดยาว 6.00 เมตร  ชดุ 5,600        - .

H1001 กระดานดาํ ขนาดยาว 7.00 เมตร  ชดุ 7,200        - .

H1002 กระดานดาํ ขนาดยาว 8.00 เมตร   ชดุ 8,400        - .

H1003 กระดานดาํ ขนาดยาว 9.00 เมตร  ชดุ 9,450        - .

H1004 กระดานดาํ ขนาดยาว 10.00 เมตร   ชดุ 10,500      - .

ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม

ถังเก็บนํ�าแบบอื�นๆ
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I. 2. งานตกแต่งภายในอาคาร                                                                                

(ไม่มข้ีอมูล)

ค. กลุ่มงานที� 3

J. 1. งานภูมทิัศน ์                                                                                               

J1. 1.1  เสาธงมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J1000 เสาธงมาตรฐาน สงู 12.00 เมตร ชดุ 41,000      รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1001 เสาธงมาตรฐาน (เสาธงทั�วไป) ชดุ 79,000      รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1002 เสาธงมาตรฐาน สงู 18.00 เมตร ชดุ 157,000    รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J1003 เสาธงมาตรฐาน สงู 20.00 เมตร ชดุ 215,000    รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2. 1.2  รั�วมาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J2000  รั�วมาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากตอกเสาเข็ม) เมตร 2,590        รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2001  รั�วมาตรฐานแบบทบึ (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) เมตร 2,190        รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2002  รั�วมาตรฐานแบบโปรง่ (ฐานรากตอกเสาเข็ม) เมตร 2,880        รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2003  รั�วมาตรฐานแบบโปรง่ (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) เมตร 2,430        รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2004  รั�วมาตรฐานแบบลวดหนาม 7 เสน้ เมตร 290           รวมคา่แรง  ราคา กอ. สพฐ.

J2005  รั�วมาตรฐานแบบลวดหนาม 9 เสน้ เมตร 340           รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J2006  รั�วมาตรฐานแบบลวดหนาม 12 เสน้ (โครงสรา้งรองรบัรั�วคอนกรตีบล๊อกได)้ เมตร 2,890        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J3. 1.3  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J3001 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 3.00 เมตร เมตร 1,700        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J3002 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 4.00 เมตร เมตร 2,190        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J3003 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 5.00 เมตร เมตร 2,720        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J3004 ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ (ค.ส.ล.) กวา้ง 6.00 เมตร เมตร 3,160        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J4. 1.4  ถนนลาดยาง มาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J4001 ถนนลาดยาง กวา้ง 3.00 เมตร เมตร 2,440        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J4002 ถนนลาดยาง กวา้ง 4.00 เมตร เมตร 2,980        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J4003 ถนนลาดยาง กวา้ง 5.00 เมตร เมตร 3,520        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J4004 ถนนลาดยาง กวา้ง 6.00 เมตร เมตร 4,070        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.
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J5. 1.5  ผิวจราจร - ผิวทาง (ไม่รวม Factor F)

J5001 ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรยีน) ตร.ม. 341           รวมคา่แรง

J5002 ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 15 ซม. ตร.ม. 368           รวมคา่แรง

J5003 ผิวทาง ค.ส.ล. หนา 20 ซม. ตร.ม. 468           รวมคา่แรง ราคาสาํนกังบประมาณ

J5004 ผิวทางลาดยางชั�นเดียว ตร.ม. 58             รวมคา่แรง   - ไม่รวมวสัดรุองพื �น

J5005 ผิวทางลาดยาง 2 ชั�น ตร.ม. 97             รวมคา่แรง   - รวมรอยตอ่ 

J5006 ผิวทางลาดยาง หนา 3 ซม. ตร.ม. 141           รวมคา่แรง     พรอ้มหยอดแอสฟัลท์

J5007 ผิวทางลาดยาง หนา 4 ซม. ตร.ม. 188           รวมคา่แรง

J5008 ผิวทางลาดยาง หนา 5 ซม. ตร.ม. 233           รวมคา่แรง

J6. 1.6  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวม Factor F)

ราคาสาํนกังบประมาณ

  - ไม่รวมวสัดรุองพื �น

  - รวมรอยตอ่ 

    พรอ้มหยอดแอสฟัลท์

J7. 1. 7  รางระบายนํ�ามาตรฐาน สพฐ. (ไม่รวม FACTOR F)

J7001  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.รูปตวัวี (ไม่มีฝาปิด) เมตร 1,060        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J7002  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.(แบบรางวี) พรอ้มบ่อพกั เมตร 1,130        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J7003  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.ฝาเหลก็ เมตร 2,680        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

J7004  รางระบายนํ�า ค.ส.ล.ฝาเปิด เมตร 1,470        รวมคา่แรง ราคา กอ. สพฐ.

K. 2. งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื�นๆ 

(ไม่มข้ีอมูล)

ส่วนที� 2 ครุภัณฑจั์ดซื�อหรือสั�งซื �อ

L. 1.งานครุภัณฑจั์ดซื�อหรือสั�งทาํ ระบบโสต ระบบโสตทัศน ์ อุปกรณรั์กษาความปลอดภัย อุปกรณร์ะบบคอมพวิเตอร์

ครุภัณฑล์อยตัวทุกชนิด พร้อมการตดิตั�ง                                        

L1. 1. 1  ครุภัณฑล์อยตัว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)

L1001 โต๊ะและเกา้อี �ครู ระดบั 3 - 6 ชดุ 3,800        -  

L1002 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,150        - MDF หนา้โต๊ะ ช่องใสข่อง

L1003 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,200         ที�นั�ง พนกัพงิ โครงเหลก็

L1004 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก) ชดุ 1,300        -

L1005 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,150        - ไมย้างพารา 

L1006 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,200        หนา้โต๊ะ ช่องใสข่อง

L1007 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก) ชดุ 1,300        - ที�นั�ง พนกัพงิ โครงเหลก็

L1008 ตูเ้หลก็ 2 บาน (มอก.) ชดุ 5,115        -  ราคาสาํนกังบประมาณ

J6001 ลาน ค.ส.ล. หนา 10 ซม. ตร.ม. 256           รวมคา่แรง
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L2. 1. 2  ครุภัณฑล์อยตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % แล้ว) .

L1009 โต๊ะและเกา้อี �ครู ระดบั 3 - 6 ชดุ 4,066        -

L1010 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก.) ชดุ 1,230        - MDF หนา้โต๊ะ ช่องใสข่อง

L1011 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก.) ชดุ 1,284        -  ที�นั�ง พนกัพงิ โครงเหลก็

L1012 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก) ชดุ 1,391        -

L1013 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัก่อนประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,230        - ไมย้างพารา 

L1014 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัประถมศกึษา (มอก) ชดุ 1,284        หนา้โต๊ะ ช่องใสข่อง

L1015 โต๊ะและเกา้อี �เรยีน ระดบัมธัยมศกึษา (มอก) ชดุ 1,391        - ที�นั�ง พนกัพงิ โครงเหลก็

L1016 ตูเ้หลก็ 2 บาน (มอก.) ชดุ 5,500        -  ราคาสาํนกังบประมาณ

หมายเหตุ

โต๊ะเรยีน   มอก. 1494-2541

เกา้อี �เรยีน มอก. 1495-2541

ส่วนที� 3 ค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดฯ

M. 1. งานค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อกาํหนดและค่าใช้จ่ายอื�นที�จาํเป็นต้องมี

(ไม่มข้ีอมูล)

N. ภาคผนวก

N1. ไม้แปรรูป 

n ไม้เนื�อแข็ง ( คละกัน )  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร  (ไม่ไส)

N1000 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด  ½  นิ �ว x 2 นิ �ว ลบ.ฟ. 450           - .

N1001 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว ลบ.ฟ. 450           - .

N1002 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 นิ �ว x 2 นิ �ว ลบ.ฟ. 450           - .

N1003 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 755           - .

N1004 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว ลบ.ฟ. 545           - .

N1005 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 830           - .

N1006 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 830           - .

N1007 ไมเ้นื�อแข็ง  ขนาด  2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 830           - .

n ไม้ตะเคียนทอง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1008 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,114        - .

N1009 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,482        - .

N1010 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,114        - .

N1011 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,483        - .

N1012 ไมต้ะเคียนทอง  ขนาด 2 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,565        - .
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n ไม้ตะเคียนหนิ  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1013 ไมต้ะเคียนหิน  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 985           - .

N1014 ไมต้ะเคียนหิน ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 985           - .

N1015 ไมต้ะเคียนหิน ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,075        - .

N1016 ไมต้ะเคียนหิน ขนาด 2 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,075        - .

n ไม้เตง็  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1017 ไมเ้ตง็  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,720        - .

N1018 ไมเ้ตง็ ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,720        - .

N1019 ไมเ้ตง็ ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,747        - .

N1020 ไมเ้ตง็ ขนาด 2 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,830        - .

n ไม้แดง  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)  .

N1021 ไมแ้ดง  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,905        - .

N1022 ไมแ้ดง  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 2,923        - .

N1023 ไมแ้ดง  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 3,014        - .

N1024 ไมแ้ดง  ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 3,075        - .

n ไม้มะค่า  ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)

N1025 ไมม้ะคา่  ขนาด 1 นิ �ว  x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1026 ไมม้ะคา่  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1027 ไมม้ะคา่  ขนาด 1 ½ นิ�ว x 10 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1028 ไมม้ะคา่  ขนาด 1 ½ นิ�ว x 12 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1029 ไมม้ะคา่  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,755        - .

N1030 ไมม้ะคา่  ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,850        - .

N1031 ไมม้ะคา่  ขนาด 2 นิ �ว x 10 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,935        - .

N1032 ไมม้ะคา่  ขนาด 2 นิ �ว x 12 นิ �ว ลบ.ฟ. 1,935        - .

n ไม้สัก ชั�น 2 ด ี(ไม่ไส) .

N1033 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ �ว x 3 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,500        - .

N1034 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,475        - .

N1035 ไมส้กั  ขนาด  ½  นิ �ว  x 6 นิ �ว x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 5,375        - .

N1036 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ �ว x 2 นิ �ว x 3 ฟตุ ลบ.ฟ. 2,775        - .

N1037 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 5,075        - .

N1038 ไมส้กั  ขนาด  ¾  นิ �ว x 6 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,525        - .

N1039 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว x 5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 3,700        - .

N1040 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 2 นิ �ว x 5 ฟตุ   ลบ.ฟ. 3,775        - .

N1041 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,525        - .

N1042 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ  ลบ.ฟ. 4,525        - .

N1043 ไมส้กั  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,375        - .

N1044 ไมส้กั   ขนาด 1 นิ �ว x 8 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,450        - .
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n ไม้สัก ชั�น 2 ด ี(ไม่ไส) (ต่อ) .

N1045 ไมส้กั   ขนาด 1 นิ �ว x 12 นิ �ว x 6 ฟตุ  ลบ.ฟ. 7,000        - .

N1046 ไมส้กั   ขนาด  1 ½  นิ �ว x 1 ½  นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,325        - .

N1047 ไมส้กั   ขนาด  1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,300        - .

N1048 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว x 4 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,300        - .

N1049 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว x 3.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,500        - .

N1050 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 4 นิ �ว x 3.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,425        - .

N1051 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,050        - .

N1052 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 6 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,375        - .

N1053 ไมส้กั  ขนาด  1 ½  นิ �ว x 8 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,450        - .

N1054 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,325        - .

N1055 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 6 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,625        - .

N1056 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 8 นิ �ว x 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,700        - .

N1057 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 10 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,800        - .

N1058 ไมส้กั  ขนาด 2 นิ �ว x 12 นิ �ว x 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 6,850        - .

n ไม้ยาง ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส)

N1059 ไมย้าง  ขนาด ½ นิ�ว x 2 นิ �ว ลบ.ฟ. 675           - .

N1060 ไมย้าง  ขนาด ½ นิ�ว  x 6  นิ �ว ลบ.ฟ. 850           - .

N1061 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ �ว x 1 นิ �ว ลบ.ฟ. 700           - .

N1062 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 725           - .

N1063 ไมย้าง  ขนาด 1 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 725           - .

N1064 ไมย้าง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 1 ½  นิ �ว ลบ.ฟ. 700           - .

N1065 ไมย้าง  ขนาด 1 ½  นิ �ว x 3 นิ �ว ลบ.ฟ. 675           - .

N1066 ไมย้าง  ขนาด 2 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 750           - .

N1067 ไมย้าง  ขนาด 4 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 750           - .

N1068 ไมย้าง  ขนาด 5 นิ �ว x 5 นิ �ว ลบ.ฟ. 750           - .

n ไม้กะบาก ยาว 4.00 - 4.50 เมตร (ไม่ไส) .

N1069 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ �ว x 4 นิ �ว ลบ.ฟ. 580           - .

N1070 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ �ว x 6 นิ �ว ลบ.ฟ. 580           - .

N1071 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ �ว x 8 นิ �ว ลบ.ฟ. 580           - .

N1072 ไมก้ะบาก  ขนาด 1 นิ �ว x10 นิ�ว ลบ.ฟ. 580           - .

.

หมายเหตุ :

 คา่แรงไสไมท้ั�วไป  ลบ.ฟ. ละ  12 บาท
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N2. วัสดุแผ่นแข็ง

n แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื�น  ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต  ( ชนิดใช้ภายใน ) 

N2000 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 4 มม. แผ่น 480           - .

N2001 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 6 มม. แผ่น 660           - .

N2002 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 10 มม. แผ่น 880           - .

N2003 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 15 มม. แผ่น 1,380        - .

N2004 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายใน หนา 20 มม. แผ่น 1,680        - .

n แผ่นไม้อัดยาง หรือ ชนิดอื�น  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต  ( ชนิดใช้ภายนอก ) .

N2005 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 4 มม. แผ่น 680           - .

N2006 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 6 มม. แผ่น 780           - .

N2007 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 10 มม. แผ่น 1,380        - .

N2008 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 15 มม. แผ่น 1,580        - .

N2009 แผ่นไมอ้ดัยางชนิดใชภ้ายนอก หนา 20 มม. แผ่น 1,980        - .

N2010 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 4 มม. แผ่น 275           - .

N2011 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 6 มม. แผ่น 378           - .

N2012 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 10 มม. แผ่น 500           - .

N2013 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 15 มม. แผ่น 785           - .

N2014 แผ่นไมอ้ดัหนา้ขาว ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 20 มม. แผ่น 940           - .

N2015 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 4 มม. แผ่น 283           - .

N2016 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 6 มม. แผ่น 385           - .

N2017 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 10 มม. แผ่น 510           - .

N2018 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 15 มม. แผ่น 795           - .

N2019 แผ่นไมอ้ดัหนา้แดง ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 20 มม. แผ่น 940           - .

n ไม้อัดสัก  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA   ( ชนิดใช้ภายใน ) .

N2020 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น 1,500        - .

N2021 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น 1,740        - .

N2022 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น 2,100        - .

N2023 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น 2,500        - .

N2024 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายใน เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น 2,900        - .

n ไม้อัดสัก  ขนาด  4 ฟุต x 8 ฟุต เกรด AA   ( ชนิดใช้ภายนอก ) .

N2025 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 4 มม. แผ่น 1,770        - .

N2026 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 6 มม. แผ่น 1,980        - .

N2027 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 10 มม. แผ่น 2,490        - .

N2028 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 15 มม. แผ่น 3,020        - .

N2029 แผ่นไมอ้ดัสกัชนิดใชภ้ายนอก เกรด AA หนา 20 มม. แผ่น 3,560        - .
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n ยิบซั�มบอรด์  ขนาด 120 ซม. x 240 ซม.

- ชนิดธรรมดา

N2030 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. แผ่น 238           - .

N2031 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 12 มม. แผ่น 288           - .

N2032 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 15 มม. แผ่น 320           - .

- ชนิดขอบลาด

N2033 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดขอบลาด หนา 9 มม. แผ่น 119           - .

N2034 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดขอบลาด หนา 12 มม. แผ่น 152           - .

- ชนิดมอีลูมเินียมฟอยล์ .

N2035 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล ์หนา 9 มม. แผ่น 352           - .

N2036 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล ์หนา 12 มม. แผ่น 420           - .

N2037 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยล ์หนา 15 มม. แผ่น 445           - .

- ชนิดทนไฟ .

N2038 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดทนไฟ หนา 12 มม. แผ่น 446           - .

N2039 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดทนไฟ หนา 15 มม. แผ่น 500           - .

- ชนิดทนความชื�น .

N2040 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดทนความชื�น หนา 9 มม. แผ่น 352           -

N2041 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดทนความชื�น หนา 12 มม. แผ่น 420           - .

N2042 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดกนัชื�น ขอบลาด หนา 9 มม. แผ่น 174           -

N2043 แผ่นยิบซั�มบอรด์ ชนิดกนัชื�น ขอบลาด หนา 12 มม. แผ่น 174           - .

n แผ่นรียบไฟเบอรซ์เีมนต์ .

N2044 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 60 x 120 ซม. หนา 4 มม. แผ่น 89             - .

N2045 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 120 ซม. หนา 4 มม. แผ่น 89             - .

N2046 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. แผ่น 175           - .

N2047 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. แผ่น 265           - .

N2048 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 8 มม. แผ่น 365           - .

N2049 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 10 มม. แผ่น 565           - .

N2050 แผ่นเรยีบไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. แผ่น 765           - .

n ไม้ฝาไฟเบอรซ์เีมนต ์(สีธรรมชาต)ิ .

N2051 ไมฝ้าไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. แผ่น 56             - .

N2052 ไมฝ้าไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. แผ่น 76             - .

N2053 ไมฝ้าไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. แผ่น 90             - .

N2054 ไมฝ้าไฟเบอรซ์ีเมนต ์ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. แผ่น 120           - .
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n ไม้พื �นไฟเบอรซ์เีมนต ์(สีธรรมชาต)ิ .

N2055 ขนาด 30 x300  2.5 ซม. รุน่ขอบตรง แผ่น 382           - .

N2056 ขนาด 30 x300  2.5 ซม. รุน่เซาะรอ่ง 1 รอ่ง แผ่น 539           - .

N2057 ขนาด 30 x300  2.5 ซม. รุน่เซาะรอ่ง 2 รอ่ง แผ่น 548           - .

N2058 ขนาด 30 x300  2.5 ซม. รุน่เซาะรอ่ง 3 รอ่ง แผ่น 588           - .

n หนิแกรนิต .

N2059 หินแกรนิต เทาประจวบ แผ่น 1,500        - .

N2060 หินแกรนิต เทาพนมสารคาม แผ่น 1,600        - .

N2061 หินแกรนิต สีดาํไทย แผ่น 1,725        - .

N2062 หินแกรนิต สีดาํจีน แผ่น 2,000        - .

n แผ่นกระเบื�องซเีมนตเ์ส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. .

N2063 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 4 มม.   แผ่น 180           - .

N2064 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 6 มม. แผ่น 270           - .

N2065 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 8 มม.  แผ่น 370           - .

N2066 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 10 มม. แผ่น 480           - .

N2067 แผ่นกระเบื�องซีเมนตเ์สน้ใยแผ่นเรยีบ หนา 12 มม. แผ่น 580           - .

n แผ่นชิ�นไม้อัดซเีมนต ์ความหนาแน่นสูง ขนาด 120 ซม. x 240 ซม. .

N2068 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 8 มม.  แผ่น 420           - .

N2069 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 10 มม.  แผ่น 500           - .

N2070 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 12 มม.  แผ่น 580           - .

N2071 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 16 มม.  แผ่น 790           - .

N2072 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 20 มม.  แผ่น 945           - .

N2073 แผ่นชิ �นไมอ้ดัซีเมนต ์ความหนาแน่นสงู หนา 24 มม.  แผ่น 1,110        - .

n แผ่นพลาสตกิอัดผิวแข็ง  ( ลามเินท ) ขนาด 120 ซม. X 240 ซม. .

N2074 แผ่นพลาสตกิอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต สีขาว ) หนา 0.8 มม.     แผ่น 250           -

N2075 แผ่นพลาสตกิอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต สีตา่งๆ ) หนา 0.8 มม. แผ่น 780           - .

N2076 แผ่นพลาสตกิอดัผิวแข็ง  ( ลามิเนต มีลวดลาย ) หนา 0.8 มม.  แผ่น 1,000        - .

n

N2077 ไมร้ั�วสาํเรจ็รูป (ไฟเบอรซ์ีเมนต)์ ขนาด 3" หนา 1.2 ซม. เมตร 370           90 .

N2078 ไมร้ั�วสาํเรจ็รูป (ไฟเบอรซ์ีเมนต)์ ขนาด 6" หนา 1.2 ซม. เมตร 335           90 .

รั�วไม้สาํเร็จรูป (ไฟเบอรซ์เีมนต)์
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N3. ค่าแรงงานรื�อถอน (ตามบัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง)

n รื�อถอนงานต่างๆ

ลบ.ม. - 500 รื �อกอง

ลบ.ม. - 600 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง

ตร.ม. - 60 รื �อขนไป

ตร.ม. - 50 รื �อกอง

ตร.ม. - 70 รื �อขนไป

ตร.ม. - 25 รื �อกอง

ตร.ม. - 30 รื �อขนไป

ตร.ม. - 20 รื �อกอง

ตร.ม. - 25 รื �อขนไป

งานรื �อถอนฝา้กระเบื�องแผ่นเรยีบหรอืวสัดแุผ่นเรยีบใกลเ้คียง ตร.ม. - 25 รื �อกอง

 (วสัดแุผ่นพรอ้มโครงครา่วไม)้ ตร.ม. - 35 รื �อขนไป

งานรื �อถอนฝา้ยิบซั�มบอรด์ฉาบเรยีบ (วสัดแุผ่นพรอ้มโครงครา่ว - ตร.ม. - 20 รื �อกอง

เหลก็ชบุสงักะส)ี ตร.ม. - 25 รื �อขนไป

ตร.ม. - 20 รื �อกอง

ตร.ม. - 25 รื �อขนไป

ตร.ม. - 30 รื �อกอง

ตร.ม. - 40 รื �อขนไป

ตร.ม. - 45 รื �อกอง

ตร.ม. - 60 รื �อขนไป

ตร.ม. - 25 รื �อกอง

ตร.ม. - 30 รื �อขนไป

งานรื �อถอนผนงัไมอ้ดับสุองดา้น พรอ้มโครงครา่ว (ไมอ้ดัทกุชนิด ตร.ม. - 20 รื �อกอง

หรอืวสัดชุนิดแผ่นเรยีบทกุชนิด) ตร.ม. - 30 รื �อขนไป

ตร.ม. - 20 รื �อกอง

ตร.ม. - 30 รื �อขนไป

ตร.ม. - 30 รื �อกอง

ตร.ม. - 35 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง

ตร.ม. - 45 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง อาคารสงูไม่เกิน 3 ชั�น

ตร.ม.  - 50 รื �อขนไป อาคารสงูไม่เกิน 3 ชั�น

ตร.ม. - 70 รื �อขนไปอาคารสงูไม่เกิน 3 ชั�นขึ �นไป

N3000 รื �อถอนโครงสรา้ง คสล.

N3001 รื �อถอนโครงหลงัคาไม ้(ทกุรูปทรงของหลงัคา)

N3002 รื �อถอนโครงหลงัคาเหลก็ (ทกุรูปทรงของหลงัคา)

N3003 งานรื �อถอนวสัดมุงุหลงัคา (คอนกรตีหรอืลกัษณะใกลเ้คียง)

N3004 งานรื �อถอนวสัดมุงุหลงัคา (ลอนคูห่รอืลกัษณะใกลเ้คียง)

N3005

N3006

N3007 งานรื �อถอนฝา้โครงครา่ว ที-บาร ์(วสัดแุผ่นพรอ้มโครงครา่ว)

N3008 งานรื �อถอนผนงัก่ออิฐฉาบปนูหนาครึ�งแผ่น (วสัดกุ่อ/ฉาบทกุชนิด)

N3009 งานรื �อถอนผนงัก่ออิฐฉาบปนูหนาเตม็แผ่น (วสัดกุ่อ/ฉาบทกุชนิด)

N3010 งานรื �อถอนฝาไมย้าง/ไมส้าํเรจ็รูป พรอ้มครา่วฝา

N3011

N3012 งานรื �อถอนผนงัยิบซั�มบอรด์บสุองดา้น พรอ้มโครงครา่ว

N3013 งานรื �อถอนผนงับกุระเบื�อง (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3014 งานรื �อถอนผนงับหุินอ่อน , หินแกรนิต (ทกุขนาด)

N3015 งานรื �อถอนผนงักระจกอลมูิเนียม/บานเปลือย
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n รื�อถอนงานต่างๆ (ต่อ)

ตร.ม. - 50 รื �อกอง

ตร.ม. - 70 รื �อขนไป

ตร.ม. - 70 รื �อกอง

ตร.ม. - 97 รื �อขนไป

งานรื �อถอนพื �นสาํเรจ็รูปพรอ้มคอนกรตีทบัหนา้ (ทกุชนิด ตร.ม. - 65 รื �อกอง

ความหนา รวม 10 - 15 ซม.) ตร.ม. - 85 รื �อขนไป

งานรื �อถอนพื �นสาํเรจ็รูปพรอ้มคอนกรตีทบัหนา้ (ทกุชนิด ตร.ม. - 90 รื �อกอง

ความหนา รวม 15 - 20 ซม.) ตร.ม. - 120 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง

ตร.ม. - 50 รื �อขนไป

ตร.ม. - 40 รื �อกอง

ตร.ม. - 50 รื �อขนไป

ตร.ม. - 10 รื �อกอง

ตร.ม. - 15 รื �อขนไป

ตร.ม. - 15 รื �อกอง

ตร.ม. - 20 รื �อขนไป

ตร.ม. - 20 รื �อกอง

ตร.ม. - 25 รื �อขนไป

ตร.ม. - 50 รื �อกอง

ตร.ม. - 70 รื �อขนไป

เมตร - 70 รื �อกอง

เมตร - 80 รื �อขนไป

เมตร - 20 รื �อกอง

เมตร - 30 รื �อขนไป

ชดุ - 50 รื �อกอง

ชดุ - 70 รื �อขนไป

ชดุ - 100 รื �อกอง

ชดุ - 120 รื �อขนไป

ตร.ม. - 100 รื �อกอง

ตร.ม. - 150 รื �อขนไป

ตร.ม. - 200 รื �อกอง

ตร.ม. - 250 รื �อขนไป

ตร.ม. - 80 รื �อกอง

ตร.ม. - 120 รื �อขนไป

ชดุ - 50 รื �อกอง

ชดุ - 70 รื �อขนไป

N3016 งานรื �อถอนพื �น ค.ส.ล. วางบนดนิ (หนา 10 - 15 ซม.)

N3017 งานรื �อถอนพื �น ค.ส.ล. วางบนดนิ (หนา 15 - 20 ซม.)

N3018

N3019

N3020 งานรื �อถอนพื �นปหูินอ่อน, หินแกรนิต (ทกุขนาด)

N3021 งานรื �อถอนพื �นกระเบื�อง (ทกุชนิด / ทกุขนาด)

N3022 งานรื �อถอนพื �นปกูระเบื�องยาง (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3023 งานรื �อถอนพื �นปไูมป้าเก ้(ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3024 งานรื �อถอนพื �นปไูมส้าํเรจ็รูป (ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3025 งานรื �อถอนพื �นไม ้พรอ้มไมต้งและคาน

N3026 งานรื �อถอนบนัไดไมพ้รอ้มราวลกูกรง

N3027 งานรื �อถอนราวลกูกรงบนัไดหรอืระเบียง

N3028 งานรื �อถอนประตพูรอ้มวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี�ยว)

N3029 งานรื �อถอนประตพูรอ้มวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู)่

N3030 งานรื �อถอนชดุประตอูลมูิเนียมพรอ้มกระจก

N3031 งานรื �อถอนประตเูหลก็กนัไฟพรอ้มวงกบ

N3032 งานรื �อถอนชดุประตเูหลก็มว้นพรอ้มกลอ่งเก็บ

N3033 รื �อถอนหนา้ตา่งไมพ้รอ้มวงกบไม ้1 ช่อง (บานเปิดเดี�ยว)

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

n รื�อถอนงานต่างๆ (ต่อ)

ชดุ - 80 รื �อกอง

ชดุ - 95 รื �อขนไป

ตร.ม. - 100 รื �อกอง

ตร.ม. - 150 รื �อขนไป

ชดุ - 100 รื �อกอง

ชดุ - 140 รื �อขนไป

ชดุ - 200 รื �อกอง

ชดุ - 300 รื �อขนไป

งานรื �อถอนดวงโคมพรอ้มสายไฟฟา้ (ชดุโคมหลอดฟลอูอเรสเซนต์ ชดุ - 30 รื �อกอง

ชนิดเดี�ยว,คู,่กลอ่งเหลก็พบัเปลือยหรอืชนิดใกลเ้คียง ชดุ - 35 รื �อขนไป

ชดุ - 25 รื �อกอง

ชดุ - 30 รื �อขนไป

เมตร - 50 รื �อกอง

เมตร - 75 รื �อขนไป

เมตร - 30 รื �อกอง

เมตร - 45 รื �อขนไป

เมตร - 45 รื �อกอง

เมตร - 60 รื �อขนไป

เมตร - 160 รื �อกอง

เมตร - 205 รื �อขนไป

บ่อ - 120 รื �อกอง

บ่อ - 170 รื �อขนไป

บ่อ - 225 รื �อกอง

บ่อ - 300 รื �อขนไป

บ่อ - 580 รื �อกอง

บ่อ - 700 รื �อขนไป

N3047 งานรื �อถอนครุภณัฑจ์ดัสรา้ง (เสียหายบางสว่น)

เมตร - 250 รื �อกอง

เมตร - 300 รื �อขนไป

เมตร - 180 รื �อกอง

เมตร - 220 รื �อขนไป

N3034 รื �อถอนหนา้ตา่งไมพ้รอ้มวงกบไม ้2 ช่อง (บานเปิดคู)่

N3035 งานรื �อถอนชดุหนา้ตา่งอลมูิเนียมพรอ้มกระจก

N3036 งานรื �อถอนสขุภณัฑ ์(โถสว้ม, อ่างลา้งหนา้) ทกุขนาด/ทกุชนิด

N3037 งานรื �อถอนอ่างอาบนํ�าพรอ้มอปุกรณ ์(ทกุชนิด/ทกุขนาด)

N3038

N3039 งานรื �อถอนดวงโคมพรอ้มสายไฟฟา้ (ชดุโคมดาวไลทท์กุขนาด)

N3040 งานรื �อถอนรางระบายนํ�า ค.ส.ล.

N3041 งานรื �อถอนรางระบายนํ�าก่ออิฐฉาบปนู

N3042 งานรื �อถอนท่อระบายนํ�า ค.ส.ล. Ø 0.15-0.30 ม.

N3043 งานรื �อถอนท่อระบายนํ�า ค.ส.ล. Ø 0.40-0.60 ม.

N3044 งานรื �อถอนบ่อพกันํ�า ค.ส.ล. Ø  5.00-20.00 ซม.

 - เคานเ์ตอร,์ ตูเ้ก็บของ (ตูเ้ตี �ย, ตูล้อย)

N3045 งานรื �อถอนบ่อพกันํ�า ค.ส.ล. Ø  0.20-0.30 ม.

N3046 งานรื �อถอนบ่อพกันํ�า ค.ส.ล. ขนาดท่อ Ø 0.40-0.60 ม.

 - ตูเ้ก็บของ, ตูเ้สื �อผา้ (สงูชนฝา้)

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

N4 ค่าเคมภีัณฑ์

N4000 พกุเหลก็ 1/4" ตวั 5               - .

N4001 พกุเหลก็ 5/16" ตวั 7               - .

N4002 พกุเหลก็ 3/8" ตวั 9               - .

N4003 พกุเหลก็ 1/2" ตวั 12             - .

N4004 พกุเหลก็ 5/8" ตวั 28             - .

N4005 พกุตะกั�ว 1/4" ตวั 10             - .

N4006 พกุตะกั�ว 5/6" ตวั 18             - .

N4007 พกุตะกั�ว 3/8" ตวั 25             - .

N4008 พกุตะกั�ว 1/2" ตวั 45             - .

N4009 พกุเคมีแบบปั� น M10 ตวั 83             - .

N4010 พกุเคมีแบบปั� น M12 ตวั 90             - .

N4011 พกุเคมีแบบปั� น M16 ตวั 133           - .

N4012 พกุเคมีแบบปั� น M20 ตวั 289           - .

N4013 พกุเคมีแบบปั� น M24 ตวั 433           - .

N4014 พกุเคมีแบบตอก M10 ตวั 100           - .

N4015 พกุเคมีแบบตอก M12 ตวั 105           - .

N4016 พกุเคมีแบบตอก M16 ตวั 120           - .

N4017 พกุเคมีแบบตอก M20 ตวั 241           - .

N4018 พกุเคมีแบบตอก M24 ตวั 310           - .

N4019 สตรคักา้นพกุเคมี M10 x 130 ตวั 56             - .

N4020 สตรคักา้นพกุเคมี M12 x 160 ตวั 42             - .

N4021 สตรคักา้นพกุเคมี M16 x 190 ตวั 86             - .

N4022 สตรคักา้นพกุเคมี M20 x 240 ตวั 160           - .

N4023 สตรคักา้นพกุเคมี M24 x 290 ตวั 265           - .

N4024 อีพ๊อกซี�เสียบเหลก็ ราคาตอ่หลอด  ขนาด (390 ml.) หลอด 1,100         - .

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

ลานบาท

เงินลวงหนาจาย 0.00% <0.5 1.3056

คาประกันผลงาน หัก 0.00% 1 1.3033

ดอกเบี้ยเงินกู 5.00% 2 1.3017

คาภาษีมูลคาเพ่ิม ( VAT ) 7.00% 5 1.2985

10 1.2926

15 1.2576

20 1.2500

สูตรการหาคา Factor F = D -     [ ( D-E ) x ( A-B ) ] 25 1.2230
          ( C - B ) 30 1.2147

A = คาวัสดุและแรงงานตนทุน 40 1.2143

B = คางานตัวต่ํากวาตนทุน 50 1.2142

C = คางานตัวสูงกวาตนทุน 60 1.2043

D = Factor F ของคางานตัวต่ํากวาตนทุน 70 1.2032

E = Factor F ของคางานตัวสูงกวาตนทุน 80 1.2032

90 1.2032

100 1.2032

150 1.2005

A = คาวัสดุและแรงงานตนทุน 3,380,902.76   บาท 200 1.2005

B = คางานตวัตํ่ากวาตนทุน 2,000,000.00   บาท 250 1.1996

C = คางานตวัสูงกวาตนทุน 5,00,0000.00   บาท 300 1.1934

D = Factor F ของคางานตัวตํ่ากวาตนทุน 1.3017 350 1.1848

E = Factor F ของคางานตัวสูงกวาตนทุน 1.2985 400 1.1840

500 1.1835

>500 1.1770

                             FACTOR F = 1.3017 -    [ ( 0.0032 ) x ( 1,380,902.76 ) ]

3,000,000

                             FACTOR F = 1.3017 - 0.0014

              FACTOR F = 1.3003

       สรุป       FACTOR F คาตนทุนงาน  3,380,902.76   =   1.3003

ตัวอยางการคํานวณหาคา FACTOR F สําหรับงานกอสราง อาคารแหงหนึ่ง 

แทนคาสูตร FACTOR F = 1.3017 -    [ ( 1.3017 - 1.2985 ) x ( 3,380,902.76 - 2,000,000 ) ]

                                                ( 5,000,000 - 2,000,000 )

ซึ่งมีมูลคาวัสดุและแรงงาน(คางานสวนที่ 1) = 3,380,902.76

FACTOR F

ตัวอยางการคํานวณหาคา FACTOR F

เงื่อนไข

สูตรคํานวณหาคา FACTOR  F
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เอกสารอา้งอิง 

1)  บัญชีราคาคาวัสดุ สำนักนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย    

2)  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งกอสรางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักมาตรฐานงบประมาณ 

     สำนักงบประมาณ 

3)  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณป พ.ศ. 2561 

4)  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0405.3/ว83 ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2560 

     เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานกอสราง  

     สำนักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

5)  หลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางอาคาร คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน 

     ผูประกอบการ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 

6)  แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานกอสราง 

     คณะอนุกรรมการราคากลางงานกอสราง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 


