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ภาพรวมของหลักกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 

 หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารนีๅ ประกอบดຌวยสวนส าคัญ รวม 5 สวน ดังนีๅ 
 

  1.  สวนของการค านวณคางานตຌนทุน (Direct Cost) ป็นหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการค านวณ
คางานตຌนทุนหรือราคาทุนของงานกอสรຌางอาคาร  ประกอบดຌวย 

1.1  หลักกณฑ์การถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ประกอบดຌวย  
บัญชีสดงรายการงานกอสรຌางทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงาน   
กณฑ์การผืไอ หลักกณฑ์การค านวณปริมาณวัสดุมวลรวม หลักกณฑ์การค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย 
รวมทัๅงหลักกณฑ์ ขຌอมูล ละรายละอียดทีไกีไยวขຌองอืไนโ ซึไงมีรายละอียดทัๅงหมดปรากฏอยู฿นอกสาร
หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารลมนีๅ 

1.2  รายละอียดประกอบการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ประกอบดຌวย   
ราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง ละอัตราคารงงาน ซึไงมีรายละอียดปรากฏตามขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละ 

หลงวัสดุกอสรຌาง ละบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง   
฿นอกสารลมนวทาง วิธีปฏิบัติ ละรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 

 

  2.  สวนของคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌาง (Indirect Cost)  ป็นสวนของคา฿ชຌจาย 

฿นการด านินงานกอสรຌาง ซึไงประกอบดຌวย คาอ านวยการ ดอกบีๅย ก าเร ละคาภาษี ละพืไอ฿หຌกิดความสะดวก
ตอการน าเป฿ชຌ฿นทางปฏิบัติละลดปัญหาขຌอผิดพลาด฿นการค านวณ จึงเดຌค านวณรวมละจัดท าเวຌ฿นรูป 

ของตารางส ารใจรูป รียกวา ตาราง Factor F ทีไสามารถน าคา Factor F จากตาราง Factor F เป฿ชຌงานเดຌทันที
ตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F  ทีไก าหนด 

   ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร มีรายละอียดปรากฏตามตาราง Factor F  

งานกอสรຌางอาคาร  ฿นอกสารหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารลมนีๅ 
 

  3.  หลักกณฑ์การค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี    
ป็นหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี   
฿นงานกอสรຌางอาคาร ซึไงมีรายละอียดทัๅงหมดปรากฏอยู฿นอกสารหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง  

งานกอสรຌางอาคารลมนีๅ 
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  4.  หลักกณฑ์การสรุปคากอสรຌางป็นราคากลางละการจัดท ารายงาน   ป็นหลักกณฑ์
ละวิธีการ฿นการน าคางานตຌนทุน  คา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌาง (คา Factor F)  ละคา฿ชຌจายพิศษ 

ตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  มารวมกันป็นราคากลางงานกอสรຌางอาคารทัๅงครงการ/ 
งานกอสรຌาง ละรวมเปถึงการจัดท ารายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ซึไงมีรายละอียดทัๅงหมด
ปรากฏอยู฿นอกสารหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารลมนีๅ 
 

  5.  นวทางละวิธีปฏิบัติกีไยวกับหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง  

ป็นขຌอบังคับ  นวทาง  ละวิธีปฏิบัติพืไอสนับสนุน฿หຌมีการน าหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
เป฿ชຌปฏิบัติเดຌอยางถูกตຌองละมีประสิทธิภาพ  รวม 22 ขຌอ ซึไงมีรายละอียดปรากฏตามนวทางละวิธีปฏิบัติ
กีไยวกับหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง  ฿นอกสารลมนวทาง  วิธีปฏิบัติ  ละรายละอียด
ประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายละขอบขต 

ของงานกอสรຌางอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 
 

 

ความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางอาคาร 

 

 นืไองจากหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ประกอบดຌวยหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานกอสรຌาง รวม 3 หลักกณฑ์ เดຌก หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับ
ครงการ/งานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางอาคาร หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง  
สะพาน ละทอหลีไยม ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับครงการ/งานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางทาง สะพาน ละหรือ
ทอหลีไยม ละหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางชลประทาน ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับครงการ/งานกอสรຌาง 
ทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางชลประทาน ต฿นทางปฏิบัติละตามขຌอทใจจริงพบวา มีครงการ/งานกอสรຌาง
ของทางราชการหลายครงการ/งานกอสรຌางเมสามารถยกเดຌชัดจนวาอยู฿นกลุมงาน฿ด จึงท า฿หຌกิดปัญหา 
กับผูຌปฏิบัติ฿นการลือก฿ชຌหลักกณฑ์ฯ ส าหรับการค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅน 
 

฿นสวนของหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร จึงเดຌก าหนดความหมายละขอบขต
ของงานทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางอาคารเวຌพืไอประกอบการพิจารณาลือก฿ชຌหลักกณฑ์ฯ ฿หຌถูกตຌอง    
ดยครงการ/งานกอสรຌาง฿ดทีไมีลักษณะ รูปบบ ครงสรຌาง วัตถุประสงค์ ละหรือมีรายละอียดละทคนิค
วิธีการกอสรຌาง อยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร ฿หຌ฿ชຌหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 
 

ความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร  ก าหนดเวຌดังตอเปนีๅ 
 

  6.1  งานกอสรຌางอาคาร  หมายถึง  งานกอสรຌาง฿หม งานปรับปรุง งานซอมซม งานรืๅอถอน  
ละหรืองานตอติมอาคาร  บຌาน  รือน  รง  รຌาน  พ  รือหรือพาหนะส าหรับขนสงขຌามฟาก ทาทียบรือ  
ตึกถว  รຌานคຌา  รงรือน  รงรียน  รงพยาบาล  รงงาน  รงภาพยนตร์  ศูนย์การคຌา  คลังสินคຌา อาคาร
ส านักงาน  อาคารทีไท าการ  อาคารชุดพักอาศัย  ศาลาทีไพัก   วัด   พระอุบสถ  หอระฆัง  กุฏิพระ มัสยิด  
สุหรา  อนุสาวรีย์   หอสูง   หอประชุม   หຌองสมุด   ตลาด   อูรือ  คานรือ  ทานๅ า  ทาจอดรือ  สถานีน ารอง  
สถานีขนสงฯ  หรือสิไงกอสรຌางอืไนทีไมีลักษณะ  รูปบบ  ละหรือครงสรຌางคลຌายกับสิไงกอสรຌางดังกลาว 

ซึไงบุคคลอาจขຌาอยูละหรือขຌาเป฿ชຌสอยเดຌ ละ฿หຌหมายความรวมถึง งานกอสรຌาง฿หม งานปรับปรุง  
งานซอมซม  งานรืๅอถอน  ละ/หรืองานตอติมสิไงกอสรຌาง  ดังตอเปนีๅดຌวย 
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 (1)  งานภูมิทัศน์ละอัฒจันทร์หรือสิไงกอสรຌางอยางอืไนทีไมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌป็นทีไ
ลนกีฬาละหรือออกก าลังกาย  ชน  สนามกีฬา  สนามฟุตบอล  ลูกีฬา  สนามทนนิส  สนามบาสกตบอล  
สนามบดมินตัน  สระวายนๅ า  สวนสาธารณะ  ป็นตຌน 

 (2) ป้ายละหรือสิไงทีไสรຌางขึๅนส าหรับติดหรือตัๅง  พืไอการประชาสัมพันธ์หรือ 

พืไอการฆษณา 
 (3)  ถนน  ทางทຌา  พืๅนทีไ  สิไงทีไสรຌางขึๅนพืไอ฿ชຌป็นทีไจอดรถ  ทีไกลับรถ  พืๅนลาน
คอนกรีต  ละหรือทางขຌาออกของรถ  ภาย฿นบริวณซึไงป็นสวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับงานกอสรຌาง
อาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (4)  รางระบายนๅ า  ทอระบายนๅ า  บอพัก  บอบ าบัดนๅ าสีย  บอกรอะบอซึม  บอกใบนๅ า  
ถังพักนๅ า  งานระบบประปา  งานปักสาพาดสาย  หรืองานระบบเฟฟ้าสงสวาง  ภาย฿นบริวณซึไงป็น
สวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับงานกอสรຌางอาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (5)  สระนๅ า  นๅ าพุ  ขืไอนกันดิน  สะพานขຌามคูคลอง  ทางดิน  งานปลูกตຌนเมຌ   
งานประติมากรรม  งานปลูกหญຌา  ละหรืองานจัดสวน  ภาย฿นบริวณซึไงป็นสวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับ
งานกอสรຌางอาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (6) สาธง  รัๅว  ก าพง  ประตูรัๅว  ละหรือป้อมยาม  ภาย฿นบริวณซึไงป็น
สวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับงานกอสรຌางอาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (7)  งานตกตงภาย฿นละหรืองานกอสรຌางอืไน฿ด  ภาย฿นบริ วณซึไ ง ป็น
สวนประกอบหรือกีไยวนืไองกับงานกอสรຌางอาคาร  ละหรืออยูภาย฿นบริวณอาคารหรือสวนสาธารณะ 

 (8) งานระบบปรับอากาศ  ระบายอากาศ  งานระบบลิฟต์ละบันเดลืไอน   
งานระบบครืไองกล งานระบบพิศษอืไนโ ละหรืองานอืไนโ ทีไป็นสวนประกอบละติดตัๅงอยูกับตัวอาคาร (Build in) 
 (9)  งานกอสรຌางอืไนทีไเมอยู฿นกลุมงานกอสรຌางทาง  งานกอสรຌางสะพานละทอหลีไยม  
งานกอสรຌางชลประทาน  ละตามทีไคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ ก าหนด 

 

        ความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางดังกลาว  ก าหนดขึๅนพืไอ฿หຌการลือก฿ชຌหลักกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางมีความชัดจนละเมมีปัญหา฿นทางปฏิบัติตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางนีๅทานัๅน   
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รายละอียด ขຌอมูล ละอกสาร 
ทีไจ าป็นส าหรับการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 

 ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ผูຌทีไมีหนຌาทีไค านวณราคากลางตຌองค านวณ฿หຌถูกตຌอง 
ตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด ดยควรมีรายละอียด ขຌอมูล ละอกสารตางโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอประกอบการค านวณ   
สรุปเดຌดังนีๅ 
 

1.  บบรูปรายการกอสรຌาง (บบกอสรຌางหรือบบปลน) รายละอียดประกอบบบฯ ขຌอมูล  
ละอกสารทีไกีไยวขຌองกับครงการ/งานกอสรຌางละบบรูปรายการกอสรຌางนัๅน 

2.  รายละอียดการถอดบบกอสรຌางละประมาณการราคาบืๅองตຌนของผูຌออกบบ (฿นขัๅนตอน
การออกบบกอสรຌาง) 

3.  งืไอนเขละขຌอก าหนด฿นการจຌางกอสรຌาง  ทีไส าคัญ  เดຌก  อัตรางินประกันผลงานหัก 
ละอัตรางินลวงหนຌาจาย  ทีไตຌองก าหนด฿นสัญญาจຌางกอสรຌาง 

4.  หลักกณฑ์การค านวณ ขຌอมูล ละรายละอียดประกอบการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
อาคารทีไป็นปัจจุบัน  ณ วันทีไค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารนัๅน ชน  หลักกณฑ์การค านวณ  ตาราง 
Factor F ราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลาง 

งานกอสรຌาง  ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย  ป็นตຌน 

5.  รายละอียดกีไยวกับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ  ละขຌอก าหนดอืไนโ ทีไตຌองพิจารณา
ค านวณหรือทีไตຌองสืบคຌนขຌอมูลหรือด านินการป็นกรณีพิศษ 

6.  บบฟอร์มทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌส าหรับการถอดบบละจัดท ารายงานการค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคาร 
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บบฟอร์ม 

ส าหรับการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 

 ฿นการค านวณราคากลางตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร นัๅน  เดຌก าหนด
บบฟอร์มพืไอผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌน าเป฿ชຌ฿นการถอดบบกอสรຌาง ค านวณ ละจัดท ารายงาน 

การค านวณราคากลาง  รวม  9  บบฟอร์ม  ดังนีๅ 
 

  1.  บบฟอร์มประกอบการถอดบบกอสรຌาง 
ป็นบบฟอร์มทีไก าหนดขึๅนพืไออ านวยความสะดวกส าหรับผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง

เดຌ฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง฿นงานกอสรຌางอาคาร ซึไงผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจ฿ชຌหรือเม฿ชຌกใเดຌ  
ดย฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง ตหากเดຌมีการจัดท ากใ฿หຌนบเวຌป็นรายละอียดประกอบ
฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารนัๅนดຌวย  ประกอบดຌวยบบฟอร์ม  ดังนีๅ 
   1.1  บบ ปร.1 : บบฟอร์มการถอดบบส ารวจรายการ  ปริมาณงาน  ละวัสดุ   
กอสรຌางทัไวเป 

ป็นบบฟอร์มส าหรับ฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง พืไอส ารวจละ
ก าหนดรายการ  ปริมาณงาน  ละวัสดุกอสรຌางทัไวเป  ทีไเมกีไยวขຌองกับงานคอนกรีต งานเมຌบบ งานเมຌค  ายัน  
งานหลใกสริมคอนกรีต  ละงานเมຌ  หรืออาจ฿ชຌป็นบบฟอร์มส าหรับประมาณการราคาคากอสรຌางของงาน
ตางโ  พืไอหาราคาตอหนวย  ชน  งานท าประตูหนຌาตาง  งานดินทอระบบ  ป็นตຌน 

   1.2  บบ ปร.2 : บบฟอร์มการถอดบบส ารวจรายการละปริมาณงานคอนกรีต  
เมຌบบ เมຌคๅ ายัน ละหลใกสริมคอนกรีต 

    ป็นบบฟอร์มส าหรับ฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง พืไอส ารวจละ
ก าหนดรายการละปริมาณงาน  ฉพาะ฿นสวนของงานคอนกรีต งานเมຌบบ งานเมຌค  ายัน ละงานหลใกสริม
คอนกรีต 

   1.3  บบ ปร.3 : บบฟอร์มการถอดบบส ารวจรายการละปริมาณงานเมຌ 
    ป็นบบฟอร์มส าหรับ฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง พืไอส ารวจละ
ก าหนดรายการละปริมาณงาน  ฉพาะ฿นสวนของงานเมຌ 
 

  2.  บบฟอร์มรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

ป็นบบฟอร์มรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ซึไงผูຌมีหนຌาทีไค านวณ
ราคากลางตຌอง฿ชຌ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  สวนจะ฿ชຌบบฟอร์ม฿ด จ านวนกีไบบฟอร์ม 
กใ฿หຌขึๅนอยูกับขຌอทใจจริงส าหรับตละครงการ/งานกอสรຌาง รวมทัๅงนวทางละวิธีการ฿นการออกบบละจัดท า
รายงานการค านวณราคากลางของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง ประกอบดຌวยบบฟอร์ม  ดังนีๅ 
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   2.1  บบ ปร.4 : บบสดงรายการ  ปริมาณงาน  ละราคา (BOQ.) 
    ป็นบบฟอร์มส าหรับรวบรวมรายการงานกอสรຌาง รวมทัๅงปริมาณงาน 
ละคาวัสดุครุภัณฑ์ละหรือคารงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง ทีไเมกีไยวขຌองกับคา฿ชຌจายพิศษตาม
ขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ดยผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจยกรายการงานกอสรຌาง รวมทัๅง
ปริมาณงาน ละคาวัสดุครุภัณฑ์ละหรือคารงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง รวบรวมเวຌ฿นบบ ปร. 4 
เดຌมากกวา 1 ชุด ตามการจัดบงกลุมงานทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางก าหนด ดย฿น ปร. 4 ตละชุด (ตละ
กลุมงาน) จะประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌาง รวมทัๅงปริมาณงาน ละคาวัสดุครุภัณฑ์ละหรือคารงงาน
ส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง ส าหรับกลุมงานนัๅนโ ชน ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจยกรายการ 

งานกอสรຌาง รวมทัๅงปริมาณงาน ละคาวัสดุครุภัณฑ์ละหรือคารงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง ป็นชุด 
ปร. 4 ของตัวอาคารส านักงาน ชุด ปร. 4 ของงานผังบริวณ ละชุด ปร. 4 ของครุภัณฑ์จัดซืๅอ ป็นตຌน 

    ฿นการจ านกหรือยกรายการงานกอสรຌาง  รวมทัๅงปริมาณงาน คาวัสดุ
ครุภัณฑ์ละหรือคารงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง  มารวมป็นกลุมงานตางโ กีไกลุม นัๅน ผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางควรพิจารณาตามรายละอียด ครงสรຌาง ละขຌอทใจจริงของครงการ/งานกอสรຌางทีไค านวณ
ราคากลางนัๅน  รวมทัๅงวิธีการละนวทาง฿นการน ารายละอียดของการค านวณราคากลางงานกอสรຌางดังกลาว 
เป฿ชຌประยชน์฿นรืไองตางโ ตอเปดຌวย  ดย฿หຌขึๅนอยูกับดุลยพินิจละการพิจารณาของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางอาคารนัๅนป็นส าคัญ 
 

   2.2  บบ ปร.4 (พ) : บบสดงรายการ ปริมาณงาน ละราคา ส าหรับคา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดฯ (BOQ.) 
    ป็นบบฟอร์มส าหรับรวบรวมรายการงานกอสรຌางทีไกีไยวขຌองกับคา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีทุกรายการ รวมทัๅงผลรวมของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนด 

ละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีตละรายการ ละทุกรายการ 
 

   2.3  บบสดงการค านวณละหตุผลความจ าป็นส าหรับคา฿ชຌจายพิศษ 

ตามขຌอก าหนดฯ 

    ป็นบบฟอร์มส าหรับสดงรายละอียดการค านวณละค าชีๅจงหตุผล 
ความจ าป็นทีไตຌองมีคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  ส าหรับตละรายการ 
 

   2.4  บบ ปร.5 (ก) : บบสรุปคากอสรຌาง (คางานตຌนทุน) 
    ป็นบบฟอร์มส าหรับสรุปคากอสรຌางฉพาะงาน/กลุมงานทีไถอดบบค านวณ
฿นราคาตຌนทุนหรือ฿นราคาทุน ดย฿ชຌป็น฿บปะหนຌา บบ ปร.4 ทีไค านวณ฿นราคาตຌนทุนหรือ฿นราคาทุน ตละชุด 

    ฿นการสรุปขนาดหรือนืๅอทีไอาคาร ละคาฉลีไยตอตารางมตร พืไอระบุเวຌ฿น
บบ ปร. 5 (ก) นัๅน  ฿หຌสรุปหรือค านวณตามหลักกณฑ์  ดังนีๅ 
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ขนาดพืๅนทีไหรือนืๅอทีไอาคาร (พืๅนทีไ฿ชຌสอย) = พืๅนทีไทีไอยูภาย฿นสวนของนวผนังหรือผนังกอ
ดยรอบ + ½ ของพืๅนทีไทีไมีหลังคาคลุมตเมมีนวผนังหรือผนังกอดยรอบ 

คาฉลีไยตอตารางมตร = มูลคางานหรือคากอสรຌางรวมตามสรุปทຌาย บบ ปร. 5 (ก) หารดຌวย
ขนาดพืๅนทีไหรือนืๅอทีไอาคาร (พืๅนทีไ฿ชຌสอย) 
 

ทัๅงนีๅ  การค านวณพืๅนทีไ฿ชຌสอยหรือขนาดหรือนืๅอทีไอาคารส าหรับงานอาคาร
ดังกลาว อาจตกตางกับการค านวณพืๅน฿ชຌสอยพืไอการขออนุญาตปลูกสรຌางอาคาร  หรือพืไอการออกบบ฿นการ
ก าหนดคุณสมบัติของผูຌออกบบทางดຌานวิชาชีพ ละอาจมีความตกตางกับการค านวณพืๅนทีไ฿ชຌสอยหรือพืๅนทีไ
อาคาร฿นสวนของภาคอกชนหรือผูຌสนอราคา 
 

   2.5  บบ ปร.5 (ข) : บบสรุปคาครุภัณฑ์จัดซืๅอ 

    ป็นบบฟอร์มส าหรับสรุปคากอสรຌางฉพาะงาน/กลุมงาน ทีไกีไยวขຌองกับ
ครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌองค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ดย฿ชຌป็น฿บปะหนຌา บบ ปร. 4  
ของครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ตละชุด 
 

   2.6  บบ ปร.6 : บบสรุปราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

    ป็นบบฟอร์มส าหรับรวบรวมคากอสรຌางของทุกสวน (งาน/กลุมงาน)   
ทัๅง฿นสวนของคางานตຌนทุน ครุภัณฑ์จัดซืๅอฯ ละคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ มาสรุปรวมเวຌ฿นบบ ปร. 6 นีๅ   
ละมืไอรวมยอดคากอสรຌางของทุกสวน (งาน/กลุมงาน)  กใจะเดຌคากอสรຌางหรือราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

ทัๅงครงการ/งานกอสรຌาง 
 

   นอกจากบบฟอร์ม 6 บบฟอร์ม ดังกลาวลຌว  ฿นรายงานการค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางอาคาร ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจะตຌองนบบบฟอร์ม ขຌอมูล ละรายละอียดอืไนโ ทีไผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางเดຌก าหนดละจัดท าขึๅนองตามขຌอก าหนดตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
ประกอบเวຌกับรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางดຌวย  ชน  บบฟอร์มละหรือรายละอียดละค าชีๅจง
กีไยวกับการสืบราคาวัสดุครุภัณฑ์ รายละอียดการค านวณหาคา Factor F  ละ บบ ปร.1  ปร.2 ละ ปร.3  
(฿นกรณีทีไเดຌมีการจัดท า บบ ปร.1  ปร.2 ละ บบ ปร. 3  เวຌดຌวย)  ป็นตຌน 

 

แบบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  ทัๅง  9  แบบ ดังกลาว    ปรากฏตาม
แบบฟอร์ม฿นหนຌาถัดเป 

 

 



    แบบ ปร.1   แผ่นที่  ..../.....

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/ค านวณราคากลางโดย                   เม่ือวนัที ่             เดือน                             พ .ศ.

ราคา จ านวนเงนิ
ต่อหน่วย บาท
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หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

แบบฟอรม์การถอดแบบส ารวจรายการ ปริมาณงาน และวสัดุก่อสรา้งทัว่ไป



แบบ ปร.2   แผ่นที ่ ...../.....

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/ค านวณราคากลางโดย เม่ือวนัที่ เดือน พ.ศ.

คอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค า้ยนั
ลบ.ม. ตร.ม. ต้น 6 มม. 9 มม. 12 มม. 15 มม. 19 มม. 25 มม. 12 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม. 28 มม.
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ล าดบัที่ รายการ
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร

หมายเหตุ

แบบฟอรม์การถอดแบบส ารวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไมแ้บบ ไมค้ ้ายนั และเหล็กเสริมคอนกรีต



แบบ ปร.3  แผ่นที่ .... /....

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ถอดแบบ/ค านวณราคากลางโดย                               เม่ือวนัที ่             เดือน                             พ .ศ.

ขนาดหน้าไม้ ความยาว ปริมาตร
นิว้ เมตร ฟ3
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 ล าดบัที่ หมายเหตุจ านวนชนิดไม้รายการ

แบบฟอรม์การถอดแบบส ารวจรายการและปริมาณงานไม้



  แบบ ปร.4   แผ่นที่ ... /....

กลุม่งาน/งาน                   

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ค านวณราคากลางโดย เม่ือวนัที่ เดือน พ.ศ.

หน่วย : บาท
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน
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ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย



  แบบ ปร.4 (พ)   แผ่นที่ ... /....

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง                                                                                                                                                   แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ค านวณราคากลางโดย                                                                                                                     เม่ือวนัที ่                               เดือน                                                         พ .ศ.

หน่วย : บาท
ค่าใช้จ่ายรวม
(ค่าก่อสร้าง)

รวมค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ ทุกรายการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

(ค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งมี)



หน้าที่  ..../....

รายการ (ระบรุายการคา่ใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดฯ)

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง                         แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ค านวณราคากลางโดย เม่ือวนัที่ เดือน พ.ศ.

 1.  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ รายการน้ี

2.  รายละเอียดการค านวณ
หน่วย : บาท

ที่ จ านวน

(ส าหรับรายการที่มีภาษีมลูคา่เพ่ิม)

(ส าหรับรายการที่มีภาษีมลูคา่เพ่ิม)

หมายเหตุ 1. แบบฟอร์มนี ้ผู้ มีหน้าทีค่ านวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
    และสอดคล้องตามข้อมลูข้อเท็จจริงส าหรับคา่ใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดฯ  แตล่ะรายการ
2. การค านวณคา่ใช้จา่ยพิเศษตามข้อก าหนดฯ  ให้ผู้ มีหน้าทีค่ านวณราคากลางค านวณตามข้อเท็จจริง
    รายการใดต้องช าระภาษีมลูคา่เพ่ิม ให้รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิมด้วย
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รวมค่าใชจ่้าย
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม

ค่าใชจ่้ายรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แบบแสดงการค านวณและเหตผุลความจ าเป็น
ส าหรบัค่าใชจ่้ายพิเศษตามขอ้ก าหนดฯ

รายการค่าใช้จ่าย หมายเหตุ



 แบบ ปร. 5 (ก)

กลุม่งาน/งาน
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง 
สถานทีก่่อสร้าง   
แบบเลขที ่ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ  ปร. 4     ทีแ่นบ      มีจ านวน                                                   หน้า
ค านวณราคากลาง เม่ือวนัที ่                        เดือน                                                พ .ศ.   

     หน่วย : บาท

1               งาน/กลุม่งาน ....................................     

2               งาน/กลุม่งาน .....................................
3               งาน/กลุม่งาน .....................................
4               งาน/กลุม่งาน ......................................

       ............ฯลฯ...................

  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินลว่งหน้าจา่ย............…...%

เงินประกนัผลงานหกั........….%

ดอกเบีย้เงินกู้ ................……%

ภาษีมลูคา่เพ่ิม..............……%

 .............................................................  ............................................................

(............................................................) (............................................................)

      กรรมการก าหนดราคากลาง       กรรมการก าหนดราคากลาง
.....................................................

หมายเหตุ      แบบฟอร์มนี ้  สามารถปรับปรุงและเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
       โครงการ/งานก่อสร้างทีค่ านวณราคากลาง
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...........................................................

(............................................................)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดับที่ รายการ Factor F หมายเหตุ

แบบสรุปค่าก่อสรา้ง

รวมค่าก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างค่างานต้นทุน

ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร    จ านวน  ………………. ตร.ม.         เฉล่ีย ………………………………. บาท/ตร.ม.



 แบบ ปร. 5 (ข)

กลุม่งาน/งาน
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง 
สถานทีก่่อสร้าง   
แบบเลขที ่ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ  ปร. 4     ทีแ่นบ      มีจ านวน                                                   หน้า
ค านวณราคากลาง เม่ือวนัที ่                        เดือน                                                พ .ศ.   

     หน่วย : บาท
ภาษี

มูลค่าเพิ่ม
1               งาน ....................................     

2               งาน .....................................
3               งาน .....................................
4               งาน ......................................

       ............ฯลฯ...................

 

 .............................................................  ............................................................

(............................................................) (............................................................)

      กรรมการก าหนดราคากลาง       กรรมการก าหนดราคากลาง
.....................................................

หมายเหตุ      แบบฟอร์มนี ้  สามารถปรับปรุงและเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
       โครงการ/งานก่อสร้างทีค่ านวณราคากลาง
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แบบสรุปค่าครุภณัฑจ์ดัซ้ือ

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ

รวมค่าก่อสร้าง

...........................................................

(............................................................)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

ค่างาน ค่าก่อสร้าง



                                                                                                                                                 แบบ ปร.6   แผ่นที่ .../....

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานทีก่่อสร้าง 
แบบเลขที ่                                                                        
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                                                                     
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5  ทีแ่นบ          มีจ านวน                                           ชดุ
ค านวณราคากลาง เม่ือวนัที ่                         เดือน                                                    พ .ศ.

หน่วย : บาท

1                 กลุม่งาน/งาน .............................  

2                 กลุม่งาน/งาน .............................  

3                 กลุม่งาน/งาน .............................
4                  กลุม่งาน/งาน .............................  

    ..................ฯลฯ................  

   

   

  

  

  

รวมค่าก่อสร้างทัง้โครงการ/งานก่อสร้าง  

                      ราคากลาง  

ราคากลาง    ( ........................................................ตัวอักษร............................................................)

 .............................................................            ............................................................

(............................................................)           (............................................................)

      กรรมการก าหนดราคากลาง                 กรรมการก าหนดราคากลาง

หมายเหตุ      แบบฟอร์มนี ้  สามารถปรับปรุงและเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
       โครงการ/งานก่อสร้างทีค่ านวณราคากลาง
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แบบสรปุราคากลางงานก่อสรา้งอาคาร

(............................................................)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุค่าก่อสร้าง

สรุป
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หลักกณฑ์ละวิธีการค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคาร 

 

 

การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร฿ชຌวิธีประมาณการราคาดยละอียด  ดยก าหนด฿หຌ฿ชຌวิธีการ
ถอดบบค านวณราคากลางานกอสรຌาง ซึไงมีหลักกณฑ์  วิธีการ ละขัๅนตอน พืไอผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
น าเป฿ชຌป็นหลักกณฑ์ละนวทางปฏิบัติ  ดังนีๅ 
 

1.  ถอดบบกอสรຌางจากบบกอสรຌางทีไจะ฿ชຌกอสรຌาง พืไอส ารวจละก าหนดรายงานงานกอสรຌาง รวมทัๅง
หนวยวัด ละปริมาณงาน วัสดุ ละหรือรงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง ละรวมเปถึงการปรับจ านวน
หรือปริมาณงาน/วัสดุของบางรายการงานกอสรຌางตามทีไก าหนด฿หຌสอดคลຌองกับการกอสรຌางทีไป็นจริงดຌวย 

฿นการถอดบบกอสรຌางพืไอส ารวจละก าหนดรายงานงานกอสรຌาง รวมทัๅงหนวยวัด ละปริมาณ
งาน วัสดุ ละหรือรงงานส าหรับตละรายการงานกอสรຌาง  ละรวมเปถึงการปรับจ านวนหรือปริมาณงาน/
วัสดุของบางรายการงานกอสรຌาง฿หຌสอดคลຌองกับการกอสรຌางทีไป็นจริงนัๅน ฿นหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคารนีๅ  เดຌก าหนดหลักกณฑ์ นวทาง วิธีปฏิบัติ รวมทัๅงขຌอมูลตางโ พืไอผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
น าเป฿ชຌ  ประกอบดຌวย 

 (1)  บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร 

 (2)  หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงาน วัสดุ ละรงงาน 

 (3)  มาตรฐานการวัดปริมาณงาน฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 (4)  กณฑ์การผืไอละการค านวณปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย 

 (5)  มาตรฐานขนาดละนๅ าหนักวัสดุ 
 (6)  หลักกณฑ์การค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย 

 (7)  บบฟอร์มตางโ ทีไกีไยวขຌอง 
   ป็นตຌน 

 

ทัๅงนีๅ  ฿นการถอดบบกอสรຌางดังกลาว  ผูຌถอดบบกอสรຌางหรือผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง 

ควรยกรายการงานกอสรຌางลง฿นบบ ปร.4  เวຌป็นสวนโ ชน สวนของคางานตຌนทุนซึไงตຌองค านวณ฿นราคาตຌนทุน  
สวนของครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌองค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ละสวนของ
คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  ป็นตຌน ทัๅงนีๅ พืไอเม฿หຌกิดความสับสน   
มืไอด านินการ฿นขัๅนตอนตอเป 
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2.  น ารายละอียดหรือขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ซึไงประกอบดຌวย  
คาวัสดุ คารงงาน ละหรือคาวัสดุมวลรวมตอหนวย มาค านวณกับจ านวนหรือปริมาณของตละรายการ 

งานกอสรຌาง  ดังนีๅ 
2.1  รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไกีไยวขຌองกับคางานตຌนทุน ฿หຌค านวณคาวัสดุ คารงงาน ละหรือ

คาวัสดุมวลรวมตอหนวย ฿นราคาทุน (เมรวมคาอ านวยการ ดอกบีๅย ก าเร ละคาภาษี) 
2.2  รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไกีไยวขຌองกับครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌองค านวณ 

฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ฿หຌค านวณคาวัสดุครุภัณฑ์นัๅน ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย (เมรวม
คาอ านวยการ ดอกบีๅย ก าเร ละคาภาษี)   

2.3  คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ฿หຌค านวณตามหลักกณฑ์
ทีไก าหนด฿นสวนของการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ส าหรับงาน
กอสรຌางอาคาร 

ดังนัๅน ฿นสวนนีๅ ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจ าป็นตຌองท าความขຌา฿จ฿นหลักกณฑ์ ขຌอก าหนด 
รวมทัๅงรายละอียดตางโ  ตามทีไหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารก าหนด  ดังนีๅ 

 (1)  ขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง 
 (2)  บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
 (3)  หลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย  

   (4)  หลักกณฑ์ละวิธีการค านวณกีไยวกับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละ
คา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองม ี

   (5)  หลักกณฑ์ละขຌอก าหนดกีไยวกับการค านวณคาครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ 
ทีไตຌองค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย 

   ป็นตຌน 

 

3.  จ านกหรือยกรายการงานกอสรຌาง  ทีไเดຌค านวณคาวัสดุ  คารงงาน  ละหรือคางาน ลຌว ลง฿น
บบ ปร. 4 ตละชุด ดยทุกชุดของบบ ปร. 4 ตຌองมีบบ ปร. 5 ป็น฿บปะหนຌาเวຌทุกชุด ยกวຌน บบ ปร.4  
ของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี (หากผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌถอดบบ 

ละยกรายการงานกอสรຌางลง฿นบบ ปร. 4  ละเดຌจัดท า บบ ปร. 5 ป็น฿บปะหนຌา บบ ปร. 4 ตละชุดเวຌลຌว 
กใเมตຌองด านินการ฿นขัๅนตอนนีๅ) 

ทัๅงนีๅ  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจยกรายการงานกอสรຌางทีไเดຌจากการถอดบบกอสรຌาง  
ออกป็นงานกลุมงานตางโ เดຌ ตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามขຌอทใจจริงส าหรับครงการ/งานกอสรຌางนัๅน 
รวมทัๅงวัตถุประสงค์฿นการน ารายละอียดของการค านวณราคากลางเป฿ชຌประยชน์ตอเป  ดยตละงาน/กลุมงาน 
ทีไยกนัๅน จะตຌองประกอบดຌวย บบ ปร. 4 จ านวน 1 ชุด ละทุกชุดของ บบ ปร. 4 ตຌองมีบบ ปร. 5 ป็น฿บ 
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ปะหนຌาเวຌดຌวยทุกชุด   ยกวຌน บบ ปร.4  ของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี   
เมตຌองมี บบ ปร. 5  ป็น฿บปะหนຌา 

 

  ฿นการ฿ชຌบบ ปร.4   บบ ปร. 4 (พ)  บบ ปร. 5  ละบบ ปร. 5 (ก)  มีขຌอก าหนด  ดังนีๅ 
(1)  บบ ปร. 4  ชุด฿ดทีไกีไยวขຌองกับคางานตຌนทุน ฿หຌ฿ชຌบบ ปร. 5 (ก) ป็น฿บปะหนຌา 
(2)  บบ ปร. 4  ชุด฿ดทีไกีไยวขຌองกับครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌองค านวณ

฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย  ฿หຌ฿ชຌบบ ปร. 5 (ข)  ป็น฿บปะหนຌา 
  (3)  ฿นสวนของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี    

฿หຌ฿ชຌบบ ปร. 4 (พ)  ดยเมตຌองมีบบ ปร. 5  ป็น฿บปะหนຌา 
 

4.  ตละชุดของบบ ปร. 4  ฿หຌรวมคา฿ชຌจายรวมของทุกรายการงานกอสรຌาง ลຌวน าคา฿ชຌจายรวม 

ของทุกรายการงานกอสรຌางนัๅน เปก าหนดเวຌ฿บบบ ปร. 5 (ก)  ชอง คางานตຌนทุน หรือบบ ปร. 5 (ข) ชอง คางาน 
(กรณี฿ชຌบบ ปร. 5 (ข))  ซึไงป็น฿บปะหนຌาของบบ ปร. 4  ชุดนัๅนโ 
 

5.  รวมคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/งานกอสรຌาง (ทุกรายการงานกอสรຌางจากบบ ปร. 4 ทุกชุด ทีไค านวณ
฿นราคาตຌนทุนหรอืราคาทุน  หรือจะรวมคางานตຌนทุน ฿นชอง คางานตຌนทุน จากบบ ปร. 5 (ก)  ทุก฿บ กใเดຌ) 

 

6.  น าคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/งานกอสรຌางเปทียบหาคา Factor F  จากตาราง Factor F ทีไกีไยวขຌอง   
ดยหากคางานตຌนทุนอยู฿นระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีไก าหนดตามตาราง Factor F  ฿หຌทียบอัตราสวน 

หรือ฿ชຌสูตรค านวณหาคา Factor F 

 ฿นการ฿ชຌตาราง Factor F ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F ตละตาราง 
 

7.  ฿นบบ ปร. 5 (ก) ตละ฿บ ฿หຌน าคา Factor F ทีไเดຌจากตาราง Factor F เปก าหนดเวຌ฿นชอง Factor F 
ละน าผลคูณ คางานตຌนทุน (ชอง คางานตຌนทุน) X คา Factor F (฿นชอง Factor F)  เปก าหนดเวຌ฿นชอง  
คากอสรຌาง   ซึไงผลลัพธ์฿นชอง คากอสรຌาง กใคือคากอสรຌาง฿นสวนของงาน/กลุมงานนัๅนโ 

 

8.  ฿นบบ ปร. 5 (ข) ตละ฿บ ฿หຌค านวณคาภาษีมูลคาพิไมของชอง คางาน ฿นอัตราปัจจุบัน มาก าหนด
เวຌ฿นชอง ภาษีมูลคาพิไม จากนัๅน ฿หຌน าผลรวมชอง คางาน ละชอง ภาษีมูลคาพิไม มาก าหนดเวຌ฿นชอง  
คากอสรຌาง  ซึไงผลลัพธ์฿นชอง คากอสรຌาง กใคือคากอสรຌาง฿นสวนของครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ ทีไตຌอง
ค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ส าหรับงาน/กลุมงานนัๅนโ 

 

9.  ฿นกรณีทีไมีคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  ฿หຌค านวณคา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีตละรายการ ตามหลักกณฑ์การค านวณคา฿ชຌจายพิศษ 

ตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีส าหรับงานกอสรຌางอาคาร ดยรายการ฿ดทีไตຌองช าระคาภาษีมูลคาพิไม  
กใ฿หຌรวมคาภาษีมูลคาพิไมเวຌดຌวย จากนัๅน ฿หຌน าคา฿ชຌจายรวมของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไน 

ทีไจ าป็นตຌองมีตละรายการ  มาสรุปเวຌ฿นบบ ปร. 4 (พ) ลຌวรวมยอดคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไน 
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ทีไจ าป็นตຌองมีทุกรายการ  เวຌ฿นชอง รวมคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ  ซึไงผลลัพธ์฿นชอง  
รวมคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ  กใคือคากอสรຌาง฿นสวนของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละ
คา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี  ส าหรับครงการ/งานกอสรຌางอาคาร นัๅน 
 

10.  น าคากอสรຌางของทุกงาน/กลุมงาน  ทัๅง฿นสวนของคางานตຌนทุน  ครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ  
ทีไตຌองค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย ละคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไน 

ทีไจ าป็นตຌองม ีมาสรุปเวຌ฿นบบ ปร. 6 ลຌวรวมยอดคากอสรຌางของทุกงาน/กลุมงาน กใจะเดຌคากอสรຌางหรือราคากลาง
ทัๅงครงการ/งานกอสรຌางอาคารนัๅน 

 

 11.  ทบทวนละสรุปรวบรวมบบฟอร์ม ขຌอมูล ละรายละอียดทีไเดຌด านินการ฿นทุกขัๅนตอนดังกลาว
ขຌางตຌน ป็นอกสารรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

  ทัๅงนีๅ  อกสารรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ควรจะประกอบดຌวย
บบฟอร์มละรายละอียดตางโ  ละควรรียงล าดับ  ดังนีๅ 
   (1)  บบ ปร. 6 

   (2)  บบ ปร. 5 (ก) ละบบ ปร. 4 ฿นสวนของคางานตຌนทุน (อาจมีมากกวา 1 ชุด) 
   (3)  บบ ปร. 5 (ข)  ละบบ ปร. 4  ฿นสวนของครุภัณฑ์จัดซืๅอละครุภัณฑ์อืไนโ  

ทีไค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือตัวทนจ าหนาย (อาจมีมากกวา 1 ชุด) 
   (4)  บบ ปร.4 (พ) 
   (5)  บบสดงการค านวณละหตุผลความจ าป็นส าหรับคา฿ชຌจายพิศษ 

ตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ ทีไก าหนดเวຌ฿นบบ ปร. 4 (พ) 
   (6)  รายละอียดการหาคา Factor F 

   (7)  บบบันทึกสดงหตุผลละความจ าป็นละหรือรายละอียด฿นการสืบละ 

การก าหนดราคาวัสดุกอสรຌาง 
   (8)  บันทึกสดงหตุผลละความจ าป็น บบฟอร์ม ขຌอก าหนด รายละอียด ละ
หรือขຌอมูลอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง 

ป็นตຌน 

 

12.  น าอกสารรายงานการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารทีไเดຌด านินการตามขຌอ 11 สนอ 

หัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา฿หຌความหในชอบ 
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ขຌอก าหนดพิไมติม 

กีไยวกับหลักกณฑ์ละวิธีการ 
ค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 

 1.  งานกอสรຌางบางรายการ  รวมทัๅงวัสดุ  ครุภัณฑ์  อุปกรณ์พิศษ ละอืไนโ ทีไเมสามารถถอดบบ
กอสรຌางหรือค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารดังกลาวขຌางตຌนเดຌ ฿หຌค านวณตาม
หลักกณฑ์ นวทาง หรือวิธีการ ตามทีไคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการก าหนด  
หากคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ มิเดຌก าหนดเวຌ  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
สามารถน าหลัก วิธีการ หรือนวทางตามหลักวิชาชาง  มาปรับประยุกต์฿ชຌเดຌตามความหมาะสมละสอดคลຌอง
ตามขຌอทใจจริงส าหรับครงการ/งานกอสรຌางนัๅน พรຌอมทัๅง฿หຌจัดท าบันทึกสดงหตุผลละความจ าป็นรวมทัๅง
รายละอียดของการถอดบบละหรือการค านวณประกอบเวຌดຌวย 

 

 2.  ฿นกรณีครงการ/งานกอสรຌางซึไงจัดจຌางกอสรຌางป็นสัญญาดียว (ครงการ/งานกอสรຌางดียวกัน)   
มีรายการงานกอสรຌางสวน฿หญอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางอาคาร ละผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌพิจารณา
ลຌวหในวา มีงาน/กลุมงานทีไอยู฿นกลุมของงานกอสรຌางทาง สะพานละทอหลีไยม ละหรืองานกอสรຌาง
ชลประทาน รวมอยูดຌวย ละงาน/กลุมงานนัๅนอยูนอกหนือจากความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางอาคาร
ตามทีไก าหนด ละพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการด านินการกอสรຌางทีไป็นจริงอันจะป็นประยชน์ตอทางราชการยิไงขึๅน    
ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางอาจยกสวนทีไกีไยวขຌองกับงานกอสรຌางทาง  สะพานละทอหลีไยม ละหรือ 

งานกอสรຌางชลประทาน นัๅน  มาก าหนดป็นงาน/กลุมงานหนึไง ลຌวเปถอดบบค านวณราคากลาง 
ดย฿ชຌหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม  ละหรือหลักกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานกอสรຌางชลประทาน ลຌวตกรณี  กใสามารถทีไจะกระท าเดຌ ดย฿นสวนของการหาคา Factor F  

 ฿หຌรวมคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/งานกอสรຌาง  ทัๅง฿นสวนของงานกอสรຌางอาคาร  ทาง  สะพานละทอหลีไยม   
ละชลประทาน  เปทียบหาคา Factor F จากตาราง Factor F ทีไกีไยวขຌอง  มาค านวณกับคางานตຌนทุน 

ตามหลักกณฑ์  นวทางละวิธีการตามทีไหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  หลักกณฑ์ 
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม  ละหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง  

งานกอสรຌางชลประทาน ก าหนด จากนัๅน ฿หຌน าสรุปคากอสรຌาง (ราคากลาง) ของงาน/กลุมงานทีไยกเปค านวณ
ดย฿ชຌหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม ละหรือหลักกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานกอสรຌางชลประทาน ดังกลาว เปก าหนดเวຌ฿นบบ ปร. 6 พรຌอมทัๅง฿หຌท าหมายหตุ฿หຌหในเดຌชัดจน
วา งาน/กลุมงานนัๅน ค านวณดย฿ชຌหลักกณฑ์ฯ ฿ด รวมทัๅง฿หຌท าบันทึกชีๅจงหตุผลละความจ าป็น ละนบ 
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รายละอียดของการถอดบบค านวณราคากลางตามบบฟอร์มทีไก าหนดส าหรับหลักกณฑ์การค านวณราคา
กลางงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม ละหรือหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
ชลประทาน นัๅน  ประกอบเวຌดຌวย  ดยเมตຌองจัดท าบบ ปร. 5  ละ ปร. 4 อีก 
 

    3.  เมมีขຌอก าหนด฿หຌค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌาง฿นหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร    
ตอยางเรกใตาม กรณีการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร฿ด มีหตุผลละความจ าป็น ชน การกอสรຌาง
อาคารบนกาะ บนภูขา หรือบนดอย ป็นวัสดุกอสรຌางทีไตຌอง฿ชຌป็นจ านวนมาก ละหรือจ าป็นตຌองขนสง 
จากหลงดยตรง ป็นตຌน กใสามารถค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌางบางรายการหรือหลายรายการเดຌ ดย฿หຌ
ค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนป็นคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางอาคาร฿นสวนของการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ดยผูຌมี
หนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถ฿ชຌอัตราคาขนสงตามตารางละหลักกณฑ์การค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌาง หรือสืบ
ราคาคาขนสง ละหรือประมินราคาคาขนสงตามความป็นจริง ป็นกณฑ์การค านวณ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักกณฑ์ ขຌอก าหนด วิธีปฏิบัติ 
ละขຌอมูลรายละอียด 

ส าหรับการถอดบบค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคาร 
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หลักกณฑ์ ขຌอก าหนด วิธีปฏบิัต ิ

ละขຌอมูลรายละอียด 

ส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 
 

 

 การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารตามหลักกณฑ์ละวิธีการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
อาคารดังกลาวขຌางตຌน นัๅน นอกจากบบฟอร์มทีไตຌอง฿ชຌ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารลຌว    
ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจ าป็นตຌองศึกษา ท าความขຌา฿จ ยึดถือปฏิบัติ ละน าหลักกณฑ์ ขຌอก าหนด  
นวทางวิธีปฏิบัติ  ละรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  ดังตอเปนีๅ 
มา฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง ละค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 1.  บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร 

 2.  มาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 3.  หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานกอสรຌางอาคาร 

 4.  กณฑ์การผืไอละการค านวณผืไอปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย 

 5.  มาตรฐานขนาดละนๅ าหนักหลใกสริมคอนกรีตละหลใกรูปพรรณ 

 6.  ตารางส ารใจ฿นการคิดปริมาตรเมຌ 
 7.  ขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง 
 8.  บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
 9.  หลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย฿นงานกอสรຌางอาคาร 

10. ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 
11. หลักกณฑ์การค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี 
12. หลักกณฑ์ละขຌอก าหนดการค านวณคาครุภัณฑ์฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 

 ทัๅงนีๅ   หลักกณฑ์  ขຌอก าหนด  นวทางวิธีปฏิบัติ  ละรายละอียดประกอบการค านวณ 

ราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  ทัๅง 12 รายการ ดังกลาว  มีรายละอียดปรากฏ฿นหนຌาถัดเป 
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บัญชีสดงรายการกอสรຌาง 
ส าหรับงานกอสรຌางอาคาร 

 

 

บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร ป็นบัญชีทีไรวมรายการงานกอสรຌางตาง โ รวมทัๅง
หนวยวัดของตละรายการงานกอสรຌาง  ทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี เวຌส าหรับผูຌมีหนຌาทีไค านวณ 

ราคากลาง฿ชຌประกอบการพิจารณาถอดบบกอสรຌางจากบบกอสรຌาง พืไอส ารวจละก าหนดรายการ 

งานกอสรຌางตาง โ  ฿นการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 
 

บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคารนีๅ ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  
ซึไงงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี ดังนัๅน มืไอน าเป฿ชຌประกอบการถอดบบกอสรຌาง ฿นบางครงการ/งานกอสรຌาง
อาจมีรายการงานกอสรຌางทีไนอกหนือเปจากทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นบัญชีนีๅ  ฿นกรณีนีๅ  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
ก าหนดรายการงานกอสรຌางนัๅนพิไมติมขຌาเป฿นสวน กลุมงาน ละหรืองานทีไกีไยวขຌอง เดຌตามขຌอทใจจริง 

ทีไปรากฏตามบบกอสรຌางทีไถอดบบค านวณราคากลางนัๅน ฿นทางตรงกันขຌาม ฿นกรณีทีไ฿นบบกอสรຌางทีไถอดบบ
กอสรຌางนัๅน เมมีรายการงานกอสรຌางทีไก าหนดเวຌ฿นบัญชีนีๅ  กใเมตຌองพิจารณารายการงานกอสรຌางนัๅน 

 

บัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  
ทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี  ดยเดຌก าหนดละรวบรวมเวຌป็นสวนโ  รวม 3 สวน ละ฿นตละสวน   
จะประกอบดຌวยกลุมงาน/งาน  ละรายการงานกอสรຌางตางโ  ส าหรับ฿นตละกลุมงาน/งาน  ดังนีๅ 

 

สวนทีไ 1  คางานตຌนทุน   ประกอบดຌวย  3  กลุมงาน  ดังนีๅ 
 

กลุมงานทีไ 1   ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  ฿นสวนของ 
1.1  งานครงสรຌางวิศวกรรม 

1.2  งานสถาปัตยกรรม 

1.3  งานระบบสุขาภิบาล  ดับพลิง ละปງองกันอัคคีภัย 

1.4  งานระบบเฟฟງาละสืไอสาร 

1.5  งานระบบปรับอากาศละระบายอากาศ 

1.6  งานระบบลิฟต์ละบันเดลืไอน 

1.7  งานระบบครืไองกลละระบบพิศษอืไนโ  (ถຌามี) 
 

 

กลุมงานทีไ 2   ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  ฿นสวนของ 
2.1  งานครุภัณฑ์จัดจຌางหรือสัไงท า 
2.2  งานตกตงภาย฿นอาคาร 
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กลุมงานทีไ 3  ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ  ฿นสวนของ 
3.1  งานภูมิทัศน์ 
3.2  งานผังบริวณละสิไงกอสรຌางประกอบอืไนโ 

 

   ทัๅงนีๅ รายการงานกอสรຌางตางโ ทีไก าหนดเวຌ฿นสวนทีไ 1 นีๅ  รวมทัๅงทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณ
ราคากลางเดຌพิไมติมขຌาเป฿นสวนนีๅ (฿นกรณีทีไ฿นบบกอสรຌางมีรายการงานกอสรຌางทีไนอกหนือจาก฿นบัญชีนีๅ
ก าหนดเวຌ)   ฿หຌค ำนวณ฿นรำคำตຌนทุน (เมรวมคำอ ำนวยกำร ดอกบีๅย ก ำเร ละคำภำษีมูลคำพิไม) 
 

สวนทีไ 2  ครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ 

ประกอบดຌวยรายการงานกอสรຌางตางโ ฿นสวนของครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ ชน  
ระบบสต ระบบสตทัศน์ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ระบบคอมพิวตอร์  
รวมทัๅงครุภัณฑ์ลอยตัวทุกชนิด พรຌอมการติดตัๅง 

รายการงานกอสรຌางตางโ ทีไก าหนดเวຌ฿นสวนทีไ 2 นีๅ รวมทัๅงทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
เดຌพิไมติมขຌาเป฿นสวนทีไ 2 นีๅ (฿นกรณีทีไ฿นบบกอสรຌางมีรายการงานกอสรຌางทีไนอกหนือจาก฿นบัญชีนีๅ
ก าหนดเวຌ) ฿หຌค ำนวณ฿นรำคำผูຌผลิตหรือผูຌจ ำหนำย (เมรวมคาติดตัๅงละคา฿ชຌจาย฿ดโ)  ลຌวน าเปรวมกับคา
ภาษีมูลคาพิไม฿นอัตราปัจจุบัน ดยเมน ำคำงำน฿นสวนนีๅเปรวมกับคำงำนสวนทีไ 1 พืไอค ำนวณหำคำ Factor F 
 

สวนทีไ 3  คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ (ถຌามี) 
ประกอบดຌวยตัวอยางของรายการคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไ

จ าป็นตຌองมี ทีไงานกอสรຌางอาคารควรจะมี  ซึไงเมสามารถก าหนดเวຌ฿นสวนทีไ 1 ละสวนทีไ 2  เดຌ นืไองจากป็น
รายการคา฿ชຌจายทีไอาจกิดขึๅนนอกหนือจากคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางทัไวเป ละเมเดຌมี฿นทุกครงการ/
งานกอสรຌาง ชน คา฿ชຌจายกีไยวกับ Tower Crane  ระบบปງองกันฝุຆน  ระบบปງองกันดินพัง  ละการเมอนุญาต
฿หຌคนงานพัก฿นบริวณทีไกอสรຌาง  ป็นตຌน 

รายการคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ทีไก าหนดเวຌ฿น
สวนทีไ 3 นีๅ  รวมทัๅงทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌพิไมติมขຌาเป฿นสวนทีไ 3 นีๅ (฿นกรณีทีไครงการ/งานกอสรຌาง
อาคารทีไค านวณราคากลางนัๅนมีความจ าป็นตຌองมี ต฿นบัญชีนีๅมิเดຌก าหนดตัวอยางรายการเวຌ) ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางค านวณองพรຌอมทัๅงชีๅจงหตุผลละความจ าป็นทีไตຌองมีของตละรายการ ตามหลักกณฑ์ฯ 
ละบบฟอร์มทีไก าหนด (บบสดงการค านวณละหตุผลความจ าป็นส าหรับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ)   
ทัๅงนีๅ รายการ฿ดตຌองช าระคาภาษีมูลคาพิไมกใ฿หຌรวมคาภาษีมูลคาพิไม฿นอัตราปัจจุบันเวຌดຌวย ละเมน ำเปรวม
กับคำงำนสวนทีไ 1 พืไอค ำนวณหำคำ Factor F 

ทัๅงนีๅ การค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด
฿นสวนของการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี 
 

บัญชีสดงรำยกำรกอสรຌำงส ำหรับงำนกอสรຌำงอำคำรดังกลำว   มีรำยละอียดปรำกฏตำมบัญชี
สดงรำยกำรฯ  ฿นหนຌำถัดเป  
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กลุมงานทีไ 1
1.1 งานครงสรຌางวิศวกรรม

1.1.1 งานจาะส ารวจดิน งาน
1.1.2  งานถมดิน ลบ.ม. ถมดินพรຌอมกอสรຌาง

1.1.3 งานขุดดินฐานรากละถมคืน ลบ.ม.

1.1.4 งานขุดดิน ลบ.ม.

1.1.5 งานขุดดินครงสรຌางอืไนโ ลบ.ม.

1.1.6 งานวัสดุรองกຌนฐานราก ลบ.ม.

1.1.7 งานคอนกรีตรองกຌนฐานราก ลบ.ม.

1.1.8 งานสาขใม ตຌน
             - สาขใม   I  0.22 x 0.22 x 10.00  ม. ตຌน
             - สาขใมขนาด.... ตຌน
             - งานตอกสาขใมเมຌ ตຌน
             - งานตอกสาขใม ค.ส.ล. ตຌน
             - งานตอกสาขใมคอนกรีตอดัรง ตຌน
             - งานขใมจาะ ตຌน
             - งานทดสอบการรับน  าหนกัของสาขใม จุด
            - งานทดสอบ(คุณภาพของสาขใม (บบตอก))ความสมบรูณ์ของสาขใม ตຌน เมรวมคา฿ชຌจาย฿น
            - งานทดสอบ(คุณภาพของสาขใม (บบจาะ))ความสมบรูณ์ของสาขใม ตຌน การด านินการ
             - งานสกดัหวัสาขใม ตຌน
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.9 งานบบหลอคอนกรีต ตร.ม
             - คารงบบหลอคอนกรีต ตร.ม.

             - ค  ายันบบหลอคอนกรีต ลบ.ฟ.

             - สาค  า ตຌน
             - เมຌ฿ชຌท าเมຌบบ ลบ.ฟ.

             - เมຌคราว ลบ.ฟ.

             - เมຌค  ายัน ตຌน

บญัชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร
สวนทีไ 1: คางานตຌนทุน (ค านวณ฿นราคาทุน)

ล าดบัทีไ รายการ หนวย หมายหตุ
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             - ตะปู กก.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.10 งานบบหลอคอนกรีตบบหลใกหรือลหะอืไนโ ตร.ม.

1.1.11 งานหลใกสริมคอนกรีต กก.หรือตัน

             - หลใกสຌนกลมผิวรียบ   SR….  Ø      6  มม. กก.หรือตัน

                                                        SR….  Ø      9  มม. กก.หรือตัน

                                                        SR….  Ø    12  มม.   กก.หรือตัน
                                                        SR….  Ø    15  มม.   กก.หรือตัน
                                                        SR….  Ø    20  มม.   กก.หรือตัน
                                                        SR….  Ø    25  มม.   กก.หรือตัน
                                                        SR….  Ø  …..  มม.   กก.หรือตัน
             - หลใกสຌนกลมผิวขຌออຌอย   SD….  Ø    12  มม. กก.หรือตัน

              SD….  Ø    16  มม.   กก.หรือตัน
              SD….  Ø    20  มม.   กก.หรือตัน
              SD….  Ø    25  มม.   กก.หรือตัน
              SD….  Ø  …..  มม.   กก.หรือตัน

             - ลวดผูกหลใก กก.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.12 งานครงสรຌางหลใกรูปพรรณ หลใก ชนดิ ……. ขนาด ………….  กก.หรือตัน
1.1.13 งานทาสีกนัสนมิครงสรຌางหลใกรูปพรรณ ตร.ม
1.1.14 งานคอนกรีต ลบ.ม.

            - งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม.

            - คอนกรีตครงสรຌาง  ค.2 ลบ.ม.

            -  งานคอนกรีต ชนดิ……. ลบ.ม.

            -  งานคอนกรีต ชนดิ……….ผสมน  ายากนัซึม ลบ.ม.

            - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.15 งานพื น ตร.ม.

             - งานคอนกรีตพื น (POST-TENSION)  หนา ……... ตร.ม.

             - งานคอนกรีตทบัหนຌาพื นส ารใจรูป หนา …….. ตร.ม
             - งานหลใกสริมคอนกรีตทบัหนຌา  ชนดิ ….. ขนาด …...   กก.หรือตัน
             - งานพื นส ารใจรูป บบ …รับน  าหนกัปลอดภยั.. กก./ตร.ม. ตร.ม
             - พื นส ารใจรูประบบลวดรงดึง (POST-TENSION) ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.16 งานทรายราดน  าอดันน ลบ.ม.
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1.1.17 งาน WATER  STOP   ขนาด  ….. นิ ว มตร
1.1.18 งานครงหลังคาเมຌ ตร.ม
             - เมຌ฿ชຌท าครงหลังคา ลบ.ฟ.

             - นຍอตสกรู ตัว
             - หลใกประกบั กก.

             - ตะปู กก.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.19 งานครงหลังคาหลใก ตร.ม
             -  I   150  x 75 x 9 x 12.5  มม. กก.

             -  C  200 x 80 x 7.5 x 11  มม. กก.

             -  C  125 x 65 x 6 x 8 มม. กก.

             -  C  100 x 50 x 5 x 7.5 มม. กก.

             -  C  100 x 50 x 20 x 3.2 มม. กก.

             -  L  40 x 40 x 3    มม. กก.

             -  PL    หนา   9   มม. กก.

             - หลใกชนดิ……..ขนาด…….. กก.หรือตัน
             - อปุกรณ์ยึด , นຍอต , สกรู , หลใกประกบั ตัว
             - ทาสีกนัสนมิครงหลังคาหลใก ตร.ม
             - เมຌ฿ชຌท าครงหลังคา ลบ.ฟ.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.20 งานดินทออดัน  ายาระบบปງองกนัปลวก ตร.ม.

1.1.21  งานอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.2 งานสถาปัตยกรรม
1.2.1 งานมงุหลังคา ตร.ม
             - วัสดุผนรูปลอน฿ชຌมงุหลังคา ผน
             - วัสดุครอบหลังคา ผน
             - สันหลังคา ค.ส.ล. ม.

             - สกรูกลียวหรือขอยึดกระบื องหลังคา ตัว
             - ตะปยูึดกระบื องหลังคา กก.

             - วัสดุกนัความรຌอน฿ตຌหลังคา ตร.ม
             - ปั้นลม ชิงชาย ชนดิ …….. ขนาด ………… ม.
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             - ปຂดนก ชนดิ ……. ..ขนาด ………… ม.

             - กระบื องคอนกรีต ผน
             - ครอบสันคຌง ผน
             - ครอบคຌง 2 ทาง ผน
             - คารงมงุหลังคา ตร.ม.

             - คารงติดตั งครอบสันหลังคา ม.

             - ตะฆรางสตนลส ม.

             - ชิงชาย,ทบัชิงชาย เมຌส ารใจรูป  ม.

             - ผนกนันก พ ีวี ซี. ส ารใจรูป ม.

             - ปกนก ค.ส.ล. ม.

             - อปุกรณ์ประกอบอืไนโ L/S

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.2 งานฝງาพดานละพดาน ตร.ม
             - วัสดุท าผนฝງาพดาน ลบ.ฟ.

             - ครงคราวฝງาเมຌ ตร.ม
             - ครงคราวฝງาหลใกหรืออลูมินยีม ตร.ม
             - พดานฉาบปนูรียบ ตร.ม
             - ฝງายิปซัไมบอร์ด  หนา 9 มม. ฉาบรอยตอรียบ ครงคราหลใก ตร.ม.

                   ชุบสังกะสี
             - ฝງายิปซัไมบอร์ดชนดิกนัความชื น  หนา 9 มม. ฉาบรอยตอรียบ ตร.ม.

                   ครงคราหลใกชุบสังกะสี
             - ฝງาอลูมินยีมอบสีรูปตัว C พรຌอมครงครา ตร.ม.

             - ฝງาฉาบปนูรียบ (฿ตຌทຌองบนัเด) ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.3 งานผนงักอดຌวยวัสดุกอ
             - งานผนงักออฐิดินผาทงตัน (อฐิมอญ) ตร.ม
             - งานผนงักอดินผาปรง ตร.ม
             - งานผนงักอคอนกรีตบลຍอค ตร.ม
             - งานสาอในละอในทบัหลัง  ค.ส.ล. มตร
             - ผนงักออฐิกลวงเมรับน  าหนกัหนาครึไงผน ตร.ม.

             - ผนงักออฐิกลวงเมรับน  าหนกัหนาตใมผน ตร.ม.

             - ผนงักออฐิมอญ หนาครึไงผน ตร.ม.

             - ผนงักออฐิมอญ หนาตใมผน ตร.ม.

             - สาอในละคานทบัหลัง คสล.  ขนาด 0.10 x 0.10  ม. ม.

             - สาอในละคานทบัหลัง คสล.  ขนาด 0.10 x 0.20  ม. ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.2.4 งานฝาวัสดุผนมีครงคราวเมຌรองรับ
             - งานฝาวัสดุผนตีดຌานดียว คราวเมຌ  2 ทาง ตร.ม
             - งานฝาวัสดุผนตี 2 ดຌาน คราวเมຌ  2 ทาง ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.5 งานตกตงผิวผนงั (ทีไเมกีไยวกบังานฉาบปนู)

             - งานผนงับวุัสดุผนชนดิตาง โ ตร.ม
             - งานผนงัฉาบผิวหนิลຌาง ตร.ม
             - งานผนงัฉาบผิวทรายลຌาง ตร.ม
             - ผนงับอุฐิคอนกรีต ตร.ม.

             - ผนงับกุระบื องดินผาคลือบซรามคิ ขนาด 8" x 8" ตร.ม.

             - บวัปนูปั้นส ารใจรูป ขนาด  0.10  ม. ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.6 งานฉาบปนู
             - งานฉาบปนูรียบผนงั ตร.ม
             - งานฉาบปนูรียบสา ตร.ม
             - งานฉาบปนูรียบคาน ตร.ม
             - งานฉาบปนูรียบบวัประตูละหนຌาตาง ม.

             - ฉาบปนูรียบครงสรຌาง ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.7 งานตกตงผิวพื น
             - งานผิวพื นซีมนต์ขัดมนั ตร.ม
             - พื นผิวขัดมนัรียบท าระบบกนัซึม ตร.ม
             - งานผิวพื นซีมนต์ขัดหยาบ ตร.ม
             - งานผิวพื นหนิกลใดขัดมนัชนดิท ากบัทีไ ตร.ม
             - งานผิวพื นหนิกลใดขัดมนั บงดຌวยสຌนวัสดุ ตร.ม
             - งานชิงผนงัหนิกลใดขัดมนั ม.

             - งานปนูทรายรองพื น ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.8 งานผิวพื นปดูຌวยวัสดุผนชนดิตางโ ยึดดຌวยปนูทราย
             - งานผิวพื นปดูຌวยผนวัสดุ ตร.ม
             - งานชิงผนงั ตร.ม
             - พื นผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ชนาด 0.30 x 0.30 ม. ตร.ม
             - พื นผิวปกูระบื องดินผาเฟรงสูง ขนาด 8" x 8 " สลับทรายลຌาง ตร.ม
             - พื นปกูระบื องดินผาคลือบซรามคิ ขนาด 8" x  8" ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.2.9 งานผิวพื นปดูຌวยวัสดุผนชนดิตางโ ยึดดຌวยกาว
             - ผนวัสดุปพูื น (เมຌปาร์กຌ  กระบื องยางฯ) ตร.ม
             - งานชิงผนงั ม.

             - งานปนูทรายปรับระดับพื นผิวขัดมนัรียบ ตร.ม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.10 งานผิวพื นท าทรายลຌาง หนิลຌาง กรวดลຌาง ตร.ม
             - งานชิงผนงั ม.

             - งานปนูทรายรองพื น ตร.ม
             - พื นทปนูทรายผิวขัดรียบ (หຌองครืไองลิฟท์) ตร.ม
             - บวัชิงผนงัหนิขัดส ารใจรูป  สูง 0.10  ม. ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.11 งานประตู - หนຌาตาง ชองสงละชองระบายอากาศ
             - งานประตู    ป1 ชุด
                                  ป2 ชุด
                                  ป3 ชุด
                                  ป4 ชุด
                                  ป5 ชุด
                                  ป6 ชุด
                                  ป7 ชุด
                                  ป8 ชุด
                                  ป9 ชุด
                                  ป10 ชุด
                                  ป11 ชุด
                                  ป ........ ชุด
             - งานประตูเมຌ ชุด
             - งานประตูเมຌ         ป…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานประตูหลใก ชุด
             - งานประตูหลใก     ป…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานประตูอลูมินยีม ชุด
             - งานประตูอลูมินยีม     ป…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานหนຌาตาง   น1 ชุด
                                       น 2 ชุด
                                       น 3 ชุด
                                       น 4 ชุด
                                       น 5 ชุด
                                       น 6 ชุด
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                                       น 7 ชุด
                                       น 8 ชุด
                                       น 9 ชุด
                                       น 10 ชุด
                                       น 11 ชุด
                                       น 12 ชุด
                                       น 13 ชุด
                                       น 14 ชุด
                                       น 15 ชุด
                                       น 16 ชุด
                                       น 17 ชุด
                                       น ........ ชด
             - งานหนຌาตางเมຌ ชุด
             - งานหนຌาตางเมຌ   น…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานหนຌาตางหลใก ชุด
             - งานหนຌาตางหลใก    น…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานหนຌาตางอลูมินยีม ชุด
             - งานหนຌาตางอลูมินยีม  น…(สัญลักษณ์) ชุด
             - งานชองสง……. ชุด
             - งานชองสง…….    ช…(สัญลักษณ์) ชุด
             - บานพบั  กลอน  มอืจับ  ขอรับขอสับ อนั
             - กลใดอลูมินยีมกระจกปรับมมุเดຌ ชุด
             - ลูกบดิละ DoorClosser ชุด
             - กระจก฿ส                     หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.

             - กระจกสีชา                  หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.

             - กระจกฝງา                     หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.12 งานตกตงวัสดุผิวบนัเด
             - งานผิวพื นชานพกัหนิกลใดขัดมนัชนดิท ากบัทีไ ตร.ม.

             - งานผิวพื นชานพกัปดูຌวยวัสดุผนชนดิตางโ ตร.ม.

             - งานผิวขั นบนัเดหนิกลใดขัดมนั ม.

             - งานผิวขั นบนัเดปดูຌวยผนวัสดุชนดิตางโ ม.

             - งานจมกูบนัเดกนัลืไน ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.13 งานลูกกรงละราวบนัเด
             - งานลูกกรงละราวบนัเดเมຌ ม.
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             - งานลูกกรงละราวบนัเดหลใก ม.

             - งานลูกกรงละราวบนัเดสตนลส ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.14 งานท าราวลูกกรงกนัตก
             - งานลูกกรงละราวกนัตกเมຌ ม.

             - งานลูกกรงละราวกนัตกหลใก ม.

             - งานลูกกรงละราวกนัตกสตนลส ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.15 งานบนัเด
          - ST - 1

                    - บนัเดลูกตั ง-ลูกนอน ผิวปกูระบื องดินผาเฟรงสูง ม.

                             สลับกรวดลຌาง
                    - จมกูบนัเดอลูมินยีม ม.

                    -  ราวจับบนัเดสตนลส   Ø 1 1/2"  สูง 0.90 ม. ม.

                    -  พื นทางลาด ท าผิวทรายลຌางซาะรอง  ตร.ม.

                    -  พื นชานพกั ท าผิวทรายลຌาง ตร.ม.

           - ST - 2

                    -  บนัเดลูกตั ง-ลูกนอน ผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ม.

                    -  จมกูบนัเดอลูมินยีม ม.

                    -   พื นชานพกั ผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ตร.ม.

                    -   ราวจับบนัเดสตนลส   Ø 1 1/2"  สูง 0.90 ม. ม.

           - ST - 3

                     - บนัเดลูกตั ง-ลูกนอน ผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ม.

                     - จมกูบนัเดอลูมินยีม ม.

                     -  พื นชานพกั ผิวปกูระบื องหนิขัดส ารใจรูป ตร.ม.

                     - ทบัหลัง คสล. ผิวหนิขัด 3 ดຌาน (ราวจับ) ม.

               - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.16  งานสุขภณัฑ์ละอปุกรณ์ประกอบ
             - ถสຌวมนัไงยอง บบราดน  า ชุด
             - ถสຌวมนัไงยองชนดิมหีมຌอน  าพรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - ถสຌวมนัไงยองบบ...... พรຌอมอปุกรณ์ ครบชุด สี ….. ชุด
             - ถสຌวมนัไงราบชนดิมหีมຌอน  าพรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - ถสຌวมนัไงราบบบ.....  พรຌอมอปุกรณ์ ครบชุด สี ….. ชุด
             - ถสຌวมนัไงราบบบ.....  ส าหรับผูຌสูงอายุละคนพกิาร ชุด
             - ถปสัสาวะชาย  พรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - ถปสัสาวะบบ….. พรຌอมอปุกรณ์ ครบชุด สี ….. ชุด
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             - ผงกั นถปสัสาวะชาย  ผง
             - อางลຌางหนຌาชนดิฝังคาน์ตอร์ พรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - อางลຌางหนຌาชนดิขวนพรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - อางลຌางหนຌาบบ …..  พรຌอมอปุกรณ์ ครบชุด สี ….. ชุด
             - อางลຌางหนຌา-ลຌางมอื  ส าหรับผูຌสูงอายุละคนพกิาร ชุด
             - ทีไ฿สมຌวนกระดาษช าระบบ ….. สี …. อนั
             - ทีไ฿สสบูบบ ….. สี …. อนั
             - กระจกงา ของอางลຌางหนຌา ขนาด……. บาน
             - กระจกงา หนา 6  มม. กรอบอลูมินยีม ตร.ฟ.

             - หิ งวางของ ของอางลຌางหนຌา อนั
             - ชั นวางของติดผนงั อนั
             - ราวพาดผຌาพลาสติก  ยาว 0.60  ม. อนั
             - ราวพาดผຌาชนดิ ….. อนั
             - ราวจับสตนลส Ø 2"  ส าหรับอางลຌางหนຌา ชุด
             - ราวจับสตนลส Ø 2"  ส าหรับถสຌวม ชุด
ราวจับกนัลืไนส าหรับผูຌสูงอายุละคนการ
            - ราวจับประภทติดผนงั  บบตัว I (สຌนตรง) ชุด
            - ราวจับประภทติดผนงั  บบตัว L (90 องศา) ชุด
            - ราวจับประภทพบักใบเดຌ ชุด
            - ราวจับประภทตั งพื น ชุด
             - ขอขวนสื อผຌา อนั
             - กຍอกน  าติดผนงั อนั
             - กຍอกน  าชนดิ ….. อนั
             - ฝักบวัอาบน  าชนดิ ….. ชุด
             - สายฉีดช าระชนดิ ….. ชุด
             - ตะกรงกรองผง ของรูระบายทิ งพื น ขนาด…. อนั
             - หຌองน  าส ารใจรูป บบ …….. ชุด
             - คาน์ตอร์อางลຌางหนຌาพรຌอมวัสดุบผิุว ม.

             - คาน์ตอร์ คสล. ผิวปหูนิกรนติ ม.

             - ตะกรงกรองผงพรຌอมทีไดักกลิไน อนั
             - STOP  VALVE ชุด
             - หຌองน  าส ารใจรูป (ดຌานหนຌา + ประตู, ดຌานขຌาง) พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด หຌอง
             - หຌองน  าส ารใจรูป (ดຌานหนຌา + ประตู) พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด หຌอง
             - ถังหนิขัดส ารใจรูป ฿บ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.2.17 งานทาสี
             - งานทาสีพลาสติก ตร.ม.

             - งานทาสีน  ามนัชนดิทาเมຌ ตร.ม.

             - งานทาสีน  ามนัชนดิทาหลใก (กนัสนมิ) ตร.ม.

             - งานทาชลลใค  ลใคกอร์ ตร.ม.

             - งานทาน  ามนัวานชิ ตร.ม.

             - งานทาวัสดุคลือบผิว ตร.ม.

             - งานพนวัสดุคลือบผิว ตร.ม.

             - งานสีพนชนดิ ….. บบ …. ตร.ม.

             - สีน  าอะครีลิค 100%  ชนดิทาภาย฿น ตร.ม.

             - สีน  าอะคริลิค 100 %  ชนดิทาภายนอก ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.18 งานทางดินทຌาดยรอบอาคาร
             - งานทางดินทຌา ค.ส.ล. ตร.ม.

             - งานทางดินทຌาปบูลຍอค ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.2.19 งานบใดตลใด
             - ตราสัญลักษณ์ส านกังานท าดຌวยสตนลสขนาด สูง 1.50 ม. ชุด
             - ปງายชืไออาคารส านกังานฯ ตัวอกัษรท าดຌวนสตนลสสูง 0.30 ม. ชุด
             - ปງายชืไอหຌอง,ผนกตางโ ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.1.20  งานอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.3 งานระบบสุขาภบิาล  ดบัพลิง ละป้องกันอัคคีภยั
1.3.1 งานทอสครก
             - ทอสครกหลใกหลอ     ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ทอระบายน  าสครก (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ  45  องศา            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌองอ 45 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌองอ 90   องศา            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  Y 45              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - สามทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สีไทาง       Y 45             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - สีไทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง   TY 90           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - สามทาง TY  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  T                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌอตอลด                        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - CO (CLEAN OUT)                  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - FCO (FLOOR CLEAN OUT)  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - SCO (SIDE CLEAN OUT)      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌอตอออน                                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว

             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR) ขนาด.................นิ ว ชุด ฿ชຌกับงานระบายน  า

             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ชองปຂดลຌางทอ฿ตຌพื น (CO.)        ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอบนพื น (FCO.)     ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอดຌานขຌาง (SCO.)  ขนาด.................นิ ว  ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.2 งานดินทอน  าทิ งหลใกอาบสังกะสี GS-P (CLASS B)

             - ทอหลใกอาบสังกะสี       ขนาด Dia………นิ ว ม.

             - ทอระบายน  าทิ ง (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ    45   องศา           ขนาด Dia………นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 45 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌองอ 90   องศา               ขนาด Dia……....นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  Y 45                  ขนาด Dia……....นิ ว ตัว
             - สามทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สีไทาง       Y 45                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สีไทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง   TY 90                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง TY  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  T                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - FD (FLOOR DRAIN)      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - P - TRAP                        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - SD (SIDE DRAIN)          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CO (CLEAN OUT)         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FCO (FLOOR CLEAN OUT)   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SCO (SIDE CLEAN OUT)       ขนาด Dia……...นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกนักลิไน (P-TRAP,U-TRAP,S-TRAP)  ขนาด.................นิ ว อนั
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ชองระบายน  าทิ งทีไพื น (FD.)        ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอ฿ตຌพื น (CO.)        ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอบนพื น (FCO.)     ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองปຂดลຌางทอดຌานขຌาง (SCO.)  ขนาด.................นิ ว  ชุด
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR)  ขนาด.................นิ ว ชุด ฿ชຌกับงานระบายน  า

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.3 งานดินทอน  าทิ งทนกรด PP , HDPE

             - ทอ PP                               ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ    45   องศา              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา                 ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง Y 45                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สีไทาง      Y 45                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CO (CLEAN OUT)            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FCO (FLOOR CLEAN OUT) ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SCO (SIDE CLEAN OUT)     ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - AVC (AIR VENT CAP)           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน                              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.4 งานดินทอสครก น  าทิ ง  P.V.C   Class  13.5 , 8.5 

             - ทอ P.V.C                       ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ    45   องศา          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  Y 45                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สีไทาง       Y 45                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง   TY 90             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - FD (FLOOR DRAIN)       ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - P - TRAP                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SD (SIDE DRAIN)           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CO (CLEAN OUT)          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FCO (FLOOR CLEAN OUT)   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SCO (SIDE CLEAN OUT)        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.5 งานดินทอประปา PB SDR  Class 13.5

             - ทอ  PB                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ    45   องศา          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง        T               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอตรง                       ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90 กลียว฿น 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง T กลียว฿น 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียว฿น 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียวนอก 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียวนอก 2 ทาง  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวัอดุ                                ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - STOP VALVE                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - กຍอกน  า                              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - VALVE ฝักบวั                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - GATE VALE                      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.6 งานดินทอประปา GS - P ประภท 2
             - ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอตรง                              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90 กลียว฿น 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - สามทาง T กลียว฿น 1 ทาง   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียว฿น 1 ทาง           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียวนอก 1 ทาง        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียวนอก 2 ทาง        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวัอดุ                                  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - STOP VALVE                      ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - VALVE ฝักบวั                       ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - GATE VALE                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - AVC (AIR VENT CAP)          ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CHECK VALVE                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FLEXIBLE CONNECTION       ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - METER                                    ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - BOOSTER  PUMP ชุด
                             CAPACITY ………...LPM.
                              HIGHT…………….. M.
                              MOTOR…………… KW.
                              SPEED ……………..RPM.
             - COLD  WATER   PUMP ชุด
                              CAPACITY ………...LPM.
                              HIGHT…………….. M.
                              MOTOR…………… KW.
                              SPEED ……………..RPM.
             - CONTROLLER  ครืไองสูบน  า ชุด
             - FOOT  VALVE  &  STRAINER ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.7 งานระบบทอประปา
             - ทอประปา (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอกลียว฿น (ชนดิ)  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ปล๊ักอดุปลายทอ  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - มาตรวัดน  า (WATER METER) ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - ประตูน  า (GATE VALVE) ขนาด.................นิ ว รงดัน.............PSI ครืไอง
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             - ประตูน  าลิ นปกผีสื อ (BUTTERFLY VALVE) ขนาด.....นิ ว  ครืไอง
                      รงดัน…..PSI

             - ประตูน  ากนักลับ (CHECK VALVE) ขนาด..........นิ ว ครืไอง
                       รงดัน ..........PSI

             - วาล์วลูกลอย (FLOAT VALVE)  ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - วาล์วลูกลอย ชนดิ มดูลท (MODULATING FLOAT VALVE) ครืไอง
                        ขนาด .....นิ ว
             - วาล์วหวักระหลก (FOOT VALVE)  ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - ทีไกรองผง (STRAINER)  ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - กຍอกน  า  ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR)  ขนาด.....นิ ว  ชุด ฿ชຌกับระบบทอรับรงดัน

                        รงดัน .....PSI

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.8 งานดินทอระบายอากาศ GS - P ประภท 2 

             -  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ทอระบายอากาศ (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             -  ขຌองอ 45                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 45 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             -  ขຌองอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             -  ขຌอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             -  AVC (AIR VENT CAP)        ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             -  ขຌอตอออน                           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR)  ขนาด.................นิ ว ชุด ฿ชຌกับงานระบายน  า

             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ฝาปຂดทอระบายอากาศ ( AVC. ) ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ฝาปຂดทอระบายอากาศ ( AVC. ) ขนาด.................นิ ว ชุด ชนิดตอออกดຌานขຌาง

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.9 งานดินทอดับพลิง GS - P ประภท 2
             - ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - ขຌองอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวัอดุ                                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวั SPRINGKLER              ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - SMC (SIAMESE CONNECTION) ขนาด Dia…..…นิ ว ชุด
             - RMF (ROOF MAIN FOLD)        ขนาด Dia…นิ ว ชุด
             - FHC (FIRE HOSE CABINET) ชนดิ……… ชุด
             - AUTOMATIC AIR VENT   ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - END TEST LINE ชุด
             - FLOOR CONTROL VALVE ชุด
             - ALARM CHECK VALVE + ALARM GONG ชุด
             - GATE VALE                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CHECK VALVE  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FLEXIBLE CONNECTION ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FIRE PUMP ชุด
                               CAPACITY ………...LPM.
                               HIGHT…………….. M.
                               MOTOR…………… KW.
                               SPEED ……………..RPM.
             - JOCKEY PUMP ชุด
                               CAPACITY ………...LPM.
                               HIGHT…………….. M.
                               MOTOR…………… KW.
                               SPEED ……………..RPM.
             - FOOT VALVE & STRAINER  ขนาด Dia……นิ ว ตัว
             - AVC (AIR VENT CAP)           ขนาด Dia……นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน                              ขนาด Dia. ……นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.10 งานดินทอระบายน  าฝน GS - P ประภททีไ 2
             - ทอ   GS - P                         ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45   องศา                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอตรง                             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
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             - ขຌอตอลด                              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  Y 45                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - RD (ROOF DRAIN)           ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - SD (SIDE DRAIN)              ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน                             ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - RFD (ROOF FLOOR DRAIN) ขนาดDia…….นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละอืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.11 งานระบบระบายน  าฝน
             - ทอระบายน  าฝน (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สีไทาง Y  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง TY  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ชองระบายน  าฝนรูปดม (RD.)  ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองระบายน  าฝนบบรียบ (RFD.)  ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ชองระบายน  าฝนดຌานขຌาง (SD.)  ขนาด.................นิ ว ชุด
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR)  ขนาด.................นิ ว ชุด ฿ชຌกับงานระบายน  า

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.12 งานดินทอดับพลิง GS - P ประภท 2
             - ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ ว ม.

             - ขຌองอ 45                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌองอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - สามทาง  T                            ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวัอดุ                                   ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - หวั SPRINGKLER                ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - SMC (SIAMESE CONNECTION) ขนาด Dia…..…นิ ว ชุด
             -  RMF (ROOF MAIN FOLD)          ขนาด Dia…นิ ว ชุด
             - FHC (FIRE HOSE CABINET) ชนดิ……… ชุด
             - AUTOMATIC AIR VENT   ขนาด Dia……..นิ ว ชุด
             - END TEST LINE ชุด
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             - FLOOR CONTROL VALVE ชุด
             - ALARM CHECK VALVE + ALARM GONG ชุด
             - GATE VALE                         ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - CHECK VALVE  ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FLEXIBLE CONNECTION ขนาด Dia……..นิ ว ตัว
             - FIRE PUMP ชุด
                               CAPACITY ………...LPM.
                               HIGHT…………….. M.
                               MOTOR…………… KW.
                               SPEED ……………..RPM.
             - JOCKEY PUMP ชุด
                               CAPACITY ………...LPM.
                               HIGHT…………….. M.
                               MOTOR…………… KW.
                               SPEED ……………..RPM.
             - FOOT VALVE & STRAINER  ขนาด Dia……นิ ว ตัว
             - AVC (AIR VENT CAP)           ขนาด Dia……นิ ว ตัว
             - ขຌอตอออน                              ขนาด Dia. ……นิ ว ตัว
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.13 งานระบบทอดับพลิง
             - ทอดับพลิง (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ปล๊ักอดุปลายทอ  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ตูຌดับพลิง (FIRE HOSE CABINET)

                               ตูຌดับพลิง บบชั นดียว ชุด
                               ตูຌดับพลิง บบสองชั น ชุด
             - ถังดับพลิง (FIRE EXTINGHUISER)

                               ถังดับพลิง ชนดิ A B C  ขนาด.............ปอนด์ ชุด
                               ถังดับพลิง ชนดิ Co 2  ขนาด.............ปอนด์ ชุด
             - หวัรับน  าดับพลิง (SMC. FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ชุด
                ขนาด.................นิ ว  x .................นิ ว  x .................นิ ว
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             - หวัจายน  าพลิง (RMF. FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ชุด
                ขนาด.................นิ ว  x .................นิ ว  x .................นิ ว
             - หวักระจายน  าดับพลิง SPIRNKLER 

                               ขนาด .................นิ ว ชนดิหวัหงาย (UP RIGHT) ชุด
                               ขนาด .................นิ ว ชนดิหวัควไ า (PENDENT) ชุด
             - วาล์วควบคุมประจ าชั น (FLOOR CONTROL VALVE) ชุด
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI  พรຌอมอปุกรณ์
             - ประตูน  ากຌานยก (ชนดิ OS & Y GATE VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - ประตูน  าลิ นปกผีสื อ (BUTTERFLY VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - ประตูน  ากนักลับ (ชนดิ SWING CHECK VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - ประตูน  ากนักลับ (ชนดิ SILEN CHECK VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - ประตูน  า (ชนดิ ALARM VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
                ขนาด.................นิ ว  รงดัน.............PSI

             - วาล์วระบายอากาศ (AIR RELEASE VALVE)  มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
             - วาล์วระบายอากาศอตันมติั (AUTOMATIC AIR VENT) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
             - วาล์วระบายความดันน  าอตันมติั (RELIEF VALVE) มาตรฐาน UL/FM ครืไอง
             - ทีไกรองผง (STRAINER)  ขนาด.................นิ ว ครืไอง
             - อุปกรณ์สงสัญญาณการเหลของน  า (WATER FLOW SWITCH) มาตรฐาน UL/FM ชุด
             - อปุกรณ์ตรวจสอบสถานะวาล์ว (SUPER VISORY SWITCH) มาตรฐาน UL/FM ชุด
             - ระบบสดงสถานะการท างานของระบบปງองกนัอคัคีภยั มาตรฐาน UL/FM รวม
             - วัสดุอดุชองทอปງองกนัเฟลาม (FIRE BARIER) มาตรฐาน UL/FM รวม
             - ขຌอตอออน (FLEXIBLE CONNECTOR) ขนาด..........นิ ว  รงดัน..........PSI ชุด ฿ชຌกับระบบทอรับรงดัน

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.14 งานระบบดับพลิงอตันมติั (Clean Agent) 

             - งานดินทอระบบดับพลิง (ชนดิทอละมาตรฐาน) รวม
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ถังบรรจุสารดับพลิง ( Cylinder Fire Protection ) ถัง
             - หวัจายสารดับพลิง ( Nozzle ) ชุด
             - ซลินอย วาล์ว ( Solinoid Valve ) ชุด
             - ผงควบคุมการท างาน ( Control Panel ) ชุด
             - อปุกรณ์ดับพลิง อืไนโ ปน็ตຌน
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             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.15 งานครืไองสูบน  า ละอปุกรณ์ประกอบระบบสุขาภบิาล อืไนโ
             - ครืไองสูบน  าประปา (WATER PUMP) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
             - ระบบควบคุมครืไองสูบน  า พรຌอมอปุกรณ์ ชุด
             - ครืไองสูบน  าประปาพิไมรงดัน (BOOSTER PUMP SET) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุมบบอตันมติั
             - ครืไองสูบน  าอตันมติั ขนาด...............วัตต์ ชุด
             - ครืไองสูบน  าระบบดับพลิง (FIRE PUMP) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุมบบอตันมติั มาตรฐาน UM/FM

             - ครืไองสูบน  ารักษาความดันน  าระบบดับพลิง (JOCKY PUMP) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุมบบอตันมติั มาตรฐาน UM/FM

             - ครืไองสูบน  าสีย (SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา…………...ลิตร / นาท ีทีไความสูง…………...มตร
             - ครืไองติมอากาศ (ชนดิ EJECTOR) ขนาด...............รงมຌา ชุด
               สามารถถายทออกซิจนเดຌเมนຌอยกวา .......... กิลกรัม / ชัไวมง 
               ทีไความลึกของน  าเมนຌอยกวา ..........มตร  พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุม
             - ครืไองติมอากาศ (ชนดิ AIR BLOWER) ชุด
               ติมอากาศเดຌเมนຌอยกวา ..........ลิตร / นาท ีทีไความลึก..........มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุม
             - ครืไองติมอากาศ (ชนดิ AERATOR) ชุด
               ติมอากาศเดຌเมนຌอยกวา ..........ลิตร / นาท ีทีไความลึก..........มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.16 งานระบบจายสารคมหีຌองปฎบิติัการ
             - ทอระบบจายสารคม ี(ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - ครืไองสูบน  าเดอะฟม (Diaphragm Pump) ชุด
             - ครืไองสูบจายสารคม ี(chemical Dosing Pump) ชุด
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             - ครืไองจายอซน (Ozone Generator) ชุด
             - ครืไองจายยูวี (UV SYSTEM) ชุด
             - PH CONTROLLER ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.3.17 ระบบกรองน  า฿ส ชุด
1.3.18 ระบบติมคลอรีน ชุด
1.3.19 ถังรงดัน ชุด
1.3.20 ครืไองกรองระบบ SPRINKLER ชุด
1.3.21 ครืไองสูบน  า SPRINKLER ชุด
1.3.22 ครืไองสูบน  าพิไมรงดัน SPRINKLER ชุด
1.3.23 CONTROLLER ครืไองสูบน  า ชุด
1.3.24 FOOT VALVE & STRAINER ขนาด Dia…นิ ว ตัว
1.3.25 กอสรຌางบอปรับสภาพน  า PH  ตามบบลขทีไ…… ชุด
1.3.26 กอสรຌางบอบ าบดัน  าสียขนาด….. ลบ.ม./วัน ชุด
1.3.27 ถังดับพลิงคมีอนกประสงค์ ขนาด.....บบ..... ชุด
1.1.28 งานอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.4 งานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร
1.4.1 หมຌอปลงเฟฟງา บบ ………….. ขนาด ………. ชุด

          (ราคารวมอปุกรณ์นัไงรຌานหรือรั วรียบรຌอยลຌว)

1.4.2 ครืไองก านดิเฟฟງา (ราคารวม ATS  ละอปุกรณ์) ขนาด … ชุด

1.4.3 ทอรຌอยสายเฟฟງา ม.

             - EMT                      ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - IMC                       ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - RSC                      ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - PVC (สีหลือง)      ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

1.4.4 Wire way                ขนาด . ………x……….นิ ว ม.

1.4.5 Cable ladder            ขนาด Dia. ……...Cm. ม.

1.4.6 สายเฟฟງา

             - 24 kV  CV (XLPE Insulation) 1C ขนาด…. … s.q mm. ม.

             - 33 kV  CV (XLPE Insulation) ขนาด ….…… s.q mm. ม.
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             - VAF 300V 700C (PVC Insulation - sheathed) 

                ขนาด . ……… s.q mm. ม.

             - THW 750V 700C (Single core conductor Insulation wire and cable)

                ขนาด ... ……… s.q mm. ม.

             - NYY 750V 700C( PVC Insulated and double sheated round type cable)

                ขนาด ... ……… s.q mm. ม.

             - Single core single insulated ขนาด ...…… s.q mm. ม.

             - สาย CV รงดัน 0.6/1 kV 90°C ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย NYY กนดียว ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย NYY..…….กน ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย FRC..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย THW..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VAF..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VAF-G..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - บใดตลใด รวม

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.7 Aluminum Busduct / m 

             - Feeder IP40  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… ม.

             - Feeder IP54  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… ม.

             - Plug-in IP40  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… ม.

             - Plug-in IP54  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… ม.

             - Plug-in circuit breaker ขนาด………… ชุด

             - Fitting busway ขนาด………… ชุด

             - Flanged End ขนาด………… ชุด

             - Elbow Right Angle ขนาด………… ชุด

             - Tab Box or Service Head ขนาด………… ชุด

             - Tee ขนาด………… ชุด

             - Unfused Reducer ขนาด………… ชุด

             - Expansion  FTG ขนาด………… ชุด

             - One 3 XFMR Taps ขนาด………… ชุด

             - End Closure ขนาด………… ชุด

             - Wall / Floor  Flange ขนาด………… ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.4.8 Lovoltage switchgear ชุด

1.4.9  Molded case circuit breaker

             - IC 18KA ขนาด………… ชุด

             - IC 25KA ขนาด………… ชุด

             - IC 35KA ขนาด………… ชุด

             - IC 50KA ขนาด………… ชุด

             - IC 100KA ขนาด………… ชุด

             - IC 650KA ขนาด………… ชุด

1.4.10 Circuit breaker/Long time, Short time, instantaneous

           w/Ground fault (Solid State trip) ขนาด………… ชุด

1.4.11  Air Circuit breaker/Long time, Short time, instantane

             ous w/Ground fault Fixed type100kA, 3P ขนาด… ชุด

1.4.12 Automatic transfer switch (ATS) ขนาด………… ชุด

1.4.13 Consumer Unit  With 2P 10 kA ขนาด………….. ชุด

1.4.14 Load center main lug type 100A main lug 3 phase,

           4wire S/N 240/415Vac ขนาด………… ชุด

1.4.15 Main lug 3 phase 4wire S/N240/415Vacขนาด ชุด

1.4.16 Load center main breaker type

             - BAR 100A with main ขนาด………… ชุด

             - BAR 225A with main ขนาด………… ชุด

1.4.17 Miniature circuit breakers

             - Plug on thermal magnetic type IC 5 kA ขนาด…… ชุด

             - Plug on current limiting type IC 10 kA ขนาด…… ชุด

1.4.18 Earth leakage circuit breaker ขนาด…………

             - Plug on thermal magnetic type IC 5 kA ขนาด…… ชุด

             - Plug on current limiting type IC 10 kA ขนาด…… ชุด

1.4.19 ดวงคมเฟฟງาละอปุกรณ์

             - ดวงคม FLUORESCENT / ชุด ชุด

             - คมฟลูออรสซนต์ ชนดิ….…..ขนาด…..…..หลอด……...ชนดิสง….…... ชุด
             - ดวงคมหรือหลอด บบ………ขนาด……… ชุด

             - กลองหรือครอบ     บบ……….ขนาด…….. ชุด

             - บลัลาสต์                 บบ………ขนาด…….. ชุด

             - สตาร์ทตอร์            บบ………ขนาด……. ชุด
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             - Downlight หลอด Halogen  บบ……ขนาด……. ชุด

             - คม DOWNLIGHT ชนดิ…….ขนาด……..นิ ว (มม.) ชุด
             - หลอด Halogen      บบ………ขนาด……. ชุด

             - Downlight หลอด Incandescent   บบ…ขนาด…. ชุด

             - เฟกิไงพรຌอมหลอด  บบ………ขนาด……. ชุด

             - คมเฟกิไง ชนดิ………,IP……...หลอด……….. ชุด
             - คมเฟหวัสา         บบ………ขนาด…… ชุด

             -  ดวงคมครอบกຌวทรงซาลาปา ขนาด…หลอด … ชุด

             - ดวงคม  Low  bay บบ………ขนาด…… ชุด

             - ดวงคม  High  bay บบ………ขนาด…… ชุด

             - คมเฟผนงั ชนดิ………,IP……...หลอด……….. ชุด

             - คม Floodlight ชนดิ………,IP…………หลอด…………. ชุด

             - คมเฟสนาม ชนดิ………,IP…………หลอด…………. ชุด

             - คมเฟถนน ชนดิ………,IP…………หลอด…………. ชุด

             - คมปງายบอกทางหนเีฟ (Fire Exit Sign) หลอด…………… ชุด

               พรຌอม Battery ชนดิ………….ละ Charger

             - คมเฟสงสวางฉุกฉิน (Emergency Light) หลอด…………. ชุด

               พรຌอม Battery ชนดิ………….ขนาด………..ละ Charger

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.20 ระบบลอฟງา

             - สาลอฟງาทองดงพรຌอมฐาน……. ยาว ……. มตร ชุด

             - หลักสายดินทองดงหุຌมหลใก ….. ยาว …….. มตร ชุด

             - สายทองดงปลือย ขนาด….. ……… s.q mm. ชุด

             - ทอ PVC ขนาด  Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.4.21 ระบบทรศัพท์

             - ตูຌชุมสายทรศัพท ์ขนาด ………………. ชุด

             - สายทรศัพท ์ ขนาด ………………. ม.

             - ทอรຌอยสาย ขนาด  Dia. ………นิ ว ม.

             - ตຌารับทรศัพท์ ตัว

             - ครืไองทรศัพท ์บบ ……………… ครืไอง

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.4.22 ระบบสัญญาณจຌงพลิงเหมຌ ( Fire alarm control panel )

             - ผงควบคุมหลัก                 บบ………ขนาด……… ชุด

             - ผงสดงผลระยะเกล       บบ………ขนาด……… ชุด

             - อปุกรณ์ตรวจจับความรຌอน บบ……… ขนาด…… ตัว

             - อปุกรณ์ตรวจจับควัน          บบ……… ขนาด…… ตัว

             - อปุกรณ์จຌงหตุ                  บบ……… ขนาด……… ตัว

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.23 เฟฟງารงสูง
             - สวิตช์กยีร์รงสูง
                                 ชนดิ…...ขนาด…….รงดัน…….kV ชุด
                                 พรຌอมฐานคอนกรีตละอปุกรณ์ครบชุด
             - สาละสายเฟฟງารงสูง
                                  สาเฟฟງารงสูงขนาด …….มตร รงดัน…….kV ชุด
                                  พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด
             - สาย SAC ขนาด………..ตร.มม. ม.

             - ทอสายเฟฟງารงสูง
                                    Duct Bank ขนาด………..ทอชนดิ……….ขนาด………มม. ม.

             - สาย CV รงดัน…………ขนาด………..ตร.มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.24 หมຌอปลงเฟฟງาละอปุกรณ์
             - หมຌอปลงชนดิหຌง ขนาด…..kVA  รงดัน…….kV พรຌอมครืไองหอหุຌม ชุด
               ระบบระบายอากาศ  ฐานคอนกรีตละอปุกรณ์ประกอบครบขุด
             - หมຌอปลงชนดิน  ามนั ขนาด…..kVA  รงดัน…….kV ชุด
               พรຌอมอปุกรณ์ประกอบครบชุด
             - รั วละฐานคอนกรีต พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด หรือ รวม
             - สาละนัไงรຌานหมຌอปลงพรຌอมอปุกรณ์ครบชุด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.25 ครืไองก านดิเฟฟງาส ารองฉุกฉินละอปุกรณ์
             - ครืไองก านดิเฟฟງาส ารองฉุกฉิน ชนดิ.....ขนาด.....พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด ชุด
             - ชองลมขຌาละชองลมออก ชุด
             - วัสดุดูดซับสียง ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.26 ครืไองส ารองเฟฟງาอยางตอนืไอง (UPS) ละอปุกรณ์
             - UPS ชนดิ…. ขนาด…..พรຌอมอปุกรณ์ครบชุด ชุด
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             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.27 ผงสวิตช์เฟฟງาประธาน (MDB, EMDB)

             - ACB ชนดิ…..ขนาด…..AT,….P, IC……kA ละอปุกรณ์ประกอบ ชน ชุด
               Ground Fault, Shunt Trip ,etc.

             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA ละอปุกรณ์ประกอบ ชน ชุด
               Ground Fault, Shunt Trip ,etc.

             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA ชุด
             - ATS ขนาด…..A,….P, IC……kA W/ATS Controller ชุด
             - Capacitor Bank ขนาด…..kVAR…….Phase รงดัน……..V ชุด
             - Detune Filter ขนาด…..% ชุด
             - Power Factor Controller ขนาด…….Step ชุด
             - Capacitor Magnetic Contactor…….Phase รงดัน……..V ชุด
             - HRC FUSE W/ 3 Pole Fuse Base ชุด
             - Digital Power Meter ชุด
             - Surge Protective Device ชนดิ........... ชุด
             - ตูຌชนดิ…….พรຌอมบสับาร์ละอปุกรณ์ครืไองวัด รวม
             - ตูຌ Capacitor ละ Detune พรຌอมอปุกรณ์ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.28 ผงสวิตช์เฟฟງารอง (DB, SDB)

             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA ละอปุกรณ์ประกอบ ชน ชุด
               Ground Fault, Shunt Trip, etc.

             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA ชุด
             - Digital Power Meter ชุด
             - Surge Protective Device ชนดิ........... ชุด
             - ตูຌชนดิ…….พรຌอมบสับาร์ละอปุกรณ์ครืไองวัด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.29 ผงยอยละซอร์กติบรกกอร์
             - ผง…….(ชืไอผงยอย)

                              ขนาด…...วงจร Mian Lug……A เมมีมน ชุด
                               MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA ชุด
             - ผง…….(ชืไอผงยอย)

                              ขนาด….วงจร Mian Lug…A พรຌอมมน..AT,…P IC..kA ชุด
                               MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA ชุด
             หรือ
             - ผงยอยขนาด…...วงจร Mian Lug……A เมมีมน ชุด
               MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA จ านวน…….ตัว
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             - ผงยอยขนาด….วงจร Mian Lug…A พรຌอมมน..AT,…P IC..kA ชุด
               MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA จ านวน…….ตัว
             หรือ
             - ผงยอยขนาด…...วงจร Mian Lug……A เมมีมน ชุด
             - ผงยอยขนาด…..วงจร Mian Lug…A พรຌอมมน….AT, .P IC….kA ชุด
             - MINIATURE CB.…….AT,…...P, IC…….kA ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.30 ซอร์กติบรกกอร์พรຌอมกลอง
             - MCCB ขนาด…..AT,….P, IC……kA พรຌอมกลองชนดิ……… ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.31 ผงมิตอร์
             - kWH Meter ขนาด…..A,...….P ชุด
             - ตูຌชนดิ…...….พรຌอมอปุกรณ์ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.32 Busways พรຌอมอปุกรณ์
             - Feeder Busways ชนดิ…..…..ขนาด…..…A, IP……. ม.

             - Plug-In Busways ชนดิ……....ขนาด…..…A, IP……. ม.

             - Flanged End ขนาด………A ชุด
             - Elbow ขนาด………A ชุด
             - End closures ขนาด………A ชุด
             - Plug In Unit ขนาด………AT,……..P, IC…….kA ชุด
             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.33 ทอสายละรางคบิ ล
             - รางคบิ ล ชนดิ…….ขนาดความกวຌาง………มม. ม.

             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.34 สวิตช์ละตຌารับ
             - สวิตช์ดีไยว ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
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             - สวิตช์ 3 ทาง ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - สวิตช์ 4 ทาง ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - สวิตช์หรีไเฟ ขนาด……..W รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - ตຌารับดีไยว ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - ตຌารับคู ขนาด……..A รงดัน……...V, หนຌากากชนดิ………… ชุด
             - ตຌารับคู ขนาด……..A รงดัน……...V, พรຌอมกลองชนดิ………… ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.35 พดัลมระบายอากาศ
             - พดัลมชนดิ..............ขนาด................... ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.36 ระบบปງองกนัเฟลาม
             - ระบบปງองกนัเฟลามส าหรับชองทอเฟฟງา ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.37 คา฿ชຌจายการเฟฟງาฯ
             - คาสมทบการกอสรຌาง รวม
             - คาตอเฟฟງา รวม
             - คาตรวจเฟฟງา รวม
             - คาขยายขตเฟฟງา รวม เมรวมคาด านนิการ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.38 ระบบปງองกนัฟງาผาละการตอลงดิน
             - สาลอฟງา ชนดิ……ขนาดสຌนผานศูนย์กลาง….…มม. ยาว……..ม. ชุด
             - หลักสายดิน ชนดิ……ขนาดสຌนผานศูนย์กลาง….มม. ยาว…….ม. ชุด
             - จุดทดสอบ (Test Box) ชุด
             - บอหลักสายดิน (Concrete Earth Pit) ชุด
             - ถบตัวน าลอฟງา ชนดิ……...ขนาด…….…มม. x………..มม. ม.

             - สายทองดงตีกลียวปลือย ขนาด…………..ตร.มม. ม.

             - คลຌมประกบัรัดสายทองดงชนดิทองดงพรຌอมฐานบใกเลท์ ชุด
             - Exothermic Welding ชุด
             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.39 ระบบทรศัพท์
             - ตูຌสาขาทรศัพทอ์ตันมติัพรຌอมอปุกรณ์
                PABX ชนดิ..........ขนาด……../……….คูสาย   ประกอบดຌวย ชุด
                    จ านวน ละชนิด คูสายภายนอก (อนาลใอก หรือ ดิจิตอล)......คูสาย

                     จ านวน คูสายภาย฿นบบดิจิตอล (ถຌามี) ……….คูสาย
                     จ านวน คูสายภาย฿นบบอนาลใอก ……….คูสาย
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                     จ านวน คูสายภาย฿นบบ IP (ถຌามี) ……….คูสาย
                     จ านวนอปอรตอร์ (พนกังานสลับสายทรศัพท์) ……….ชุด
                     ระบบตอบรับอตันมติั (ถຌามี) ……….ชุด
                     ระบบบนัทกึการ฿ชຌงานทรศัพทพ์รຌอมอปุกรณ์ (ถຌามี) …….ชุด
                      อืไนโ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.40 ผงกระจายสายทรศัพท์
             - MDF ขนาด……….คูสาย ชุด
             - TC ขนาด……….คูสาย ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.41 ทอสายทรศัพท์
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.42 สายทรศัพท์
             - สาย AP ขนาด……..คูสาย ขนาดตัวน า……..มม. ม.

             - สาย TPEV ขนาด……..คูสาย ขนาดตัวน า……..มม. ม.

             - สาย TIEV ขนาด……..คูสาย ขนาดตัวน า……..มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.43 ครืไองรับละตຌารับทรศัพท์
             - ครืไองรับทรศัพท์บบ………… ชุด
             - ตຌารับทรศัพท ์ชนดิ………….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.44 ระบบครือขายสายคอมพวิตอร์ 
             - ผงกระจายครือขายสายมนคอมพวิตอร์
                               Rack 19" ชนดิ………...ขนาด……….. ชุด
                               ชุดพดัลมระบายอากาศขนาด ..........นิ ว ชุด
                               รางเฟขนาด .............พรຌอมสายยาว.........ม. ชุด
                               ผงจัดสาย ชุด
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                               Fiber Optic Distribution Unit ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
                               Fiber Optic Patch Panel ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
                               Fiber Optic Connector ชนดิ………. ตัว
                               Fiber Optic Patch Cord ชนดิ……….ยาว...........ม. สຌน
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.45 ผงกระจายครือขายสายคอมพวิตอร์ 
             - Rack 19" ชนดิ………...ขนาด……….. ชุด
             - ชุดพดัลมระบายอากาศขนาด..........นิ ว ชุด
             - รางเฟขนาด.............พรຌอมสายยาว.........ม. ชุด
             - ผงจัดสาย ชุด
             - Fiber Optic Rack Mount ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
             - Fiber Optic Patch Panel ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
             - Fiber Optic Connector ชนดิ………. ตัว
             - Fiber Optic Patch Cord ชนดิ……….ยาว...........ม. สຌน
             - UTP Patch Panel ชนดิ……….ขนาด………… ชุด
             - UTP Patch Cord ชนดิ……….ยาว...........ม. สຌน
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.46 ทอสายระบบคอมพวิตอร์
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.47 สายสัญญาณคอมพวิตอร์
             - สาย฿ยกຌวน าสง ชนดิ……..ขนาด…….. ม.

             - สาย UTP ชนดิ……..ขนาด…….. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.48 ตຌารับคอมพวิตอร์
             - ตຌารับคอมพวิตอร์ ชนดิ………….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.4.49 ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ
             - ผงควบคุมละสดงผล
                               ผงควบคุมบบ……….ขนาด……… ชุด
                               ผงสดงผลชนดิ……...ขนาด………. ชุด
                               ชุดควบคุมละสดงผลบบ……….. ชุด
                               ครืไองพมิพ์หตุการณ์บบ ……….. ชุด
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.50 อปุกรณ์ตรวจจับ
             - อปุกรณ์ตรวจจับควันบบ………. ชุด
             - อปุกรณ์ตรวจจับความรຌอนบบ………. ชุด
             - มดูลบบ…….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.51 อปุกรณ์จຌงสัญญาณตือนภยั
             - อปุกรณ์จຌงสัญญาณตือนภยั บบ…. ชุด
             - อปุกรณ์จຌงสัญญาณดຌวยมอื บบ…. ชุด
             - มดูลบบ…….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.52 ทอสายจຌงสัญญานตือนภยั  ตรวจจับ ละจຌงหตุ
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.53 สายสัญญาณตือนภยั  ตรวจจับ ละจຌงหตุ
             - สาย FRC..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย THW..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VAF..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย STP..…….ขนาด……….มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.4.54 ระบบสียงประกาศ
             - ผงควบคุมละกระจายสัญญาณสียง
                               ครืไองขยายสัญญาณสียงประกาศ ขนาด………. ชุด
                               ครืไองผสมสัญญาณสียงประกาศ ขนาด………. ชุด
                               ผงมอนิตอร์ ชุด
                               ผงลือกซนประกาศขนาด……… ชุด
                               เมครฟนประกาศ ชุด
                               ครืไองลนวิทยุ AM/FM ชุด
                               ครืไองลน DVD/MP3 ชุด
                               ตูຌกใบอปุกรณ์ระบบประกาศ ชุด
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.55 ล าพงประกาศ ละอปุกรณ์ควบคุม
             - ล าพงประกาศพรຌอมหมຌอปลง ขนาด……….. ชุด
             - วลลุมขนาด………. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.56 ทอสายระบบสียงประกาศ
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.57 สายสัญญาณระบบสียงประกาศ
             - สาย THW..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VAF..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - สาย VTF..…….ขนาด……….ตร.มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.58 ระบบทวีีรวม
             - ชุดรับละขยายสัญญาณ
                               จานดาวทยีมชนดิ ……..ขนาด……….. ชุด
                               สาอากาศทวีีชนดิ ……..ขนาด……….. ชุด
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                               ครืไองรับสัญญาณดาวทยีมชนดิ…….. ชุด
                               ครืไองขยายสัญญาณชนดิ…….. ชุด
                               ครืไองจายก าลังเฟฟງา ชุด
                               ตูຌกใบอปุกรณ์ (Head End Rack) ขนาด……….. ชุด
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.59 ชุดยกละกระจายสัญญาณระบบทวีีรวม
             - ชุดยกสัญญาณ (Tap Off) ชนดิ………. ชุด
             - ชุดกระจายสัญญาณ (Splitter) ชนดิ………. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.60 ทอสายระบบทวีีรวม
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.61 สายสัญญาณทวีีรวม
             - สายชนดิ..……. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.62 ตຌารับทวีี
             - ตຌารับทวีี ชนดิ………….. ชุด
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.63 ระบบทวีีวงจรปຂด
             - ชุดบนัทกึละสดงขຌอมลูภาพ
                               ครืไองรวมละบนัทกึขຌอมลูภาพ ชนดิ ..........ขนาด............. ชุด
                               จอมอนิตอร์ชนดิ .........ขนาด........... ชุด
                               ครืไองจายก าลังเฟฟງาส ารองอยางตอนืไอง (UPS) ชุด
                               ตูຌกใบอปุกรณ์ ชนดิ .........ขนาด……….. ชุด
                               อืไน โ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.64 ชุดกลຌองทวีีวงจรปຂด
             - กลຌองวงจรปຂด บบ..........,IP………..พรຌอมลนส์ ชุด
             - ชุดขายึดละกลองครอบ (Housing) IP……… ชุด
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             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.65 ทอสายทวีีวงจรปຂด
             - รางดินสาย ชนดิ…….ขนาด……...มม.x……...มม. ม.

             - ทอ HDPE ขนาด…….มม. ม.

             - ทอ RMC (RSC) ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ IMC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ EMT ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ PVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - ทอ uPVC ขนาด…….นิ ว หรือ มม. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.66 สายสัญญาณทวีีวงจรปຂด
             - สายชนดิ..……. ม.

             - บใดตลใด รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.4.67 งานระบบเฟฟ้าละสืไอสารอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.5 งานระบบปรบัอากาศละระบายอากาศ
1.5.1 ครืไองปรับอากาศบบยกสวน ( SPLIT TYPE ) 

               -  CU-1/1 &FC-1/1   (13000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -  CU-1/2 &FC-1/2 TO CU-1/7 & FC-1/7 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type )

               -  CU-1/8 &FC-1/8   (30000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -   CU-1/9 &FC-1/9 TO CU-1/10 & FC-1/10 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type )

               -  CU-1/11 &FC-1/11   (13000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -  CU-1/12 &FC-1/12   (24000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -  CU-1/13 &FC-1/13   (9000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -   CU-1/14 &FC-1/14   (30000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

               -   CU-1/15 &FC-1/15 TO CU-1/17 & FC-1/17 SETS

                               (13000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type)

                -   CU-1/18 &FC-1/18   (24000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET
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                -   CU-2/1 &FC-2/1   (13000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

                -   CU-2/2 &FC-2/2 TO CU-2/7 & FC-2/7 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type)

                -  CU-2/8 &FC-2/8   (30000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

                -  CU-2/8 &FC-2/9   (13000  BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type ) SET

                -   CU-2/10 &FC-2/10 TO CU-2/13 & FC-2/13 SETS

                               (36000 BTU/Hr,Ceiling Freeblow  Type)

                 -  CU-2/14 &FC-2/14 TO CU-2/18 & FC-2/18 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)

                  -  CU-2/19 &FC-2/19   (30000  BTU/Hr,Ceiling Mounted Type ) SET

                  -  CU-2/20 &FC-2/20   (19000  BTU/Hr,Ceiling Mounted Type ) SET

                  -  CU-2/21 &FC-2/21   (24000  BTU/Hr,Ceiling Mounted Type ) SET

                  -  CU-3/1 &FC-3/1 TO CU-3/17 & FC-2/17 SETS

                               (19000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)

                  -  CU-3/18 &FC-3/18   (13000  BTU/Hr,Ceiling Mounted Type ) SET

                   - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.2 ครืไองปรับอากาศบบยกสวนระบายความรຌอนดຌวยลม

             - ครืไองปรับอากาศบบยกสวนชนดิขวนพดาน ตั งพื น

               (CELING , FLOOR  MOUNT TYPE)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองปรับอากาศบบยกสวน ตูຌตั งพื น

               (PACKAGE  FLOOR  STANDING  TYPE)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองปรับอากาศ บบติดหนຌาตาง (WINDOW TYPE)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองปรับอากาศบบยกสวน ติดผนงั (WALLTYPE)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองปรับอากาศบบขวน฿นฝງาติดพดาน / ตั งพื น

               ติดพดาน / ตั งพื น   (ชนดิตอทอลม)

               ขนาด …………….. บทียีู/ชัไวมง ชุด

             - ครืไองท าน  ายใน  ชนดิระบายความรຌอนดຌวยน  า

               (WATER  COOLED   WATER   CHILLER)

               บบ……. ขนาด…… ตัน ความยใน พรຌอมอปุกรณ์ ชุด
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             - ครืไองท าน  ายใน  ชนดิระบายความรຌอนดຌวยอากาศ

               (AIR   COOLED   WATER   CHILLER)

               บบ ……. ขนาด …… ตัน ความยใน พรຌอมอปุกรณ์ ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.3 งานพดัลมระบายอากาศ

             - บบติดกระจก ขนาด Dia. ………นิ ว ชุด

             - บบติดผนงั ขนาด Dia. ………นิ ว ชุด

             - บบติดพดาน ขนาด ปริมาณลม…….ลบ.ฟ. ตอนาที ชุด

             - บบรงงานอตุสาหกรรม ขนาด Dia. ………นิ ว ชุด

             - บบรงหวีไยง ( CENTRIFUGAL  FAN )

               ขนาด ปริมาณลม………….ลบ.ฟ. ตอนาที ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.4 หอผึไงน  า  ( COOLING  TOWER )

           บบ...ขนาดปริมาณน  า…กลลอนตอนาที(US.GPM.) ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.5 ครืไองสูบน  า ( WATER  PUMP )

           บบ………………………………………..

           ขนาดปริมาณน  า…กลลอนตอนาท ี( US. GPM.)

           ขนาดมอตอร์ ………………………รงมຌา ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.6 ครืไองสงลมขนาดลใกหรือ฿หญ ( คอยล์น  า )

               ขนาดปริมาณลม …………ลบ.ฟ.ตอนาท ี( CFM. ) ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.7 งานทอลม  ละอปุกรณ์ประกอบ

             - งานทอลม (AIR DUCT)

                               ผนหลใกอาบสังกะสี กรด….. บอร์ …………… ตร.ฟ.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.8 ฉนวนหุຌมทอลม (INSULATION)ผนฉนวน฿ยกຌว 

               ขนาดความหนานน1.5 ปอนด์/ลูกบาศกฟ์ตุหนา 1 นิ ว ตร.ฟ.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.9 หวัจายลม พรຌอม฿บปรับลม (AIR GRILLE WITH

              VOLUME DAMPER)  ขนาด NECK SIZE …… อนั

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.5.10 หวัดูดลมกลับ (RETURN AIR GRILLE )   ขนาด…… อนั

1.5.11 หวัดูดอากาศสีย(EXHAUST AIR GRILLE )   ขนาด....… อนั

1.5.12 หวัดูดอากาศภายนอก (FRGSH AIR GRILLE

               WITH INSECT SCREEN) ขนาด………. อนั

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.13 ทอน  ายาละน  าทิ ง

             - ทอทองดง ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - ทอ PVC       ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.14 ทอน  าละอปุกรณ์ประกอบ

             - ทอน  ายใน (CHILLED WATER PIPE) ชนดิ BLACK

               STEEL PIPE  SCH. # 40 (ASTM. A53 GRADE A)

               ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

               ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.15 ทอน  าหลอยใน (CONDENSER  WATER PIPE) 

             ชนดิ  BLACK  STEEL PIPE  SCH .#  40

             (ASTM.  A53  GRADE   A)

             ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.16 ฉนวนหุຌมทอน  า (PIPE  INSULATION) ชนดิ

             FLEXIBLE  ELASTOMERIC CLOSED  CELL

             INSULATION

             ขนาด Dia. ………นิ ว หนา…………..นิ ว ม.

             ขนาด Dia. ………นิ ว หนา…………..นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

1.5.17 วาล์ว ตางโ

             -  ชนดิ …………….ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - ชนดิ …………….ขนาด Dia. ………นิ ว ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)



- 67 -

ล าดบัทีไ รายการ หนวย หมายหตุ

1.5.18 งานทอสารท าความยในของครืไองปรับอากาศ
             - Liquid Tube

                               Copper tube ( type L) Ø 3/8" M.

                               Copper tube ( type L) Ø 1/2" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.19 Suction Tube

             - Copper tube ( type L) Ø 5/8" M.

             - Copper tube ( type L) Ø 3/4" M.

             - Copper tube ( type L) Ø 7/8" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.20 Copper Tube  Insulation

             - Size Ø 5/8" Thick 3/4" M.

             - Size Ø 3/4" Thick 3/4" M.

             - Size Ø 7/8" Thick 3/4" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.21 Drain Pipe

             - ทอ PVC Ø 3/4" M.

             - ทอ PVC Ø 1" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.22 Drain Pipe Insulation

             - Size Ø 3/4" Thick 1/2" M.

             - Size Ø  1" Thick 1/2" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.23 Fitting&Accessorie LOT

1.5.24 Hanger & Support LOT

1.5.25 พดัลมระบายอากาศ พรຌอมติดตั ง
             - Propeller Fan Type

                             EF  Ø   6" (120 CFM)  ( Wall  or  Window  Mount  Type  ) SETS

                             EF  Ø   8" (220 CFM)  ( Wall  or  Window  Mount  Type  ) SETS

                             EF  Ø   10" (500 CFM)  ( Wall  or  Window  Mount  Type ) SETS

                             EF  Ø   12" (650 CFM)  ( Wall  or  Window  Mount  Type ) SETS

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.26 Ceiling  Mount  Type

             - CEF-1 ( 80 CFM @ 0.1 in.wg ) SETS

             - CEF-2 ( 200 CFM @ 0.1 in.wg ) SETS

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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1.5.27  Air  Cleaner

             - ACL - 1 (500  CFM) SETS

             - ACL - 2 (1000  CFM) SETS

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.28 งานทอลมละอปุกรณ์
             - Exhaust Air Grille

                               Size 6" x  6" EA.

                               Size 8" x  8" EA.

                               Size 10" x  10" EA.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.29 Duct

             - Galvanized Steel Sheet # 26 FT
2

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.30 Hanger & Support LOT

1.5.31 ระบบเฟฟງาละอปุกรณ์ส าหรับระบบปรับอากาศ รวม
1.5.32 งานอปุกรณ์เฟฟງาของระบบปรับอากาศ
             - Control Panel Board

                               AP-1 : 24 Circuit , Main 125 AT IC 25 KA SET

                               AP-2 : 30 Circuit , Main 175 AT IC 25 KA SET

                               AP-3 : 24 Circuit , Main 125 AT IC 25 KA SET

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.33 Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)

                               Branch CB 16 AT-1P EA.

                               Branch CB 20 AT-1P EA.

                               Branch CB 32 AT-1P EA.

                               Branch CB 40 AT-1P EA.

                              อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.34 Wire

             - THW 2.5 mm
2 

M.

             - THW 4 mm
2 

M.

             - THW 6 mm
2 

M.

             - THW 10 mm
2 

M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.35 Conduit 

             - EMT Size Ø  1/2" M.
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             - EMT Size Ø  3/4" M.

             - IMC Size Ø  1/2" M.

             - IMC Size Ø  3/4" M.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.36 Disconnecting  Switch ( Out Door )

             - Size 20 AT, 1P EA.

             -Size 30 AT, 1P EA.

             -Size 40 AT, 1P EA.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
1.5.37 Hanger & Support LOT

1.5.38 คาทดสอบระบบปรับอากาศละระบายอากาศ รวม

1.5.39 งานระบบปรับอากาศละระบายอากาศอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
              - .................................................................................................................

           ฯลฯ

1.6 งานระบบลิฟต์ละบันเดลืไอน
             - ลิฟต์ดยสารบบมหีຌองครืไอง ชุด
                ขนาดน  าหนกับรรทกุ เมนຌอยกวา       1000 กิลกรัม  

                จ านวนรับขนสง  3  ชั น 3 ประตู,    ความรใว 45 มตร/นาที

             - ลิฟท์ดยสาร ชุด

               ขนาดน  าหนกับรรทกุเมนຌอยกวา ………... กิลกรัม

               จ านวนชั นหยุดรับสง .. ชั น ความรใว…. มตร/นาท ี

             - ลิฟทบ์รรทกุของ ชุด

               ขนาดน  าหนกับรรทกุเมนຌอยกวา ………... กิลกรัม

               จ านวนชั นหยุดรับสง... ชั น ความรใว…. มตร/นาท ี

             - ลิฟทส์งอกสาร - อาหาร ชุด

               ขนาดน  าหนกับรรทกุเมนຌอยกวา ………... กิลกรัม

               จ านวนชั นหยุดรับสง... ชั น ความรใว…. มตร/นาท ี

             - บนัเดลืไอน ชุด

               ขนาดความกวຌาง ………..มตร  สูง ………….มตร

               ความรใว …………. มตร/นาที

             - คาทดสอบระบบ ลิฟท ์ละ บนัเดลืไอน รวม

          - งานระบบลฟิต์ละบนัเดลืไอนอืไนๆ  (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
                                 - ......................................................................

           ฯลฯ
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1.7 งานระบบครืไองกลละระบบพิศษอืไนๆ
1.7.1 งานระบบพิศษอืไนโ

             - งานดินทอกຍส

             - งานดินทออຍอกซิยน

             - งานระบบตูຌดูดสารคมี

             - งานระบบรียกพยาบาลฯ

             - งานระบบกญุจ฿ชຌรหสั

             - งานระบบพิศษอืไนโ    (ถຌาม฿ีหຌระบุ)
                        .........................................................

ฯลฯ

กลุมงานทีไ 2

2.1 งานครภุณัฑ์จัดจຌางหรอืสัไงท า

2.1.1 ครุภณัฑ์สรຌางกบัทีไ (Build  in)

             - คาน์ตอร์           บบ……..…ขนาด…………….. ชุด

             - ตຍะหຌองประชุม  บบ……….ขนาด…………….. ชุด

             - ตຍะหຌองปฏบิติัการ บบ..……ขนาด…………….. ชุด

             - ตูຌกใบอกสาร        บบ.……...ขนาด…...….. ชุด

             - ตูຌกใบสื อผຌา          บบ……….ขนาด…...….. ชุด

             - ชั นวางของ           บบ……….ขนาด…...….. ชุด

             - ตูຌ SINK ลຌางภาชนะบบ….….ขนาด…...….. ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
2.2 งานตกตงภาย฿นอาคาร

             - งานท าผนงับากั นหຌองท างาน ตร.ม.

             - งานท าฉากกั นหຌองบบ….…ขนาด….. ตร.ม.

             - งานบวุอลปปอร์ผนงัละพดาน ตร.ม.

             - งานตกตงฝງาพดาน ตร.ม.

             - งานตกตงผนงั ตร.ม.

             - งานตกตงพื น ตร.ม.

             - งานท าวทีละฉาก ตร.ม.

             - งานท าลวดบวัประดับสวนตางโ ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
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กลุมงานทีไ 3
3.1 งานภมูทิัศน์

3.1.1 งานขุดสระ, ถมดิน,จัดสวน,ปลูกหญຌา
             - งานขุดสระ ลบ.ม.

             - งานถมดิน ตร.ม.

             - งานจัดสวน ตร.ม.

             - งานปลูกหญຌา ตร.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.1.2 งานปลูกตຌนเมຌ
             - ตຌน..............ขนาดล าตຌน..........ซม.  สูง............มตร ตຌน
             - ตຌน..............ขนาดล าตຌน..........ซม.  สูง............มตร ตຌน
             - ตຌน..............ขนาดล าตຌน..........ซม.  สูง............มตร ตຌน
             - ตຌน..............ขนาดล าตຌน..........ซม.  สูง............มตร ตຌน
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.1.3  งานภมูทิศันอ์ืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
                        .........................................................

ฯลฯ

3.2 งานผังบริวณละสิไงกอสรຌางประกอบอืไนๆ
3.2.1  งานระบบสุขาภบิาลภายนอกอาคาร
             - ทอรวบรวมน  าสีย (ชนดิทอละมาตรฐาน) ความลึกฉลีไย..........มตร ม. ฿ตຌดินทัไวเปละทางทຌา

             - ทอรวบรวมน  าสีย (ชนดิทอละมาตรฐาน) ความลึกฉลีไย..........มตร ม. ฿ตຌผิวจราจร

             - รางระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง...............มตร (ฝาปຂด ค.ส.ล.) ม.

               ความลึกฉลีไย ...............มตร
             - รางระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง...............มตร (ฝาปຂด ตะกรงหลใก) ม.

               ความลึกฉลีไย ...............มตร
             - บอพกัทอรวบรวมน  าสีย ค.ส.ล. ความลึกฉลีไย...............มตร บอ ฿ตຌดินทัไวเปละทางทຌา

             - บอพกัทอรวบรวมน  าสีย ค.ส.ล. ความลึกฉลีไย...............มตร บอ ฿ตຌผิวจราจร

             - บอบ าบดัน  าสีย ค.ส.ล. ขนาดความจุ............... ลบ.ม. บอ
             - ถังกใบบ าบดัน  าสียส ารใจรูป ชนดิ.................................................. ชุด
               ขนาดความจุรวมเมนຌอยกวา ............... ลบ.ม.

             - ถังกใบน  า฿ตຌดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ............... ลบ.ม. บอ
             - ถังกใบน  า฿ตຌดินส ารใจรูป ชนดิ.................................................. ชุด
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               ขนาดความจุเมนຌอยกวา ............... ลบ.ม.

             - ถังกใบน  าส ารใจรูป ชนดิ.................................................. ชุด
               ขนาดความจุเมนຌอยกวา ............... ลบ.ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.2  งานระบบสุขาภบิาลผังบริวณ
             - งานทอระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด...............มตร (มาตรฐาน) ม. ฿ตຌดินทัไวเปละทางทຌา

               ความลึกฉลีไย ...............มตร
             - งานทอระบายน  า ค.ส.ล. ขนาด...............มตร (มาตรฐาน) ม. ฿ตຌผิวจราจร

               ความลึกฉลีไย ...............มตร
             - งานบอพกัทอระบายน  า ค.ส.ล. ส าหรับทอขนาด...............มตร บอ
               (ฝาปຂด ค.ส.ล.) ความลึกฉลีไย...............มตร
             - งานบอพกัทอระบายน  า ค.ส.ล. ส าหรับทอขนาด...............มตร บอ
               (ฝาปຂด ตะกรงหลใก) ความลึกฉลีไย...............มตร
             - งานอืไน โ ชน ระบบประปาผังบริวณ, ระบบสุขาภบิาลปງอมยาม ฯลฯ
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.3  งานระบบสุขาภบิาลบริวณ
             - รางระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง…..ยาว……(ฝา ค.ส.ล.) ม.

             - รางระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง…..ยาว……(ฝาหลใก) ม.

             - ทอระบายน  า ค.ส.ล.ขนาด  Dia……...(มอก.ชั น 3) ม.

             - บอพกัทอระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง…..ยาว…(ฝา ค.ส.ล.) บอ
             - บอพกัทอระบายน  า ค.ส.ล. กวຌาง…..ยาว…(ฝาหลใก) บอ
             - ทอระบายน  าสีย HDPE PN - 6.3 ขนาด Dia…….นิ ว ม.

             - บอพกัทอระบายน  าสีย  กวຌาง…..ยาว…(ฝา ค.ส.ล.) บอ
             - บอพกัทอระบายน  าสีย  กวຌาง…..ยาว…(ฝาหลใก) บอ
             - ถังกใบน  า฿ตຌดิน  กวຌาง…..ยาว…จุ…….ลบ.ม. บอ
             - บอปรับสภาพน  า PH   กวຌาง…..ยาว…บบลขทีไ…. บอ
             - บอบ าบดัน  าสียขนาด …….ลบ.ม./วันบบลขทีไ…. บอ
             - ทอ PB SDR CLASS 13.5 ขนาด Dia…….นิ ว ม.

             - ขຌองอ   45 องศา  ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - ขຌองอ   90 องศา  ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - สามทาง   T          ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - ขຌอตอลด               ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - ขຌอตอกลียว฿น 1 ดຌาน ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - หวัอดุ ขนาด Dia…….นิ ว ตัว
             - หวั SPRINKLER บบ SPRAY ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
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             - หวั SPRINKLER บบ GEAR   ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
             - หวั SPRINKLER บบ QUICK ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
             - หวั SPRINKLER บบ BIGGUN ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
             - SOLENOID VALVE ขนาด Dia…..นิ ว ชุด
             - GATE VALVE ขนาด Dia…..นิ ว ตัว
             - VALVE BOX  ขนาด Dia…..นิ ว ตัว
             - TIMER CONTROLLER SPRINKLER ขนาด…. ตัว
             - Y - STAINER ขนาด Dia…..นิ ว ตัว
             - FLEXIBLE  CONNECTION ขนาด Dia…..นิ ว ตัว
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)

3.2.4  งานระบบรดน  าตຌนเมຌ
             - ทอระบบรดน  าตຌมเมຌ (ชนดิทอละมาตรฐาน)  ขนาด.................นิ ว ม.

             - ขຌองอ 90 องศา  ขนาด.................นิ ว อนั
             - สามทาง T  ขนาด.................นิ ว อนั
             - ขຌอตอลด  ขนาด.................นิ ว อนั
             - อปุกรณ์ยึดขวนทอ น  ายา ละ อืไนโ รวม
             - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม
             - หวัรดน  าตຌนเมຌ SPIRNKLER ขนาด...............นิ ว ชนดิ............... ชุด
             - ประตูน  า (GATE VALVE) ขนาด.................นิ ว รงดัน...............PSI ครืไอง
             - ประตูน  ากนักลับ (CHECK VALVE) ขนาด......นิ ว  รงดัน.........PSI ครืไอง
             - ถังกรองน  า (FILTER SET) ชุด
             - ครืไองสูบน  า (PUMP SET) ชุด
               สูบน  าเดຌเมนຌอยกวา……..ลิตร / นาท ีทีไความสูง……...มตร
               พรຌอมอปุกรณ์ละระบบควบคุมบบอตันมติั
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.5  งานระบบเฟฟງาละสืไอสารบริวณ
             - คมเฟถนน/ชุด
                               คมเฟหรือหลอด  บบ……ขนาด……. ชุด
                               กลองหรือครอบ     บบ……ขนาด……. ชุด
                               บาลาสต์                  บบ ……ขนาด……. ชุด
                               สตาร์ทตอร์            บบ ……ขนาด……. ชุด
                               สาเฟบบ              บบ ……ขนาด……. ตຌน
                               สวิทส์เฟบบ         บบ……ขนาด……. ชุด
             - สายเฟ   ขนาด ...…… s.q mm. ม.

             - ทอรຌอยสายเฟ   ขนาด Dia. ………นิ ว ม.
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             - อปุกรณ์ยึดทอละยึดสายเฟ รวม
             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.6  งานรั ว,ปງอมยาม,ถนน,ทางทຌา
             - งานท ารั วบบ…………………… ม.

             - งานท าประตูรั วบบ……………… บาน
             - งานท าปງอมยามขนาด…..บบ….… หลัง
             - งานท าถนน ค.ส.ล.    หนา….… ตร.ม.

             - งานท าถนน อสฟลัส์ติกคอนกรีต   หนา….… ตร.ม.

             - งานท าถนนลูกรังหรือหนิคลุก   หนา….… ตร.ม.

             - งานท าคันหนิรางตื น  ค.ส.ล.  ขนาด…….. ม.

             - งานทางดินทຌา ชนดิ………...บบ………... ตร.ม.

             - งานคันหนิ ค.ส.ล. ส ารใจรูป ม.

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
3.2.7  งานอืไนโ
             - ตูຌ SINK ลຌางภาชนะบบ….….ขนาด…...….. ชุด

             - อืไนโ (ถຌาม฿ีหຌระบุ.......................)
                        .........................................................

ฯลฯ
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1   งานจดัซืๅอครุภัณฑ์ลอยตวั (ทุกชนิดละประภท)

-  ตຍะท างาน       บบ……….…ขนาด…………….. ชดุ
-  ตຍะท างาน       บบ.…………ขนาด…………….. ชดุ
-  กຌาอี ท างาน      บบ.………....ขนาด…………… ชดุ
-  กຌาอี ประชมุ     บบ.………....ขนาด…………… ชดุ
-  ตูຌหนังสือ         บบ…………..ขนาด………… ชดุ
-  ตูຌกใบอกสาร    บบ..…..….....ขนาด…...….. ชดุ
-  ชั นวางของ       บบ….………ขนาด…...….. ชดุ
-  ชดุรับขก        บบ………..…ขนาด……….. ชดุ

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
2  งานจดัซืๅออุปกรณ์ระบบสต

-  ล าพง                              บบ …….. ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองขยายสียง              บบ …….. ขนาด ………  ชดุ
-  EQUALIZING CROSS-OVER     บบ ….. ขนาด… ชดุ
-  DIGITAL MULTI EQUALIZER  บบ……ขนาด … ชดุ
-  ครืไองปรับตกตงสียง     บบ …….. ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองผสมสัญญาณสียง  บบ …….. ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองลนละบันทึกตลับทป บบ …… ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองลนคอมพใคดิสก ์         บบ …… ขนาด ……… ชดุ
-  เมครฟนเรຌสายบบหนีบ   บบ …….ขนาด …… ชดุ
-   ตูຌส าหรับ฿สครืไองสียง    บบ ……ขนาด …ความสูง ชดุ
-  ตຍะคอนซลส าหรับวางครืไองผสมสัญญาณ บบ … ชดุ
-  คาสายเมครฟนละสายล าพง รวม

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
3 งานจดัซืๅออุปกรณ์ระบบสตทัศน์

-  ครืไองฉายวีดีอปรจคตอร์ บบ …… ขนาด …… ชดุ
-  จอฉาย บบ ………………………….. ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองลนละบันทึกวีดีอ บบ …….. ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองฉายสเลด์พรຌอมลนส์ บบ …… ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองฉายวีดีอปรจคตอร์ บบ ……ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองควบคุม DISSOLVE บบ …….. ขนาด …… ชดุ
-  ครืไองทปซิงครเนท์  บบ ……….... ขนาด ……… ชดุ

หนวย หมายหตุ

สวนทีไ 2 : ครภุัณฑ์จัดซืๅอหรอืสัไงซืๅอ

ล าดบัทีไ รายการ

 (ค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือผูຌจ าหนายดยเมรวมคาตดิตัๅงละคา฿ชຌจาย฿ดๆ)
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-  ครืไองลือกสัญญาณภาพ บบ ……… ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองชี บอกต าหนง บบ ………...... ขนาด ……… ชดุ
-  คาสายสัญญาณภาพ รวม

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
4 งานจดัซืๅออุปกรณ์ระบบคอมพิวตอร์

-  รางละทอรຌอยสาย บบ …….. ขนาด ……… มตร
-  สายคอมพิวตอร์ บบ …….......ขนาด ……… มตร
-  ครืไองคอมพิวตอร์ บบ ……... ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองส ารองเฟฟງา บบ …….. ขนาด ……… ชดุ
-  ครืไองพิมพ์ บบ …………….. ขนาด ……… ชดุ
-  จอมอร์นิตอร์ บบ ………….. ขนาด ……… ชดุ

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
5 งานจดัซืๅออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

-  ผงควบคุมหลัก บบ ………... ขนาด ……… ชดุ
-  กลຌองทีวี บบ …………….….. ขนาด ……… ครืไอง
-  สายสัญญาณ  บบ ………...….. ขนาด ……… มตร
-  ทอรຌอยสาย   บบ ……………... ขนาด ……… มตร

         -  อืไนโ (ระบุ.......................)
6     งานจดัซืๅอหรือสัไงซืๅออืไนๆ   (ถຌามี฿หຌระบุ)

          -  ..........................................................................

ฯลฯ



1  การก าหนดคุณสมบัติผูຌปฏิบัติงานหรือคุมการกอสรຌางพิศษฉพาะ งาน
2  การก าหนด฿หຌ฿ชຌนัไงรຌานพิศษพืไอความปลอดภัยตอคนงานกอสรຌาง งาน
3  การท า BENCH  MARK ส าหรับตรวจชใคระดับมาตรฐาน งาน
4  การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสรຌางป็นระยะโ งาน
5  การท าอาคารบางสวน฿หຌลຌวสรใจพืไอขຌาเป฿ชຌสอยกอนสรใจทั งครงการ งาน
6  การก าหนด฿หຌท ารายละอยีดผนงานกอสรຌางดຌวยระบบ C.P.M งาน
7  การจดัสรຌางส านักงานสนาม ส าหรับผูຌวาจຌางหรือผูຌควบคุมงาน งาน
8  การท าระบบปງองกนัฝุຆนตามขຌอบังคับ งาน
9  การจดัท าระบบปງองกนัดินพัง งาน
10  การ฿ชຌจายส าหรับอปุกรณ์ครืไองจกัรกลพิศษ฿นการกอสรຌาง  ชน งาน

TOWER CRANE   ครืไองสงคอนกรีตขณะท   ป็นตຌน
11  การ฿ชຌจายกรณีเมอนุญาต฿หຌคนงานพัก฿นบริวณทีไกอสรຌาง งาน

(ฉพาะคาพาหนะเป-กลับของคนงาน)

12  คา฿ชຌจาย฿นกรรมวิธีปງองกนัชวีิตละทรัพยสิ์นของบุคคลทีไ 3 งาน
13  คา฿ชຌจาย฿นการน าวัสดุกอสรຌางเป฿ชຌ฿นสถานทีไ ทีไมีขຌอจ ากดั฿นการล าลียง งาน

วัสดุซึไงเมป็นเปดยปกติของงานกอสรຌางดยทัไวโเป
14  คาขนสงวัสดุละหรืออปุกรณ์กอสรຌาง฿นกรณีทีไจ าป็นตຌองค านวณคาขนสง งาน
15  อืไนโ  (ถຌามี฿หຌระบุ)  

………………………………………..................…………………………  

…………………………………………………………………  

ฯลฯ

หมายหตุ

สวนทีไ 3 : คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ

ล าดบัทีไ รายการ หนวย
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มาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน 

ในงานกอสรຌางอาคาร 
 

 

฿นการวัดหาปริมาณงาน ส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  มีขຌอก าหนดทีไป็น
มาตรฐาน เวຌดังนีๅ 

 

1. การวัดจ านวนปริมาณงาน 

   1.1  ฿หຌ฿ชຌตัวลขอารบิค 

   1.2  ก าหนดทศนิยมจ านวนสองหลัก (ยกวຌนจ านวนนับ) 
   1.3  ฿หຌปัดศษทศนิยม 

 

2. หนวยของปริมาณงาน  ฿หຌก าหนดตาม 

   2.1  มาตรฐานสากล 

   2.2  มาตรฐานงานชาง  หรือ 

   2.3  มาตรฐานของผูຌผลิตสินคຌา 
 

  3. การวัดหาปริมาณในงานกอสรຌางอาคาร  ด านินการเดຌ ดังนีๅ 
   3.1  จากการส ารวจ :  การวัดหาปริมาณงานดย฿ชຌครืไองมือส ารวจ 

   3.2  จากสถานที่จริง :  การวัดหาปริมาณงาน฿นสถานทีไกอสรຌางจริง  หรือ 

   3.3  จากบบกอสรຌาง :  การวัดหาปริมาณงานจากรูปบบรายการ (บบกอสรຌาง) ทีไจะ
฿ชຌกอสรຌาง 
 

  4.  วิธีการวัด  ฿หຌ฿ชຌหลักการ  ดังนีๅ 
           หลักการ  : ฿ชຌตัวลขทีไก ากับเวຌ฿นรูปบบรายการกอสรຌาง  (บบกอสรຌาง) 

 : การวัดดย฿ชຌสกลจากรูปบบ ควรระมัดระวังความคลาดคลืไอน 

    :  วัดปริมาณงานทีไเดຌจริง  ลຌวผืไอป็น % ตามหลักกณฑ์การผืไอทีไก าหนดเวຌ 
    :  วัดปริมาณงานทีไเดຌจริง ลຌวผืไอปริมาณวัสดุ฿นคาวัสดุมวลรวมตอหนวย 
(กรณีค านวณปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย) 
    :  นับจ านวนปริมาณงานทีไเดຌจริงจากรูปบบรายการกอสรຌาง (บบกอสรຌาง) 
หรือจากรายการหรือรายละอียดประกอบทีไก าหนดเวຌ 
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หมายหตุ 
- กรณีอาคารสูงหรืออาคารขนาด฿หญ ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางหรือผูຌประมาณการราคา 

ตຌองพิจารณาถึงขนาดหนຌาตัดของครงสรຌาง  ชน  ขนาดสา หรือขนาดคาน  พราะปริมาณวัสดุอาจคลาดคลืไอน
จากความป็นจริงเดຌ  ดังนัๅน การวัดอาจตຌอง฿ชຌระยะจากขอบถึงขอบ พืไอ฿หຌการค านวณหานืๅอทีไหรือปริมาณนัๅน  
ถูกตຌองละปน็จริงทีไสุด 

- ปริมาณงาน  หมายถึง  จ านวนหรือปริมาณของงาน  วัสดุ  ละหรือรงงาน  ส าหรับรายการ 

งานกอสรຌางนัๅน 
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หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงาน 

งานกอสรຌางอาคาร 
 

 

 ฿นการวัดหาปริมาณงานดยทัไวเป ตຌองป็นเปตามมาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน 

฿นงานกอสรຌางอาคารดังกลาวลຌว฿นสวนของมาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน฿นงานกอสรຌาง
อาคาร ตอยางเรกใตาม฿นบางรายการงานกอสรຌาง จ าป็นตຌองมีหลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการวัดละ
ค านวณหาปริมาณงาน วัสดุ ละหรือรงงานทีไชัดจนยิไงขึๅน ดยฉพาะอยางยิไง รายการงานกอสรຌาง
฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ละงานระบบตางโ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางงานกอสรຌางสามารถวัดละค านวณปริมาณงานเดຌอยางถูกตຌอง ครบถຌวน ดังนัๅน 
รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไเดຌก าหนดหลักกณฑ์การวัดละค านวณปริมาณงานเวຌ฿นสวนนีๅ ฿หຌ฿ชຌตาม         

ทีไก าหนด฿นสวนนีๅ 
 

 หลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานทีไก าหนดเวຌ฿นสวนนีๅ ประกอบดຌวย รายการงานกอสรຌาง  

บางรายการ฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล ดับพลิง  
ละป้องกันอัคคภีัย งานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร ละงานระบบปรับอากาศละครืไองกล ดังตอเปนีๅ 
 

 

 

1.  งานครงสรຌางวิศวกรรม 
 

      1.  งานขุดดินละถมดิน 

- งานขุดดินละถมคืน ฿หຌค านวณหาปริมาณงานดินทีไตຌองขุด ตามนืๅอทีไของฐานราก 

ตละขนาดคูณดຌวยความลึกจากระดับดินถึง฿ตຌฐานราก  ลຌวคูณดຌวยจ านวนของฐานรากตละขนาด
จะเดຌผลลัพธ์  มีหนวยป็น........ม.3 มืไอเดຌปริมาณงานดินขุดของฐานรากทัๅงหมดลຌว ฿หຌน าเปรวมกับ
ปอร์ซในต์การผืไองานขุดดิน  (ตามหลักกณฑ์ผืไอดินพังละพืไอท างานสะดวก)  กใจะเดຌปริมาณงาน
ดินขุดทัๅงหมดป็นจ านวน.......ม.3 
 - การถมคืน คือ การน าดินทีไขุดขึๅนจากฐานราก ลຌวถมคืนลงเป฿นหลุมฐานรากหลังจาก 

ท าการหลอคอนกรีตฐานรากละสาตอมอลຌวสรใจ 
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       2.  งานตอกข็ม 

            - งานตอกสาขใม  ฿หຌการค านวณหาปริมาณของสาขใมทีไจะตอก  ตามชนิด  ขนาด  ละ
ความยาวของสาขใม  ดยคิดปริมาณของสาขใมทีไก าหนด฿หຌตอก  กับฐานรากตละขนาด  ลຌวรวม
ยอดเดຌจ านวนทา฿ด  ป็นปริมาณของสาขใมทีไจะ฿ชຌทัๅงหมดป็นจ านวน..........ตຌน 

หมายหตุ    กรณีมีคาจาะส ารวจดิน  ทดสอบการรับนๅ าหนักของสาขใม ละหรือทดสอบ
ความสมบูรณ์ของสาขใม  ฿หຌค านวณป็นคางานตຌนทุนเวຌ฿นสวนของคางานตຌนทุน 

 

       3. งานครงสรຌางคอนกรีตสริมหล็ก 

         3.1 งานวัสดุรอง฿ตຌฐานราก การค านวณหาปริมาณงานวัสดุรอง฿ตຌฐานราก ฿หຌค านวณวัสดุ 
รองฐานรากตามขนาดนืๅอทีไ฿ตຌฐานรากตละขนาดคูณดຌวยความหนาของวัสดุรอง฿ตຌฐานราก ลຌวคูณดຌวย
จ านวนของฐานรากตละขนาด จะเดຌผลลัพธ์ป็น......ม.3  มืไอรวมปริมาณงานวัสดุรอง฿ตຌฐานราก
ทัๅงหมดลຌว ฿หຌน าเปรวมกับปอร์ซในต์การผืไองานถมทราย (ตามหลักกณฑ์ผืไอการยุบตัวของงานถม
ทราย)  กใจะเดຌปริมาณงานวัสดุรอง฿ตຌฐานรากทัๅงหมดป็นจ านวน.......ม.3 
        3.2 งานคอนกรีตรอง฿ตຌฐานราก (คอนกรีต 1:3:5)  การค านวณหาปริมาณงานคอนกรีตรอง฿ตຌ
ฐานราก ฿หຌค านวณคอนกรีตของฐานรากตามขนาดนืๅอทีไ฿ตຌฐานรากตละขนาดคูณดຌวยความหนาของ
งานคอนกรีต฿ตຌฐานราก ลຌวคูณดຌวยจ านวนของฐานรากตละขนาด จะเดຌผลลัพธ์ป็น.......ม.3   
มืไอรวมปริมาณงานคอนกรีตรอง฿ตຌฐานรากทุกขนาดลຌว กใจะเดຌปริมาณคอนกรีต฿ตຌฐานรากทัๅงหมด 
ป็นจ านวน........ม.3 
         3.3 งานคอนกรีตครงสรຌาง ฿หຌค านวณหาปริมาณนืๅองานคอนกรีตครงสรຌางของอาคาร
ทัๅงหมดตัๅงตฐานราก สาตอมอ คานคอดิน  สา คาน พืๅนละบันเดทุกชัๅน จนถึงครงหลังคา 

ตามบบปลนลຌวรวมจ านวนทัๅงหมดป็น..........ม.3 
- คอนกรีตฐานราก  การค านวณปริมาณคอนกรีตฐานราก ฿หຌค านวณคอนกรีต 

ตามขนาดของฐานรากตละขนาด คือ ความกวຌางคูณความยาว ลຌวคูณดຌวยความหนาของฐานราก  
จะเดຌผลลัพธ์ป็น.......ม.3  มืไอรวมปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดลຌว กใจะเดຌปริมาณคอนกรีตฐาน
รวมทัๅงหมดป็นจ านวน........ม.3 
  -  คอนกรีตสาตอมอ การค านวณปริมาณคอนกรีตสาตอมอ ฿หຌค านวณพืๅนทีไหนຌาตัด
ตามขนาดของสาตอมอตละขนาด ลຌวน าพืๅนทีไหนຌาตัดของสาตอมอนัๅนคูณดຌวยความสูง 
ของสาตอมอ จะเดຌผลลัพธ์ป็น........ม.3  มืไอรวมปริมาณคอนกรีตสาตอมอทุกขนาดลຌว กใจะเดຌ
ปริมาณคอนกรีตสาตอมอทัๅงหมดป็นจ านวน.........ม.3 
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-  คอนกรีตสา  การค านวณปริมาณคอนกรีตสา  ฿หຌค านวณพืๅนทีไหนຌาตัดตามขนาด
ของสาตละขนาด  ลຌวน าพืๅนทีไหนຌาตัดของสาคูณดຌวยความสูงของสา  จะเดຌผลลัพธ์ป็น........ม.3   
มืไอรวมปริมาณคอนกรีตสาทุกขนาดลຌว  กใจะเดຌปริมาณคอนกรีตสาทัๅงหมดป็นจ านวน........ม.3 
  -  คอนกรีตคาน  การค านวณปริมาณคอนกรีตคาน  ฿หຌค านวณพืๅนทีไหนาตัดตามขนาด
ของคานตละขนาด  ลຌวน าพืๅนทีไหนຌาตัดของคานคูณดຌวยความยาวของคาน  จะเดຌผลลัพธ์ป็น.......ม.3  
มืไอรวมปริมาณคอนกรีตคานทุกขนาดลຌว กใจะเดຌปริมาณคอนกรีตคานทัๅงหมดป็นจ านวน........ม.3 
  -  คอนกรีตพืๅน  การค านวณปริมาณคอนกรีตพืๅน  ฿หຌค านวณนืๅอทีไของพืๅนตาม
ขนาดของพืๅนตละขนาด  ลຌวน านืๅอทีไของพืๅนคูณดຌวยความหนาของพืๅนจะเดຌผลลัพธ์ป็น..........ม.3   
มืไอรวมปริมาณคอนกรีตพืๅนทุกขนาดลຌว กใจะเดຌปริมาณคอนกรีตพืๅนทัๅงหมดป็นจ านวน........ม.3 
 

      4.  งานไมຌบบหลอคอนกรีต   การค านวณหาปริมาณนืๅอทีไเมຌบบ  หมายถึง การค านวณหานืๅอทีไ
เมຌบบทีไรองรับหรือหอหุຌมคอนกรีตทีไ จะหลอป็นงานครงสรຌาง  ค.ส.ล. ทัๅงหมด ตัๅงตฐานราก   
ตอมอ  สา  คาน  พืๅน  ฯลฯ  ป็นตຌน  ซึไงมืไอรวมปริมาณนืๅอทีไเมຌบบทัๅงหมดลຌว  จะเดຌปริมาณงานเมຌ
บบป็นจ านวน.....ม.2 
  -  การค านวณหาปริมาณเมຌคราวส าหรับยึดเมຌบบ ฿หຌค านวณดยฉลีไยประมาณ 30% 
ของนืๅอทีไเมຌบบซึไงปรับลดปริมาณลຌว จะเดຌผลลัพธ์ปริมาณเมຌคราวส าหรับยึดเมຌบบป็น..........ฟ.3 
  -  การค านวณหาปริมาณเมຌคๅ ายันเมຌบบ  ฿หຌค านวณดย฿ชຌอัตรา เมຌคๅ ายันทຌองคาน 1 
ตຌน ตอความยาวของทຌองคาน 1 มตร  ละเมຌคๅ ายันทຌองพืๅน 1 ตຌน  ตอนืๅอทีไพืๅน 1 ตารางมตร มืไอ
รวมปริมาณงานเมຌคๅ ายันทัๅงหมดลຌว จะเดຌป็นจ านวน............ตຌน 

    กรณีของบบหลอคอนกรีตบบหลใกหรือลหะอืไนโ  ฿หຌค านวณปริมาณดย฿ชຌหลักกณฑ์
การค านวณปริมาณเมຌบบหลอคอนกรีต  มีหนวยป็นตารางมตร ดยเมคิดผืไอปริมาณ  (ส าหรับการ
ค านวณราคา฿นขัๅนตอนการค านวณราคา ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถสืบราคาคาชาตอ
ตารางมตร มาค านวณ) 
 

       5.  งานหล็กสริมคอนกรีต  การค านวณหาปริมาณหลใกสริมคอนกรีต  ฿หຌค านวณตามทีไ
ก าหนด฿นบบปลนตามชนิดขนาดละความยาวของหลใกสริม ดยคิดตามความกวຌางหรือความ
ยาวของครงสรຌางนัๅนโ ฿นนวสຌนตรง ดยเมตຌองหักผิวคอนกรีตทีไหอหุຌม ละเมตຌองผืไอความยาว฿น
การทาบตอ  งอปลาย  หรือดัดคอมຌา ชน กรณีของหลใกสริมของฐานราก ฿หຌค านวณหลใกสริมตาม
ขนาดละ ตามความกวຌาง  ยาว  ของฐานราก คูณดຌวยจ านวนสຌนตามบบปลน  ลຌวรวมดຌวยความ 
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ยาวทัๅงหมดป็น.......มตร   ป็นตຌน 

  -  หลใกสริมของสา ฿หຌค านวณหลใกสริมทีไป็นหลใกยืนตละขนาดตามความสูง
ของสา ละจ านวนตามบบปลน ลຌวรวมความยาวป็น.......มตร สวนหลใกปลอก฿หຌค านวณ 

ความยาวตามสຌนรอบรูปของสา ละจ านวนของหลใกปลอกตามบบปลน ลຌวรวมความยาวป็น
.......มตร 
  -  หลใกสริมคาน   ฿หຌค านวณหลใกสริมทีไป็นหลใกนอน  ทัๅงทีไวาง฿นนวราบละ
ดัดป็นคอมຌาตละขนาดตามความยาวของคานจากศูนย์กลางสาถึงศูนย์กลางสา  ละจ านวน              

ตามบบปลน  ลຌวรวมความยาวป็น.....มตร สวนหลใกปลอก฿หຌค านวณความยาวตามสຌนรูปของคาน 
ละจ านวนของหลใกปลอกตามบบปลน  ลຌวรวมความยาวป็น.......มตร 

  -  หลใกสริมของพืๅน   ฿หຌค านวณหลใกสริมทีไป็นหลใกนอนทีไวาง฿นนวราบละ
ดัดป็นคอมຌาตละขนาดตามความกวຌางละความยาวของผนพืๅน ละจ านวนตามบบปลน    
ลຌวรวมความยาวป็น......มตร สวนหลใกพิศษ ฿หຌค านวณตามขนาดละความยาวของหลใกตละสຌน  
ละจ านวนตามบบปลน  ลຌวรวมความยาวป็น........มตร 

  -  หลใกสริมบันเด ฿หຌค านวณหลใกสริมทีไป็นหลใกนอน ตามความกวຌางละความยาว
ของบันเด สวนหลใกลูกซ฿หຌค านวณความยาวตามความกวຌางของลูกนอนบวกดຌวยความสูงของลูกตัๅง  
ลຌวคูณจ านวนหลใกตามบบปลน  ลຌวรวมความยาวทัๅงหมด เดຌป็นจ านวน........มตร 

  -  การค านวณหาปริมาณลวดผูกหลใก ฿หຌ ค านวณดย฿ชຌค าฉลีไ ยประมาณ  
30 กิลกรัมตอนๅ าหนักหลใกสริม 1 มตริกตัน 
 

     ทัๅงนีๅ มืไอค านวณเดຌปริมาณหลใกสริมทุกขนาดของงานครงสรຌางทัๅงหมด (ซึไงมีความยาว
ป็นมตร) ลຌว ฿หຌผืไอการทาบตอ  งอปลาย  ดัดคอมຌา  ละการสียศษ ตามปอร์ซในต์การผืไอ
หลใกตละขนาด จากนัๅน฿หຌค านวณหานๅ าหนักของหลใกสริมป็น......กก.  หรือมตริกตัน 

 

 6.  น  ายากันซึมผสมคอนกรีต  (ถຌามี)  ฿หຌค านวณจ านวนตามนืๅองานคอนกรีตทีไผสม   
รวมป็น.....ม.3 

 

7.  งานครงหลังคา 

7.1 งานครงหลังคาเมຌ  การค านวณหาปริมาณเมຌทีไ฿ชຌท าครงหลังคา  มีหนวยป็น….ฟ3  
เดຌก เมຌขืไอ เมຌดัๅง เมຌคๅ ายัน  เมຌจันทันอก  เมຌจันทันพราง  เมຌอกเก  เมຌสะพานรับจันทัน   เมຌปหรือ
เมຌระนง  เมຌชิงชายละเมຌปั้นลมขนาดหนຌาตัดป็นนิๅว  ความยาวป็นมตร   ลຌวคิดรวมป็น…..ฟ3 
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  - ฿นการค านวณความยาวของเมຌตละอยางนัๅน  ตຌองผืไอความยาวเมຌ฿หຌพอกับการ
กอสรຌางจริง ดยความยาวของเมຌปรรูป฿นทຌองตลาด เมຌขนาดหนຌาตัดลใกจะมีความยาวตัๅงต 1.00 ม. 
1.50 ม.  2.00 ม. ละเมกิน 6.00 ม.  ชน  เมຌขนาด 1-1/2" x 3"  ฯลฯ  ป็นตຌน สวนเมຌหนຌาตัด฿หญ  
ชน 2" x 8"  จะมีขนาดความยาวตัๅงต 2.00 ม. ถึง 8.00 ม. ดຌวยหตุนีๅ  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
จึงตຌองระมัดระวัง฿นรืไองความยาวของเมຌ  พราะถຌาความยาวตละขนาดเมลงตัวหรือเมพอดีกับการ
฿ชຌงานกอสรຌางจะตຌองพิไมความยาวขึๅนอีก 50 ซนติมตร 

  -  ประมาณการหาอุปกรณ์ยึดครงหลังคา  เดຌก   ผนหลใกปะกับรอยตอเมຌ            
นຍอตสกรูยึดรอยตอขนาดตางโ ฿หຌค านวณหาจ านวนหรือปริมาณจากบบปลนหรือบบขยาย 

  -  การค านวณหานืๅอทีไ ครงหลังคา  ฿หຌค านวณตามนวราบกวຌางคูณยาว               
เดຌนืๅอทีไป็น.......ม.2    พืไอน าเปค านวณคารงงาน฿นการประกอบละตดิตัๅงครงหลังคา 
 

7.2 งานครงหลังคาหลใกรูปพรรณ  ฿หຌค านวณหาปริมาณหลใกรูปพรรณทีไ฿ชຌท าครงหลังคา
ดยยกตามชนิดของหลใก  ขนาดหนຌาตัด  ละความหนา  ดยหลใกชนิดดียวกันทีไ฿ชຌ฿นหนຌาทีไ
ดียวกัน หรือขนาดดียวกันทีไ ฿ชຌป็นจ านวนมาก  ฿หຌหาความยาวดยรวมลຌวผืไอปอร์ซใน ต์ 

ความสียหายจากการ฿ชຌงาน 3% ส าหรับหลังคาทรงจัไว,ทรงพิง,ครง Truss ละ 5% ส าหรับ 

ทรงปั้นหยา มืไอเดຌความยาวสุทธิลຌว ฿หຌหารดຌวย 6.00 ม. (ความยาวตามมาตรฐานหลใกรูปพรรณทัไวเป) 
ผลลัพธ์ทีไเดຌถຌามีศษ฿หຌปัดศษป็นจ านวนตใมทอน  จากนัๅน฿หຌค านวณหานๅ าหนักของหลใกตละชนิด  
มีหนวยป็น........กิลกรัม 

  -  นๅ าหนักของหลใกรูปพรรณตามทีไค านวณเดຌ  จะมีหนวยป็น.....กิ ลกรัม    
พืไอน าเปค านวณคารงงาน฿นการประกอบละติดตัๅงครงหลังคาหลใกรูปพรรณตอเป 

 7.3  งานทาสีนๅ ามันกันสนิม  ฿หຌค านวณหาพืๅนทีไผิวดยรอบของหลใกรูปพรรณตละชนิด  
ลຌวคูณดຌวยจ านวนทอน   มืไอรวมพืๅนทีไทีไจะทาสีของหลใกรูปพรรณทุกชนิด กใจะเดຌพืๅนทีไทาสีนๅ ามัน
กันสนิมทัๅงหมด  มีหนวยป็น........ตร.ม. 
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2.  งานสถาปัตยกรรม 
 

 1   งานมุงหลังคา 

 1.1  วัสดุมุงหลังคา 
  -  กระบืๅองเฟบอร์ซีมนต์ชนิดลอนคูขนาด 0.54 x 1.20 ม.  หรือทีไมีขนาด ชนิด  
ละหรือคุณลักษณะทียบทาหรือ฿กลຌคียง การค านวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกลาวตຌองค านวณ
หักความกวຌางของผนวัสดุทีไตຌองซຌอนทับทัๅ งดຌานกวຌางละดຌานยาว ตามทีไก าหนดเวຌ฿นคูมือ 

ของกระบืๅองตละชนิดหรือตามบบรูปรายการ มืไอเดຌจ านวนกระบืๅองทีไตຌอง฿ชຌมุงหลังคา 

ทัๅงหมดลຌว ฿หຌผืไอปอร์ซในต์ทีไอาจจะตกหักจากการกอง กใบ หรือจากการท างาน 3% ส าหรับ
หลังคาทรงจัไว,ทรงพิง   ละ 5% ส าหรับทรงปั้นหยา ผลลัพธ์ทีไเดຌจะป็นกระบืๅองทีไตຌอง฿ชຌทัๅงหมด  
มีหนวยป็น...........ผน 

  -  กระบืๅองคอนกรีตขนาด  0.32 x 0.42 ม. หรือทีไมีขนาด ชนิด ละหรือ
คุณลักษณะทียบทาหรือ฿กลຌคียง การค านวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาดังกลาว ฿หຌค านวณหาพืๅนทีไ
ตามนวลาดอียงของหลังคา มืไอเดຌพืๅนทีไดยรวมทัๅงหมดลຌว ฿หຌคูณดຌวยจ านวนผนกระบืๅองตอ  
1 ตารางมตร ตามทีไก าหนดเวຌ฿นคูมือของกระบืๅองตละชนิด หรือตามบบรูปรายการ มืไอเดຌจ านวน
กระบืๅองทีไตຌอง฿ชຌมุงหลังคาทัๅงหมดลຌว ฿หຌผืไอปอร์ซในต์ทีไอาจจะตกหักจากการกอง กใบ หรือจาก
การท างาน 3% ส าหรับหลังคาทรงจัไว,ทรงพิง  ละ 5% ส าหรับทรงปั้นหยา ผลลัพธ์ทีไเดຌจะป็น
กระบืๅองทีไตຌอง฿ชຌทัๅงหมด  มีหนวยป็น...........ผน 

 1.2   การค านวณหาปริมาณวัสดุมุงครอบสันชนิดตางโ ชน ครอบสันองศา,ครอบสัน  

ปรับมุมกระบืๅองลอนคู,ลอนหลใก หรือครอบสันคຌง ครอบสันตะขຌ ครอบขຌางหนຌาจัไว ครอบขຌางชนผนัง ฯลฯ  
ป็นตຌน ฿หຌค านวณหาความยาวรวมลຌวหักระยะซຌอนทับของกระบืๅองตละชนิดตามทีไก าหนด 

เวຌ฿นคูมือของกระบืๅองตละชนิด หรือตามบบรูปรายการ พืไอจะหาจ านวนครอบมุมทีไตຌอง฿ชຌ
ทัๅงหมด ลຌวผืไอจ านวนทีไอาจจะตกหักพราะการกอง กใบ หรือจากการท างาน 3% ผลลัพธ์ทีไเดຌ 
จะป็นจ านวนทีไจะตຌอง฿ชຌทัๅงหมด  มีหนวยป็น.......ผน 

 1.3   การค านวณหาปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุมุงหลังคาละหรือยึดครอบมุม ฿หຌค านวณตาม
ชนิด ขนาด ละความยาวของวัสดุยึดวัสดุมุงหลังคาละหรือยึดครอบมุม ลຌวรวมยอดตละชนิด  
เดຌป็นปริมาณอุปกรณ์ยึดวัสดุมุงหลังคาละหรือยึดครอบมุมทัๅงหมด ดย฿หຌพิจารณารายละอียดจาก
บบปลน (บบกอสรຌาง) ละหรือรายการประกอบบบฯ 

 1.4   การค านวณหาพืๅนทีไมุงหลังคา  ฿หຌค านวณพืๅนทีไมุงหลังคาตามนวลาดอียงของหลังคา  
จะเดຌพืๅนทีไป็น........ม.2  พืไอน าเปค านวณคารงงานตามวัสดุมุงหลังคาตละชนิดตอเป 
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 2.  งานฝ้าพดาน 

 2.1  การค านวณปริมาณงานฝງาพดาน ฿หຌค านวณดยการหาพืๅนทีไตามระยะความกวຌางคูณ
ความยาว  ทีไก าหนด฿นบบปลน (บบกอสรຌาง)  ดยยกรายการตามชนิดของฝງาพดานชนิดตางโ  
ชน  ฝງายิปซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยตอรียบ ครงคราที-บาร์ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. , ฝງายิปซัไม
บอร์ดหนา  9  มม. ฉาบรอยตอรียบ ครงคราหลใกชุบสังกะสี , ฝງาอลูมินียมอบสีรูปตัวซี ยึดวຌน 

รองครงครา (ตามมาตรฐานผูຌผลิต) ป็นตຌน มืไอรวมพืๅนทีไฝງาพดานทุกชนิด จะเดຌป็นปริมาณฝງา
พดานทัๅงหมด ป็นจ านวน........ตร.ม. 
 

 3.  งานผนังละตกตงผิวผนัง  
 3.1   งานผนัง การค านวณปริมาณงานผนัง  หมายถึงการค านวณหาพืๅนทีไผนัง  วัสดุกอสรຌาง
ละหรือวัสดุชนิดผนตียึดครงคราวชนิดตางโ  ชน ผนังเมຌอัดซีมนต์ , ผนังเฟบอร์ซีมนต์ , 
ผนังยิปซัไมบอร์ด , ผนังเมຌทียมส ารใจรูป , ผนังกออิฐ , ผนังกระบืๅองผนรียบ , ผนังเมຌอัด  ป็นตຌน    
฿หຌค านวณดยการค านวณหาพืๅนทีไตามระยะทีไก าหนด฿นบบปลน (บบกอสรຌาง) ละหรือระยะ 

ทีไวัดเดຌจริง ลຌวรวมกันป็นงานผนังทัๅงหมด  จ านวน......... ตร.ม. 
3.2  งานฉาบปูน การค านวณหาปริมาณงานฉาบปูนมีหนวยป็นตารางมตร ดย฿หຌ

ค านวณหาพืๅนทีไของงานฉาบปูนตละประภท ตละงาน หรือตละสวน ตามระยะทีไก าหนด฿นบบปลน
หรือระยะทีไวัดเดຌจริง ชน งานผนังฉาบปูนรียบ , งานฉาบปูนพดาน  ละงานฉาบปูนครงสรຌาง   
ป็นตຌน  ลຌวรวมกันป็น……….ตร.ม 

 3.3   งานวัสดุผิวผนัง การค านวณหาปริมาณงานมีหนวยป็นตารางมตร ดยค านวณยก
ป็นปริมาณของวัสดุบุผนังตละชนิดหรือตละบบ ตามขนาด ชนิด บบ ละหรือคุณลักษณะทีไ
ตางกัน  ตามทีไก าหนด฿นบบปลนหรือรายการประกอบบบฯ ชน ผนังบุกระบืๅองดินผาคลือบ
ซรามิคขนาด 8” x 8” , 8” x 10”  ผนังบุหินออนขนาด 0.30 x 0.60 ม. ผนังหินทรายลຌาง  
ผนังท าหินลຌาง ป็นตຌน มืไอค านวณหาพืๅนทีไของวัสดุตละชนิดหรือตละบบลຌว ฿หຌรวมกันเดຌ
ป็น…….ตร.ม 

 

4.  งานท าพืๅน 

 4.1   งานท าพืๅนเมຌ  ป็นการค านวณหาปริมาณเมຌทีไ฿ชຌท าคาน , ตง ละพืๅน  มีหนวยป็น......ฟ.3 
  -  การค านวณความยาวของเมຌตละอยางนัๅน  ตຌองผืไอความยาวเมຌ฿หຌพอกับการ
กอสรຌางจริง ดยความยาวของเมຌปรรูป฿นทຌองตลาด กรณีเมຌขนาดหนຌาตัดลใกจะมีความยาวตัๅงต  
1.00 ม.1.50 ม. 2.00 ม. ละเมกิน  6.00 ม. ชน เมຌขนาด  1-1/2” x 3”  ป็นตຌน สวนเมຌหนຌาตัด 
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฿หญหรือกวຌาง ชน  2” x 8” ป็นตຌน จะมีความยาวตัๅงต 2.00 ม. ถึง 8.00 ม. ทัๅงนีๅ ฿นการค านวณ
ปริมาณ฿หຌพิไมความยาวขึๅนหนวยละ  50  ซนติมตร 
           ดຌวยหตุนีๅ  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณจึงตຌองระมัดระวัง฿นรืไองความยาวของเมຌ  
พราะถຌาความยาวเมຌตละขนาดเมลงตัวหรือเมพอดีกับการ฿ชຌงานกอสรຌาง จะตຌองพิไมความยาวขึๅนอีก  
50  ซนติมตร  ดังกลาว 

  -  การค านวณปริมาณอุปกรณ์ยึดคาน ตง ซึไงเดຌก ผนหลใกประกับ นຍอตสกรู
ส าหรับยึดขนาดตางโ ป็นตຌน ฿หຌค านวณหาจ านวนจากบบปลน รายการประกอบบบฯ ละหรือ
บบขยาย 

  -  การค านวณหาปริมาณงานท าพืๅนเมຌ ฿หຌค านวณตามนวราบ ดย฿ชຌความกวຌาง 
คูณความยาว  กใจะเดຌงาน าพืๅนเมຌ  มีหนวยป็น......ม.2 พืไอน าเปค านวณคารงงาน฿นการประกอบ
ละติดตัๅงงานท าพืๅนเมຌ 
 4.2   งานวัสดุผิวพืๅน  การค านวณหาปริมาณงานวัสดุผิวพืๅน มีหนวยป็นตารางมตร  
ดย฿หຌค านวณยกป็นปริมาณวัสดุผิวพืๅนตละประภทหรือชนิด ชน พืๅนปูกระบืๅองดินผาคลือบ
ซรามิค ขนาด  12” x 12” , พืๅนปูหินออน ขนาด 0.30 x 0.60  ม. , พืๅนท าหินลຌาง , พืๅนท าทรายลຌาง  
ป็นตຌน  ลຌวค านวณพืๅนทีไกวຌาง x ยาว  ตามระยะทีไก าหนดเวຌ฿นบบปลน มืไอรวมพืๅนทีไวัสดุผิวพืๅน
ทุกประภทหรือชนิด  จะเดຌปริมาณงานวัสดุผิวพืๅนทัๅงหมด  ป็น.........ตร.ม. 
 4.3   งานบัวชิงผนัง การค านวณหาปริมาณงานบัวชิงผนังมีหนวยป็นมตร ดย฿หຌค านวณ
ยกป็นปริมาณของวัสดุท าบัวชิงผนังตละประภทหรืองาน ชน บัวชิงผนังเมຌ , บัวชิงผนังหินขัด , 
บัวชิงผนังหินลຌาง ป็นตຌน ลຌวค านวณหาความยาวของวัสดุทีไ฿ชຌท าบัวชิงผนังของตละประภทหรืองาน   
ดยวัดระยะตามบบปลน มืไอรวมปริมาณของวัสดุท าบัวชิงผนังตละประภทหรืองาน   
จะเดຌปริมาณงานบัวชิงผนังทัๅงหมด ......... มตร 

 

 5.  งานประตู–หนຌาตาง 
 5.1  ประตู–หนຌาตาง ปริมาณหรือจ านวนของประตู–หนຌาตางมีหนวยป็นชุด ฿นการค านวณ
ปริมาณ ฿หຌค านวณหรือนับยกป็นปริมาณของประตู–หนຌาตางตละชนิดหรือตละบบ           
ตามสัญลักษณ์ทีไก าหนด฿นบบปลน (บบกอสรຌาง) ละหรือบบขยายงานประตู–หนຌาตาง ชน  
ป1 , ป2 , ป3 , ป4 , น1 , น2 , น3 , น4 , น5 ป็นตຌน มืไอรวมจ านวนทีไค านวณหรือนับเดຌ              
ของทุกชนิดหรือทุกบบ จะเดຌปริมาณงานหรือจ านวนของประตู–หนຌาตาง ทัๅงหมดป็น จ านวน ..... ชุด 

 5.2  ส าหรับรายละอียดประกอบการถอดบบพืไอค านวณปริมาณละราคาส าหรับวัสดุ
อุปกรณ์ละหรือสวนประกอบของงานประตู-หนຌาตาง  มีดังนีๅ 
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  -  วงกบประตู-หนຌาตาง ฿หຌค านวณปริมาณป็นจ านวนชุด ละสามารถยกรายการ
วัสดุทีไ ฿ชຌท าวงกบประตู-หนຌาตางเดຌตามรูปบบทีไตຌองการ หรือจะ฿ชຌวิธีสืบจากผูຌผลิตหรือสืบ           
฿นทຌองตลาดตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามขຌอทใจจริง 

-  บานประตู-หนຌาตาง ฿หຌค านวณปริมาณป็นจ านวนบาน ละสามารถยกรายการ
วัสดุ฿ชຌท าบานประตู- หนຌาตาง เดຌตามรูปบบทีไตຌองการ หรือจะ฿ชຌวิธีสืบจากผูຌผลิตหรือสืบ             
฿นทຌองตลาดตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามขຌอทใจจริง 
  -  อุปกรณ์ประตู–หนຌาตาง ฿หຌค านวณปริมาณป็นจ านวนชุดหรืออัน ลຌวตวัสดุ
อุปกรณ์ ทีไ ฿ชຌ  ดยค านวณยกอุปกรณ์ ประตู–หนຌาตางตามทีไ ก าหนดตามรูปบบรายการ                      
(บบกอสรຌาง) มืไอรวมกันทัๅงหมดลຌว เดຌป็นจ านวน......ชุดหรืออัน 

-  กระจกประตู–หนຌาตาง การค านวณปริมาณงานกระจกประตู–หนຌาตาง มีหนวย
ป็นตารางฟุต ดย฿หຌค านวณยกปริมาณงานตามชนิดละความหนา ชน การะจก฿สหนา 2 หุน ,  
กระจกฝງาหนา 1-1/2  หุน ป็นตຌน มืไอรวมกันทัๅงหมดลຌว เดຌป็นจ านวน......ตร.ฟ. 

-  อุปกรณ์พิศษอืไน โ ชน  ระบบปิด–ปิดอัตนมัติ , ระบบคีย์การ์ด ละหรืออืไนโ  
฿หຌค านวณยกปริมาณงานตามอุปกรณ์ ตามทีไก าหนดตามรูปบบรายการฯ ซึไงมืไอรวมกันลຌว  
เดຌป็นจ านวน......ชุดหรืออัน 

 

หมายหตุ 
(1)  ชุด  หมายถึง  รวมวงกบ–กรอบบานประตู-หนຌาตาง ละอุปกรณ์ประกอบทุกอยาง

เวຌดຌวยลຌว 

(2)  ราคาตอชุด รวมทัๅงราคาอุปกรณ์ตางโ  ฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนดกีไยวกับราคา
ละหลงวัสดุกอสรຌาง 
 

 6.   งานครืไองสุขภัณฑ์ละอุปกรณ์ประกอบหຌองนๅ า-หຌองสຌวม 

 6.1   ครืไองสุขภัณฑ์ การค านวณปริมาณหรือจ านวนมีหนวยป็นชุด ดย฿หຌค านวณยก
ปริมาณหรือจ านวนตามสัญลักษณ์ละชนิดของครืไองสุขภัณฑ์ตละชนิดหรือตละบบ  
ตามทีไก าหนดตามบบปลนละหรือบบขยายงานหຌองนๅ า–หຌองสຌวม ชน ถสຌวมชักครกชนิดนัไงราบ , 
ถสຌวมนัไงยอง , ถปัสสาวะชาย , อางลຌางมือชนิดขวนผนัง ป็นตຌน มืไอรวมทัๅงหมดจะเดຌปริมาณหรือ
จ านวน ..... ชุด 

 6.2   อุปกรณ์ประกอบหຌองนๅ า–หຌองสຌวม การค านวณปริมาณหรือจ านวนมีหนวยป็นชุดหรืออัน
ลຌวตอุปกรณ์ทีไจะ฿ชຌ ดย฿หຌค านวณยกอุปกรณ์ตามทีไก าหนดตามรูปบบฯ ละหรือรายการ 
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ประกอบบบฯ ชน ทีไ฿สสบู , ราวขวนผຌา , กระจกงา , ราวจับคนพิการ ป็นตຌน มืไอรวมทัๅงหมด   
จะเดຌปริมาณหรือจ านวน .....ชุดหรืออัน 

 6.3   คาน์ตอร์อางลຌางมือ การค านวณปริมาณงานมีหนวยป็นมตร ดย฿หຌค านวณยก
ปริมาณงานตามวัสดุทีไ฿ชຌตามทีไก าหนดตามรูปบบฯ ละหรือรายการประกอบบบ มืไอรวมทัๅงหมด
จะเดຌปริมาณหรือจ านวน.....มตร 

 6.4  ชุดหຌองนๅ าส ารใจรูป การค านวณปริมาณหรือจ านวนมีหนวยป็นชุดหรือหຌอง ดย฿หຌนับ
จ านวนป็นหຌองหรือชุด ทัๅงบบตใมหຌอง ละครึไงหຌอง (ดຌานหนຌา+ประตู) ซึไงรวมอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับหຌองนๅ าจากผูຌผลิตเวຌลຌว มืไอรวมทัๅงหมดจะเดຌปริมาณหรือจ านวน........ชุดหรือหຌอง 
 

 7.  งานบันไดละสวนประกอบบันได 

 7.1  บันเดเมຌ 
  -  ลูกตัๅง ลูกนอนเมຌ  ขนาดหนຌาตัด  ความยาว ละชนิดของเมຌ ฿หຌค านวณรวมกัน  
เดຌป็นจ านวน......ทอน 

  -  ราวบันเดเมຌพรຌอมลูกกรงเมຌ ขนาดหนຌาตัด ละชนิดของเมຌ ฿หຌค านวณหาความยาว
ดยรวม  เดຌป็นจ านวน.....มตร 
  -  มบันเดเมຌพรຌอมพุกรับขัๅนบันเด ขนาดหนຌาตัด ละชนิดของเมຌ ฿หຌค านวณ 

หาความยาวรวม  เดຌป็นจ านวน......มตร 

  -  พืๅนชานพัก , คานละตงเมຌ  ขนาดหนຌาตัด ละชนิดของเมຌ  ฿หຌค านวณหาพืๅนทีไรวม 
เดຌป็นจ านวน ...... ตร.ม. 
        หมายหตุ  สวนประกอบของงานบันเดเมຌทัๅงหมดดังกลาว อาจค านวณดยพิจารณา
จากขนาดหนຌาตัดของเมຌตละประภททีไ฿ชຌป็นสวนประกอบของงานบันเดเมຌ ดยมีหนวยป็น ลบ.ฟ.  
ทอน  มตร  หรือ ตร.ม.  กใสามารถทีไจะกระท าเดຌ ส าหรับราคา฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนดกีไยวกับราคา
ละหลงวัสดุกอสรຌาง 
 7.2   บันเด  ค.ส.ล. 
  -  บันเด ค.ส.ล. ซึไงตกตงผิวดຌวยวัสดุตางโ ชน บันเดลูกตัๅง–ลูกนอน  ท าผิวหินขัด  
ท าผิวทรายลຌาง ปูกระบืๅองดินผาสลับทรายลຌาง ปูกระบืๅองดินผาคลือบซรามิค ปูหินกรนิต 

ผิวปຆาหยาบ  ป็นตຌน ฿หຌค านวณหาความยาวดยรวมลูกตัๅง + ลูกนอน ละหรือวัสดุตกตงผิวตางโ   
ปริมาณทีไเดຌ รวมป็น......มตร 
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  -  อุปกรณ์ละสวนประกอบงานบันเด ค.ส.ล. ชน บัวชิงผนัง จมูกบันเดซาะรอง 
จมูกบันเดลหะชนิดตางโ ป็นตຌน ฿หຌค านวณหาความยาวรวมของอุปกรณ์ละสวนประกอบตางโ  
ปริมาณทีไเดຌ  รวมป็น......มตร 

  -  ราวกันตกประภทตางโ ชน ราวบันเดทอหลใกขนาด 2” ราวบันเดทอสตนลส 
ขนาด 3” ป็นตຌน  ฿หຌค านวณหาความยาวรวมของราวกันตกประภทตางโ ปริมาณทีไเดຌ รวมป็น......มตร 
 

 8.   งานทาสี 
  -  ป็นการค านวณหาปริมาณพืๅนทีไทาสี  มีหนวยป็นตารางมตร ดย฿หຌค านวณยก
ปริมาณงานตามวัสดุทีไ฿ชຌ ชน ทาสีนๅ ามัน ทาสีเมຌ  ทาสีนๅ ามันกันสนิมหลใก ทาสีนๅ าอะคริลิค 100%  
ชนิดทาภายนอก ละทาภาย฿น  สียຌอมนืๅอเมຌ (ชลຍคหรือลคกอร์) งานพนสีระบิด  ป็นตຌน     
มืไอรวมพืๅนทีไทาสีทัๅงหมดของทุกวัสดุทีไ฿ชຌ  จะเดຌพืๅนทีไทาสีทัๅงหมดป็น จ านวน........ตร.ม. 
  -  ฿นรืไองของชนิดละคุณลักษณะของสี ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจะตຌองศึกษา
รายละอียดกีไยวกับสีของตละบริษัทผูຌผลิตสี รวมทัๅงรายการประกอบบบฯ ฿หຌละอียดละขຌา฿จวา 
ผูຌออกบบตຌองการ฿หຌ฿ชຌสีประภทเหน  ส าหรับงานอะเร  ภาย฿นหรือภายนอก  พราะอาจกิด
ขຌอผิดพลาด฿นรืไองขอบขต คุณสมบัติ ละชนิดของสีทีไจะทาเดຌ   หรืออาจมีวัสดุบางรายการทีไเดຌมี
การท าสีมาจากรงงานลຌว  ชน  ประตูส ารใจรูป  ประตูหลใกกันเฟ  เมຌชิงชายส ารใจรูป  หรือเมຌฝา
ส ารใจรูป  ป็นตຌน 
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3.  งานระบบสุขาภิบาล ละระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย 

 

฿นการค านวณปริมาณงาน฿นสวนของงานระบบสุขาภิบาลละระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย ฿หຌ
ด านินการตามนวทางดังตอเปนีๅ 
 

1.  ศึกษาท าความขຌา฿จละวิคราะห์บบรูปรายการฯ  รวมทัๅงรายละอียดของวัสดุอุปกรณ์ทีไตຌอง฿ชຌ
รวมทัๅงการติดตัๅง 

1.1  งานระบบสุขาภิบาล  ดับพลิง ละป้องกันอัคคีภัย  ประกอบดຌวย 

-  ระบบทอระบายนๅ าสครก 

-  ระบบทอระบายนๅ าทิๅง 
-  ระบบทอระบายอากาศ 

-  ระบบทอนๅ าประปา 

-  ระบบทอนๅ ารຌอน 

-  ระบบทอระบายนๅ าฝน 

-  ระบบทอดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย 

-  ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร 

-  ระบบบ าบัดนๅ าสีย 

-  ระบบระบายนๅ าผังบริวณ 

-  ระบบรดนๅ าตຌนเมຌ 
 

1.2  รายละอียดของบบรูปรายการฯ ละรายการประกอบบบฯ   ฿นสวนของงานระบบสุขาภิบาลละ
ระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย  จะประกอบดຌวยระบบตางโ  ซึไงดยทัไวเปลຌวผูຌออกบบจะจ านกบบฯ  
ออกป็น ดังนีๅ 

-  บบปลนผังบริวณ 

-  บบปลนการดินทอพืๅนชัๅนตาง โ 

-  บบขยายหຌองนๅ าชัๅนตาง โ 

-  บบขยายเอซมตริกหຌองนๅ าชัๅนตาง โ 

-  บบขยายเดอะกรมทอระบบสุขาภิบาลนวดิไง 
-  บบมาตรฐานการติดตัๅงทอละอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 

-  บบปลนการดินทอดับพลิงชัๅนตาง โ 

-  บบขยายเดอะกรมทอดับพลิง฿นนวดิไง 
-  บบมาตรฐานการติดตัๅงทอดับพลิงชัๅนตาง โ 

-  บบมาตรฐานบอพักนๅ าสียละทอรับนๅ าสีย 
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-  บบมาตรฐานบอดักขยะละดักเขมัน 

-  บบมาตรฐานบอบ าบัดนๅ าสียชนิดหลอกับทีไหรือชนิดส ารใจรูป 

 

2.  การถอดบบส ารวจละค านวณหาปริมาณของวัสดุละอุปกรณ์฿นสวนของงานระบบสุขาภิบาล
ละระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย  สามารถด านินการเดຌ ดยบงออกป็น 2 สวน ดังนีๅ 

2.1  วัสดุอุปกรณ์ทีไนับเดຌ 
-  ป็นการส ารวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลทีไถอดป็นจ านวนนับเดຌ ชน จุกปຂดลຌางทอ

ทีไพืๅน (FCO) จุกปຂดลຌางทอ฿ตຌพืๅน (CO) รูระบายนๅ าทิๅงทีไพืๅน (FD)  รูระบายนๅ าฝนรูปดม (RD) รูระบายนๅ าฝน 

บบรียบ (RFD) ฝาปຂดทอระบายอากาศ (AVC)  ถังกใบนๅ าส ารใจรูป ครืไองสูบนๅ า มาตรวัดนๅ า ประตูนๅ าลิๅนกต  
ประตูนๅ าลิๅนปกผีสืๅอ ประตูนๅ ากันกลับ ประตูนๅ าระบายอากาศ กຍอกนๅ า ถังบ าบัดนๅ าสีย ถังดักเขมัน บอพัก ป็นตຌน 

-  ป็นการการส ารวจหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัยทีไถอด 

ป็นจ านวนนับเดຌ ชน ตูຌดับพลิงพรຌอมอุปกรณ์ประกอบ (FHC) ถังดับพลิงคมี หัวกระจายนๅ าดับพลิงอัตนมัติ 
(Automatic Sprinklers) ครืไองสูบนๅ า ประตูนๅ าชนิดตางโ หัวรับนๅ าดับพลิง (RMF) หัวจายนๅ าดับพลิง (SMC)   
ป็นตຌน 

2.2  วัสดุอุปกรณ์ทีไตຌองวัดความยาว 

 -  ป็นการส ารวจหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ทีไตຌองวัดความยาว เดຌก งานดินทอทอระบายนๅ า
สครก ทอระบายนๅ าทิๅง ทอระบายอากาศ ทอนๅ าประปา ทอนๅ ารຌอน ทอระบายนๅ าฝน ทอดับพลิง ทอรวบรวมนๅ าสีย  
ทอระบายนๅ า ทอรดนๅ าตຌนเมຌ  ป็นตຌน จะถอดป็นมตร ดยจะริไมส ารวจปริมาณจากบบเดอะกรมทอละปลน
การดินทอพืๅนชัๅนตางโ ดยยกป็นทอของตละระบบ ทัๅงนีๅ พืไอความสะดวก฿นการจัดท าขຌอมูลลงบบ ปร. 4 

-  ผูຌถอดบบส ารวจหาปริมาณวัสดุละอุปกรณ์ จ าป็นตຌองศึกษาบบรูปรายการฯ รายการ
ประกอบบบฯ ละ ขຌอก าหนดตางโ ฿นงานทีไจะท าการกอสรຌาง ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌมีความถูกตຌองละมีรายการครบถຌวน
ตรงตามวัตถุประสงค์ทีไหนวยงานภาครัฐตຌองการจัดจຌางฯ 
 

3.  ชนิดของทอทีไ฿ชຌ฿นงานระบบสุขาภิบาลละระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย 

3.1  ทอระบายนๅ าสครก  ฿ชຌหลใกหลอหรือทอ PVC ความลาดตามนวนอนเมนຌอยกวา  1: 75 

3.2  ทอระบายนๅ าทิๅง  ฿ชຌหลใกกลຌาอาบสังกะสีหรือทอ PVC ความลาดนวนอนเมนຌอยกวา  1:75 

3.3  ทอระบายอากาศ  ฿ชຌทอหลใกอาบสังกะสีหรือทอ PVC 

3.4  ทอประปาสวนทีไตอกับครืไองสูบนๅ า,ถังนๅ า,ทอมนนวดิไง฿นชองทอ   ฿ชຌทอหลใกกลຌาอาบ
สังกะสี ส าหรับทอสวนทีไฝังดินละทอหຌองนๅ าตางโ  ทีไยกยอยมาจากทอมน  ฿ชຌทอ PB  หรือทอ PVC 

3.5  ทอระบายนๅ าฝน   ฿ชຌทอหลใกกลຌาอาบสังกะสีหรือทอ PVC 

3.6  ทอดับพลิง   ฿ชຌทอหลใกด ามาตรฐาน ASTM หรือทอหลใกกลຌาอาบสังกะสี 
3.7  ทอรับนๅ าสีย   ฿ชຌทอ HDPE  
3.8  ทอระบายนๅ าบริวณ   ฿ชຌทอคอนกรีตสริมหลใก 
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4.  หลักกณฑ์ละวิธีการค านวณทอละอุปกรณ์ ฿นงานระบบสุขาภิบาลละระบบดับพลิงละ
ป้องกันอัคคีภัย 

4.1  การค านวณทอ฿นนวนอนละนวดิไง ฿หຌค านวณความยาวรวมป็นมตรของทอตละชนิดละขนาด
ของทอตางโ  ดยผืไอความยาวทอ 10%  นืไองจากการสียวัสดุจากการตัดตอทอ 

- คารงงานดินทอ฿หຌค านวณ 30% ของราคาวัสดุ ตตຌองเมตไ ากวา 20 บาทตอมตร อัน หรือ
ขຌอตอ นืไองจากทอละอุปกรณข์ຌอตอ,ขຌองอ บางขนาด  ตຌองฝัง฿นพืๅนละผนังท า฿หຌคารงงานสูงขึๅน 

4.2 ขຌอตอ,ขຌองอตางโ  ค านวณตามชนิดของทอ  ดังนีๅ 
- ทอหลใกกลຌาอาบสังกะสี (GSP), ทอหลใกด า (BSP), ทอหลใกเรຌสนิม (SSP), ทอทองดง (CU) 

คาวัสดุ 30% ของราคาทอ      คารงงาน 30% ของราคาวัสดุ 
- ทอพีวีซี (PVC), ทอพีบี (PB), ทอพีพี (PP), ทออชดีพีอี (HDPE) 

คาวัสดุ 40% ของราคาทอ    คารงงาน 30% ของราคาวัสดุ 
- ทอหลใกหลอคลือบยางมะตอย (CI) 

คาวัสดุ 50% ของราคาทอ    คารงงาน 30% ของราคาวัสดุ 
- ปลอกรัดสตนลส 

คาวัสดุ 50% ของราคาทอ     คารงงาน 5% ของราคาวัสดุ 
- ทอทนสารคมีหຌองทดลอง ทอกຌว ทอชนิดอืไนโ ละงานทีไมีบบขยายสดงการดินทอ  อาจตຌอง

ส ารวจปริมาณละค านวณราคาขຌอตอ, ขຌองอตางโ  ตามทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ  
4.3 คาอุปกรณ์ยึดละรองรับทอ 

-  คาวัสดุ 10% ของราคาทอ    คารงงาน 30%ของราคาวัสดุ 
4.4 คาทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี ท าสัญลักษณ์ทอ   

-  คาวัสดุ   5% ของราคาทอ    คารงงาน 30%ของราคาวัสดุ 
4.5 อุปกรณร์ะบบระบายนๅ า FCO, SCO, CO, FD, SD, RD, RFD, PD, AVC 

- ค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการฯ ละรายการประกอบบบฯ 

4.6 อุปกรณ์ระบบประปา มาตรวัดนๅ า ประตูนๅ าชนิดตางโ 

- ค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

4.7 อุปกรณ์ระบบดับพลิงละป้องกันอัคคีภัย  
- ค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

-  หัวกระจายนๅ าดับพลิงอัตนมัติ (Automatic Sprinklers)  ฿หຌผืไอ 3% จากทีไก าหนดตามบบ
รูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

4.8 อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล, ระบบบ าบัดนๅ าสีย ละระบบระบายนๅ า 

-  ถังกใบนๅ าส ารใจรูป ฿หຌค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

-  ถังกใบนๅ าคอนกรีตสริมหลใก ถอดปริมาณจากบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ  ละ 
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ค านวณราคาคาวัสดุละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม 

-  รงสูบละถังกใบนๅ าคอนกรีตสริมหลใก ถอดปริมาณจากบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ  
ดยค านวณราคาคาวัสดุละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม  

-  บอบ าบัดนๅ าสียส ารใจรูป, บอดักเขมันส ารใจรูป, บอพักส ารใจรูป ค านวณตามจ านวนทีไปรากฏ
฿นบบรูปรายการละรายการประกอบบบฯ 

-  อาคารปรับปรุงคุณภาพนๅ า, บอบ าบัดนๅ าสียคอนกรีตสริมหลใก ถอดปริมาณจากบบรูป
รายการละรายการประกอบบบฯ ละค านวณราคาคาวัสดุละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรม
ละงานสถาปัตยกรรม  

-  รางระบายนๅ า, ทอระบายนๅ า, ทอรวบรวมนๅ าสีย ค านวณราคาป็นมตร ดยค านวณราคา 

คาวัสดุละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม 

-  บอพักทอระบายนๅ า, บอพักทอรวบรวมนๅ าสีย ค านวณราคาป็นบอ ดยค านวณราคาคาวัสดุ
ละคารงงานตามมาตรฐานงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม 

 

5. หลักกณฑ์การผืไอความยาวทอนวดิไง (พิจารณาตามความสูงของอาคาร) 
 

5.1  ทอระบายนๅ าสครก   ดินทอรับถสຌวม   ผืไอเวຌ 0.50 - 1.00 มตร 

     ดินทอรับถปัสสาวะ  ผืไอเวຌ 0.70 - 1.00 มตร 

     ดินทอรับ FCO   ผืไอเวຌ 0.50 - 1.00 มตร 

 

 5.2  ทอระบายนๅ าทิๅง   ดินทอรับอางลຌางหนຌา  ผืไอเวຌ 0.70 - 1.00 มตร 

      ดินทอรับ FD   ผืไอเวຌ 0.50 - 1.00 มตร 

      ดินทอรับ FCO   ผืไอเวຌ 0.50 - 1.00 มตร 
 

 5.3  ทอประปา    ดินทอขຌาถสຌวมชักครก  ผืไอเวຌ 1.00 มตร 

     (ทอ฿ตຌพืๅนขຌาสุขภัณฑ์)   ดินทอขຌาถปัสสาวะ  ผืไอเวຌ 1.00 มตร 

      ดินทอขຌาอางลຌางหนຌา  ผืไอเวຌ 1.00 มตร 

      ดินทอกຍอกนๅ า   ผืไอเวຌ 1.00 มตร 

      ดินทอวาล์วฝักบัว  ผืไอเวຌ 1.50 - 2.00 มตร 
 

 5.4  ทอประปา    ดินทอขຌาถสຌวมชักครก  ผืไอเวຌ 2.50 - 3.00 มตร 

      (ทอบนพืๅนขຌาสุขภัณฑ์)  ดินทอขຌาถปัสสาวะ  ผืไอเวຌ 1.50 - 2.00 มตร 

      ดินทอขຌาอางลຌางหนຌา  ผืไอเวຌ 2.00 - 2.50 มตร 

      ดินทอกຍอกนๅ า   ผืไอเวຌ 2.00 - 2.50 มตร 

ดินทอวาล์วฝักบัว  ผืไอเวຌ 3.00 - 4.00 มตร 
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 5.5  ทอระบายอากาศ   ดินทอขຌาถสຌวมชักครก  ผืไอเวຌ 3.00 - 4.00 มตร 

           ดินทอขຌาถปัสสาวะ  ผืไอเวຌ 1.50 - 2.00 มตร 

      ดินทอขຌาอางลຌางหนຌา  ผืไอเวຌ 1.50 - 2.00 มตร 

 

 5.6  ทอดับพลิง    ดินทอรับหัว SPRINKLER  ผืไอเวຌ 0.20 – 0.50 มตร 
 

 5.7  ทอระบายนๅ าฝน   ดินทอรับหัว RFD ละ RD ผืไอเวຌ 0.20 – 0.50 มตร 
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4. งานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร 
 

฿นการถอดบบละค านวณปริมาณงานระบบเฟฟງาละสืไอสาร รวมทัๅงระบบอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง มีรายละอียด
ซึไงจ าป็นตຌองศึกษา ท าความขຌา฿จทัๅง฿นสวนของรูปบบรายการ รายการประกอบบบฯ ละรายละอียดตางโ ทีไกีไยวขຌอง  
ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการถอดบบค านวณปริมาณงานละราคา สามารถด านินการเดຌอยางถูกตຌองตรงตามความป็นจริง 

฿นการถอดบบค านวณปริมาณงาน฿นสวนของงานระบบเฟฟງาละสืไอสารรวมทัๅงระบบอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง  
฿หຌด านินการตามหลักกณฑ์ละนวทางดังตอเปนีๅ 
 

1. การตรวจสอบรูปบบรายการฯ (บบ) ละรายการประกอบบบฯ 

หลังจากผูຌทีไมีหนຌาทีไถอดบบค านวณราคากลางเดຌรับบบละรายการประกอบบบฯ พืไอ฿ชຌค านวณราคาลຌว  
ตຌองพิจารณาตรวจสอบบบละรายการประกอบบบฯ  ตาง โ ดังนีๅ 

1.1 ความครบถຌวนของบบละรายการประกอบบบฯ 

1.1.1 ตรวจสอบจ านวนผนของบบทีไเดຌรับ วา มีจ านวนครบถຌวนตามทีไระบุเวຌ฿นสารบัญบบ
หรือจ านวนผนรวมทีไระบุหรือเม 

1.1.2 ตรวจสอบรายละอียดจ านวนหมวดงาน จ านวนหนຌาตละหมวดงาน฿นรายการประกอบ
บบฯทีไเดຌรับวา มีจ านวนหมวดงานละจ านวนหนຌาครบถຌวนสอดคลຌองกับหมวดงาน฿นบบหรือเม 

1.2 ความสมบูรณ์ของบบละรายการประกอบบบฯ 

1.2.1 พิจารณาตรวจสอบบบทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด วา มีรายละอียดขຌอมูล ละขอบขตงาน
พียงพอส าหรับ฿ชຌค านวณราคาหรือเม 

1.2.2 พิจารณาตรวจสอบรายการประกอบบบฯ ทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด วา  มีรายละอียดขຌอมูล
พียงพอส าหรับ฿ชຌค านวณราคาหรือเม 

1.3 มาตราสวน 

1.3.1 พิจารณาตรวจสอบวัดระยะตามมาตราสวนทีไระบุ฿นบบ วา มีความถูกตຌองตรงตามตัวลขทีไ
ระบุเวຌหรือเม 

1.3.2 สามารถ฿ชຌถอดบบค านวณราคาเดຌอยางหมาะสมละถูกตຌอง 
1.4 การรับรองบบละรายการประกอบบบฯ 

1.4.1 บบตຌองมีหลงทีไมา ละมีการลงนามรับรอง฿นบบถูกตຌอง 
1.4.2 รายการประกอบบบฯ ตຌองมีหลงทีไมา ละมีการลงนามรับรองถูกตຌอง 
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1.5 ขຌอสังกต ปัญหาทีไพบละนวทางการกຌเข 

1.5.1 ปัญหาทีไพบสวน฿หญ คือ บบเมครบ บบเมสมบูรณ์ เมมีรายละอียดระบุชนิด  ขนาด  
ละขຌอก าหนดของอุปกรณ์    กรณีนีๅ กຌเขปัญหาเดຌ ดยจຌงขอขຌอมูลพิไมติมจากผูຌทีไกีไยวขຌอง 

1.5.2 บบละรายการประกอบบบฯ เมมีหลงทีไมา เมมีการลงนามรับรอง กຌเขปัญหาเดຌดย
จຌงผูຌทีไกีไยวขຌองพืไอด านินการกຌเขตอเป 

1.5.3 รายละอียดบบฟอร์มปริมาณงานละราคาหรือบบฟอร์มปลา (Blank From) กรณีทีไมี
นบมาพรຌอมกับบบละรายการประกอบบบฯ เมสัมพันธ์สอดคลຌองกัน ผูຌทีไท าหนຌาทีไถอดบบค านวณราคาตຌอง
กຌเขจัดท า฿หຌสอดคลຌองกัน  
 

2. การศึกษาท าความขຌา฿จรูปบบรายละอียด 

฿นบบกอสรຌางอาคารนัๅน บบกอสรຌางหรือบบรูปรายการ (Drawing) ละรายละอียดประกอบบบฯ 
(Specification)  ป็นสิไงส าคัญ฿นการสืไอสารความตຌองการระหวางผูຌออกบบกับผูຌรับจຌาง ละผูຌกีไยวขຌองอืไนโ   
ทุกฝຆายรวมถึงผูຌค านวณราคากลาง พืไอ฿หຌมีความขຌา฿จตรงกัน ทัๅง฿นสวนของงานดຌานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม
ครงสรຌางละงานระบบประกอบอาคาร ซึไงเดຌก งานระบบเฟฟງา งานระบบครืไองกล งานระบบสุขาภิบาล ละงาน
ระบบอืไนโ ดังนัๅน ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคา ตຌองศึกษาละท าความขຌา฿จ  ดังนีๅ 

2.1 ศึกษารายละอียดลักษณะละประภทของอาคารตามลักษณะการ฿ชຌงาน ชน อาคารส านักงาน อาคารชุด  
อาคารหอประชุม อาคารรียน อาคารรงพยาบาล ฯลฯ  ป็นตຌน ละประภทของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
ชน อาคารขนาด฿หญ อาคารขนาด฿หญพิศษ  อาคารสูง  อาคารชุด ฯลฯ ป็นตຌน พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลส าหรับการ
พิจารณาสิไงทีไจ าป็นตຌองมี฿นตละประภทอาคาร  รวมถึงการจัดกใบป็นฐานขຌอมูล การวิคราะห์ราคาคางาน 
การศึกษาวิคราะห์รูปบบ ละการตรวจสอบซๅ า ป็นตຌน 

2.2 ศึกษารายละอียดขอบขตงานระบบเฟฟງาละสืไอสารตามบบละรายการประกอบบบฯ พืไอป็น
ขຌอมูล฿นการวางผนถอดบบ การสืบคຌนสืบราคา การจัดกใบขຌอมูล ละการจัดท ารายการละปริมาณงาน ป็นตຌน   
ซึไงรายละอียดละขอบขตงานทีไตຌองศึกษาท าความขຌา฿จดังกลาว ประกอบดຌวย 

2.2.1 ระบบเฟฟງา  เดຌก  เฟฟງาก าลัง  เฟฟງาสงสวาง  ละเฟฟງาบริวณ 

2.2.2 ระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน 

2.2.3 ระบบทรศัพท ์

2.2.4 ระบบครือขายคอมพิวตอร์ 
2.2.5 ระบบสัญญาณจຌงหตุพลิงเหมຌ 
2.2.6 ระบบสียงประกาศ 

2.2.7 ระบบสัญญาณทวีีรวม 

2.2.8 ระบบทีวีวงจรปิด 

2.2.9 ระบบสตทัศนูปกรณ์ (ครุภัณฑ์จัดซืๅอ) 
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2.2.10 อืไน โ ทีไกีไยวขຌองกันงานดຌานวิศวกรรมเฟฟງา 
2.3 ศึกษารายละอียดบบปลนงานระบบเฟฟງาละสืไอสาร ทีไสดงรายละอียด฿นบบละรายการ

ประกอบบบฯ  ทีไมีความสัมพันธ์สอดคลຌองตอนืไองกับสวนตางโ ของบบปลน รวมถึงความสมบูรณ์ครบถຌวน 

ของบบรายละอียดทีไ฿ชຌส าหรับค านวณราคา ดยทัไวเปบบงานระบบเฟฟງาละสืไอสารจะประกอบดຌวย 

2.3.1 สารบัญบบ 

2.3.2 สัญลักษณ์ รายละอียดงาน ละรายละอียดประกอบบบฯ 

2.3.3 บบเดอะกรมสຌนดียว (Single Line Diagram) รายละอียด (Detail) ผงสวิตซ์บอร์ดตางโ 

2.3.4 บบเดอะกรมนวตัๅง (Riser Diagram) ของงานทุกระบบ 

2.3.5 ตารางหลด (Load schedule) ระบบเฟฟງา 
2.3.6 รูปลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์หรือบบสดงรายละอียด (Detail) ตางโ 

2.3.7 ผังสดงระบบการจายเฟฟງาก าลัง  ผังนวทอสายมนระบบเฟฟງาละสืไอสาร ทีไสดง฿นผัง
บริวณของครงการ/งานกอสรຌาง 

2.3.8 ผังเฟฟງาก าลั ง เฟฟງาสงสวางละตຌารับ  ทีไสดง฿นบบปลน ซึไ งมีรายละอียด 

สดงต าหนงติดตัๅงละสามารถถอดบบนับจ านวนละวัดปริมาณเดຌ ฿นมาตราสวนทีไหมาะสม 

2.3.9 บบปลนระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน 

2.3.10 บบระบบทรศัพท์ ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ ระบบสัญญาณจຌงหตุพลิงเหมຌ 
ระบบสัญญาณทีวีรวม ระบบสียงประกาศ ระบบทีวีวงจรปิด ระบบสตทัศนูปกรณ์  (ครุภัณฑ์จัดซืๅอ) ละอืไน โ  
ทีไสดง฿นบบปลน ซึไงมีรายละอียดสดงต าหนงติดตัๅงละสามารถถอดบบนับจ านวนละวัดปริมาณเดຌ฿นมาตรา
สวนทีไหมาะสม 

2.3.11 บบรายละอียดอืไนโ 
 

3. หลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 
 หมายถึง การหาจ านวนหรือปริมาณของวัสดุอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นครงการ/งานกอสรຌางทีไระบุ฿นบบละรายการ
ประกอบบบฯ 

หลักกณฑ์ละวิธีปฏิบัติ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ สามารถบงตามลักษณะของวัสดุอุปกรณ์
ออกป็น 2 บบ ดังนีๅ 

3.1 วัสดุอุปกรณ์ทีไตຌองนับจ านวน 

หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ทีไปรากฏ฿นบบหรือรายการประกอบฯ ทีไ฿ชຌวิธีการถอดบบดຌวยวิธีนับจ านวน  
เดຌก หมຌอปลง ผงสวิตช์ ซอร์กิตบรกกอร์  ดวงคม สวิตซ์ ตຌารับ อุปกรณ์ระบบทรศัพท์ ระบบสืไอสาร
คอมพิวตอร์ ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ ระบบสียงประกาศ ระบบทีวีรวม ระบบทีวีวงจรปิด ละอืไนโ ทีไมีอยู฿นบบละ
รายการประกอบบบฯ 
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3.2 วัสดุอุปกรณ์ทีไตຌองวัดปริมาณ 

หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ทีไปรากฏ฿นบบ ซึไงตຌอง฿ชຌวิธีการถอดบบดຌวยวิธีวัดความยาว เดຌก ทอรຌอยสาย  
รางดินสาย รางคบิล Busways สายเฟฟງา สายทรศัพท์ สายสัญญาณตางโ มีหนวยความยาวป็นมตร ละ฿ชຌ
วิธีการถอดบบดຌวยวิธีวัดพืๅนทีไ เดຌก ระบบปງองกันเฟลาม มีหนวยป็นตารางมตร ป็นตຌน 
 

4. วิธีการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 
4.1 งานระบบเฟฟ้า 

4.1.1 งานระบบเฟฟງารงสูง 
ขอบขตงานระบบเฟฟງารงสูง ก าหนด฿หຌริไมตຌนจากจุดติดตัๅงมิตอร์ของการเฟฟງาฯ หรือจุดตอชืไอม

รับเฟฟງาจากระบบจ าหนายของการเฟฟງาฯ ดินสายเฟฟງารงสูง ระบบสายอากาศหรือระบบสาย฿ตຌดินตอนืไองขຌา
ครงการ/งานกอสรຌาง เปยังต าหนงติดตัๅงสวิตช์กียร์รงสูง ละ/หรือหมຌอปลงเฟฟງา พืไอจายกระสเฟฟງา฿หຌกับอาคาร
ตอเป 

4.1.1.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) อุปกรณ์ปງองกันระบบ ชน สวิตช์กียร์รงสูง (RMU) ฟิวส์ Dropout ลอฟງาระบุ

ขนาดพิกัดรงดัน พิกัดกระส฿ชຌงาน พิกัดกระสลัดวงจร ละอืไนโ ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ  
ชน   RMU 2 In /2 Out 24kV ป็นตຌน 

(2) สาเฟฟງารงสูง ระบุความยาวสา ระดับรงดันทีไ฿ชຌ พรຌอมอุปกรณ์ประกอบการ
ติดตัๅงตามมาตรฐานการเฟฟງาฯ 

(3) สายเฟฟງา ระบุชนิด ขนาด ละพิกัดรงดัน฿ชຌงานของสาย ตามทีไระบุ฿นบบ 

(4) Duct Bank ระบุขนาดละชนิดทอ ละจ านวนทอรຌอยสายภาย ฿น Duct Bank   
ชน  2x2 Duct Bank (HDPE 125mm) ป็นตຌน 

(5) บอดึงสาย บอพักสาย ชน Man Hole Hand Hole ระบุขนาดหรือชนิด (TYPE) ตามทีไ
ก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.1.1.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) สวิตช์กียร์รงสูง (RMU) บอดึงสาย บอพักสาย นับจ านวนป็นชุด 

(2) สาเฟฟງารงสูงละอุปกรณ์ นับจ านวนป็นชุด (รวมอุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง) 
(3) สายเฟฟງารงสูง วัดความยาวมีหนวยป็นมตร ดยวัดผืไอปลายสายนวตัๅงทัๅงดຌาน

ตຌนทางละปลายทางตามสมควร (฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของผูຌค านวณราคากลาง) 
(4) Duct Bank  วัดความยาวมีหนวยป็นมตร 

4.1.1.3 การผืไอความยาว 

(1) สายเฟฟງารงสูงสายอากาศ ผืไอความยาว 20 – 25% 

(2) สายเฟฟງารงสูง฿ตຌดิน  ผืไอความยาว 10 – 15% 
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(3) HV Duct Bank   ผืไอความยาว 10 – 15% 

4.1.1.4 การผืไอบใดตลใด 

(1) สายเฟฟງารงสูงสายอากาศ ผืไอบใดตลใด 5 – 10% 

(2) สายเฟฟງารงสูง฿ตຌดิน  ผืไอบใดตลใด 10 – 15% 

(3) HV Duct Bank   ผืไอบใดตลใด 10 – 15% 

4.1.2 หมຌอปลงเฟฟງา 
ป็นอุปกรณ์เฟฟງาซึไงท าหนຌาทีไปรับปลีไยนระดับรงดันตามมาตรฐานการเฟฟງาฯ ละจาย

กระสเฟฟງา฿หຌกับอาคาร   ประกอบดຌวย หมຌอปลงเฟฟງาชนิดนๅ ามันบบติดตัๅงบนนัไงรຌานหรือตัๅงพืๅนบนฐานคอนกรีต
ลຌอมรัๅว ละหมຌอปลงเฟฟງาชนิดหຌงพรຌอมตูຌครอบทีไมีระบบระบายอากาศละระบบควบคุมตามรายละอียดจากบบ
ละรายการประกอบบบฯ 

4.1.2.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) ระบุชนิด ขนาด พิกัดดຌานก าลังเฟฟງา  หนวยป็น ควีอ  ละขนาดพิกัดรงดัน

ตามทีไระบุ฿นบบ พรຌอมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด ตามทีไระบุ฿นบบละรายการประกอบบบฯ  
(2) กรณีป็นหมຌอปลงชนิดนๅ ามันควรระบุรายการนัไงรຌาน หรือรัๅวละฐานคอนกรีต

ยกรายการจากตัวหมຌอปลง 
4.1.2.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) หมຌอปลงชนิดนๅ ามัน หรือหมຌอปลงชนิดหຌง พรຌอมตูຌครอบละอุปกรณ์ครบชุด  
฿หຌถอดบบนับจ านวนป็นชุด 

(2) ฉพาะนัไงรຌานหมຌอปลง หรือรัๅว ละฐานคอนกรีต  ฿หຌค านวณบบหมารวม 

4.1.3 ครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง 
฿ชຌส าหรับจายก าลังเฟฟງาส ารอง กรณีเฟฟງาจากการเฟฟງาฯ ดับ  ฿หຌกับอุปกรณ์เฟฟງา฿นอาคาร  

ชน  ลิฟต์  ดับพลิง  ปั๊มนๅ า  เฟฟງาสงสวาง  ระบบอัดอากาศ  ละอืไนโ ตามทีไระบุรายละอียด฿นบบละรายการ
ประกอบบบฯ  

4.1.3.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย  ดังนีๅ 
(1) ระบุชนิด ขนาดพิกัดดຌานก าลังเฟฟງา หนวยป็น ควีอ หรือ กิลวัตต์ ละขนาด

พิกัดรงดันตามทีไระบุ฿นบบ  พรຌอมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานครบชุด ตามทีไระบุ฿บบบละรายการประกอบบบฯ 

(2) กรณีติดตัๅงภายนอกอาคารควรระบุพรຌอมชุดตูຌครอบกันนๅ า ตูຌครอบกันสียงดังกิน
มาตรฐาน ละฐานคอนกรีต 

(3) ระบุรายละอียดขนาดพิกัดกระส฿ชຌงานของ  อตมติกทรานส์ฟอร์สวิตช์ (ATS) 
พรຌอมชุดควบคุม (กรณีรูปบบก าหนด฿หຌรวม฿นหมวดครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง) 

4.1.3.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง ฿ชຌวิธีการนับจ านวนป็นชุด พรຌอมอุปกรณ์ประกอบ
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มาตรฐานครบชุด  ตามทีไระบุรายละอียด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

(2) ระบบปງองกันสียง฿นหຌองครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง ถอดบบยกรายการ 

วัดปริมาณพืๅนทีไป็นตารางมตร 
(3) ระบบระบายอากาศขຌาละระบบระบายอากาศออก ถอดบบยกรายการ 

วัดปริมาณงานป็น .............(ระบุ) 
4.1.4 ผงสวิตช์กียร์รงตไ า 

ครอบคลุมถึงผงสวิตช์เฟฟງาประธาน (MDB) ผงสวิตช์เฟฟງาประธานฉุกฉิน (EMDB) ผงจาย 

เฟรอง (DB)  ละอืไนโ  ตามทีไปรากฏ฿นบบวงจรสຌนดียว (Single Line Diagram) 
4.1.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 

(1) ซอร์กิตบรกกอร์   ระบุชนิด  ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงาน (AT) ขนาดพิกัดกระส
ลัดวงจร (IC)  จ านวนขัๅว (Pole)  ตามทีไระบุ฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

(2) ระบุชุดอุปกรณ์ประกอบซอร์กิตบรกกอร์  ชน  ชุด  Trip Unit  ชุด Shunt Trip   
ชุด Ground Fault Protection ฯลฯ  ป็นตຌน 

(3) ระบุรายละอียดขนาดพิกัดกระส฿ชຌงานของ อตมติกทรานส์ฟอร์สวิตช์ (ATS) 
พรຌอมชุดควบคุม (กรณีรูปบบก าหนด฿หຌรวม฿นหมวดผงสวิตช์กียร์รงตไ า หรือผงสวิตช์เฟฟງาประธาน) 

(4) คาปาซิตอร์บຍงค์  ชุดควบคุมคาปาซิตอร์  มกนติกคอนทใคตอร์  ฟิวส์ละดีจูน
ฟิลตอร ์ระบุชนิด ขนาด ตามทีไระบุ฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

(5) ตูຌ (Cubicle) บัสบาร์ อุปกรณ์ครืไองวัด ละอุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง ระบุรายการ
ยกค านวณบบหมารวม ระบุฟอร์มตูຌละ/หรือชนิดการทดสอบ  ชน  ตูຌเฟฟງาทดสอบฉพาะบบ (Type Test 

Assemblies; TTA )  ตูຌ มอก. ป็นตຌน 

4.1.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ซอร์กิตบรกกอร์  อตมติกทรานส์ฟอร์สวิตช์ (ATS) (ถຌามี)  พรຌอมอุปกรณ์
ประกอบ ถอดบบนับจ านวนป็นชุด  

(2) คาปาซิตอร์บຍงค์ ชุดควบคุมคาปาซิตอร์ มกนติกคอนทใคตอร์ ฟิวส์ ละดีจูน
ฟิลตอร์ ถอดบบนับจ านวนป็นชุด  

(3) ตูຌ (Cubicle) บัสบาร์ อุปกรณ์ครืไองวัด ละอุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง คิดค านวณ
บบหมารวม 

4.1.5 ผงจายเฟยอย หรือผงยอย (Panel Board or Load Center) 
หมายถึง ผงจายเฟยอยระบบเฟฟງาสงสวาง  ผงจายเฟยอยตຌารับเฟฟງา ผงจายเฟยอย 

ระบบปรับอากาศ  ละผงจายเฟยอยอืไนโ ตามทีไระบุ฿นบบ 

4.1.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 
(1) ระบุจ านวนวงจร  ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงานสูงสุดของ Main Lug  ทัๅงบบมีมนละ
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เมมีมนซอร์กิตบรกกอร์ ชน ผงขนาด 12 วงจร ขนาด Main Lug 100A เมมีมนซอร์กิตบรกกอร์ ผงขนาด 24 
ขนาด Main Lug 100A  มนซอร์กิตบรกกอร์ 60AT, 3P IC 25kA ป็นตຌน 

(2) ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงาน (AT)  กระสลัดวงจร (IC) ละจ านวนขัๅว (Pole)   
ของซอร์กิตบรกกอร์มน  ชน  60AT,3P IC 18kA, 100AT, 3P IC 25kA   ป็นตຌน 

(3) ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงาน (AT) กระสลัดวงจร (IC) ละจ านวนขัๅว (Pole)   
ของซอร์กิตบรกกอร์ยอย (Miniature CB.)  ชน  16AT,1P IC 6kA, 32AT,3P IC 10kA  ป็นตຌน 

4.1.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการนับจ านวนยกรายการวัสดุอุปกรณ์฿นตละผง
ยอย ตามรายละอียดทีไสดง฿นบบละรายการประกอบบบฯ  หรือ 

(2) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการนับจ านวน ดยสรุปรวมรายการผงยอยทีไมีชนิด 
ขนาด ละจ านวนวัสดุอุปกรณ์ทากัน ชน จ านวนวงจรยอย ขนาด Main Lug ขนาดมนซอร์กิตบรกกอร์ ขนาด
ละจ านวนซอร์กิตบรกกอร์ยอยทากัน  ป็นตຌน 

4.1.6 ทอสายมน 

หมายถึง  ทอสายจากมิตอร์การเฟฟງาฯ (รงตไ า) หรือจากหมຌอปลงเฟฟງา ถึงผงสวิตช์เฟฟງา-

ประธาน (MDB) 
4.1.6.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 

(1) ชนิดทอรຌอยสายเฟฟງา  ชน  RMC, IMC, EMT, HDPE, PVC  ป็นตຌน ละขนาด
ทอรຌอยสายเฟฟງาหนวยป็นนิๅว หรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดสายเฟฟງา  ชน  THW, NYY, CV  ป็นตຌน จ านวนกน (Core) ชน 1 Core, 

2 Core, 3 Core, 4 Core  ป็นตຌน  ละขนาดสายเฟฟງา  หนวยป็นตารางมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

4.1.6.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาวทัๅงตามนวนอนละนวตัๅง
ตามความป็นจริง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอ ฿หຌค านวณผืไอความยาว 5-10%  ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) สาย  ฿หຌค านวณผืไอความยาว 5-10%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.1.7 ทอสายปງอน (Feeder) 
หมายถึง  ทอสายจากผงสวิตช์เฟฟງาประธาน (MDB) ถึงผงเฟฟງารอง (DB)  ผงยอย (LP) 

ระบบเฟฟງา ผงยอยระบบปรับอากาศ ละอืไนโ ชน ผงจายเฟส าหรับระบบสุขาภิบาล ผงจายเฟระบบลิฟต์ ปน็ตຌน 

4.1.7.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสายเฟฟງา  ชน  RMC, IMC, EMT, HDPE, PVC  ป็นตຌน ละขนาด

ทอรຌอยสายเฟฟງา หนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดสายเฟฟງา  ชน  THW, NYY, VCT  ป็นตຌน จ านวนกน (Core) ชน 1 Core, 
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2 Core, 3 Core, 4 Core ป็นตຌน ละขนาดสายเฟฟງา หนวยป็นตารางมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

4.1.7.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริงจากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอ   คิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) สาย  คิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.1.8 ทอสายวงจรยอย (Branch Circuit) 
หมายถึง ทอสายวงจรยอย วงจรดวงคม ละวงจรยอยตຌารับ หรืออืไนโ ทีไคลຌายหรือมีลักษณะ

ดียวกันกัน ดยป็นทอสายวงจรยอย จากผงยอยเปยังดวงคม หรือสวิตช์ หรือตຌารับจุดรก รียกวา Home Run   
.฿หຌถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ผูຌถอดบบค านวณราคาควรศึกษารายละอียดวิธีการ
ดินสายตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯกอนด านินการ  ทัๅงนีๅ พืไอป็นการปງองกันความคลาดคลืไอน
฿นการวัดปริมาณความยาวของทอสายเฟฟງา  นืไองจากวิธีการดินสายหากป็นการดินสายกาะผนัง ปริมาณความยาว
ละวิธีการวัดจะตกตางเมหมือนกับสายทีไดินรຌอย฿นทอรຌอยสาย 

ดยทัไวเปบบปลนจะสดงวงจรยอยเฟฟງาสงสวางละวงจรยอยตຌารับ จะเมสดงชนิด ขนาด 
จ านวนสายเฟฟງา ละชนิดละขนาดทอรຌอยสาย ฿นบบปลน ดังนัๅน กอนการวัดความยาวของทอสายวงจรยอย    
ผูຌถอดบบค านวณราคาตຌองศึกษาวิคราะห์รายละอียดจากบบละรายการประกอบบบฯ คิดค านวณจ านวน
สายเฟฟງา฿นตละทอรຌอยสาย ละลือกชนิด ขนาดทอรຌอยสายทีไเดຌตามมาตรฐาน 

4.1.8.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสายเฟฟງ า  ชน   RMC, IMC, EMT, PVC, uPVC  ป็นตຌน  ละ 

ขนาดทอรຌอยสายเฟฟງา หนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิ ดสายเฟฟງ า   ชน   THW, NYY, VCT ป็ นตຌน  จ านวนกน (Core) ชน   
1 Core, 2 Core, 3 Core, 4 Core  ป็นตຌน  ละขนาดสายเฟฟງา หนวยป็นตารางมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

4.1.8.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) วัดละค านวณความยาว ทัๅงตามนวนอนละนวตัๅง ดยค านึงถึงสภาพหนຌางาน
จริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอ   คิดค านวณผืไอความยาว 15-20%   ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) สาย   คิดค านวณผืไอความยาว 15-20%    ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.1.9 บัสวย์ (Busways) 
ตัวน าของบัสวย์ (Busways) ป็นชนิดทองดงหรืออลูมินียม ซึไงบงตามลักษณะการ฿ชຌงาน 

ป็น 2 บบ คือ บบ Feeder Busways  ละ บบ Plug-In Busways การถอดบบค านวณราคาพิจารณาเดຌจาก
รายละอียดทีไก าหนดเวຌ฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.1.9.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
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(1) ชนิดตัวน าทองดงหรืออลูมินียม 

(2) ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงาน (A)  ละขนาดพิกัดกระสลัดวงจร (IC) 
(3) ระดับการปງองกันสิไงหอหุຌม (Ingress of Protection; IP) 
(4) ชนิด Feeder Busways  หรือ Plug-In Busways 

4.1.9.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) บัสวย์ (Busways)  ถอดบบวัดปริมาณตามความยาวนวนอนละนวตัๅงตาม
ความป็นจริง ดยผูຌถอดบบค านวณราคาสามารถพิจารณาเดຌจากบบ ซึไงอาจสดงผนผังสຌนทางการติดตัๅงละ
ผนภาพเอซมตริก กรณีเมมีผนผังละผนภาพเอซมตริก฿นบบ ถอดบบค านวณราคาสามารถก าหนด 

นวสຌนทางการติดตัๅงบบปลนเดຌ ทัๅงนีๅ ผูຌถอดบบค านวณราคาตຌองมีความรูຌความขຌา฿จละวิธีการติดตัๅงอุปกรณ์
ดังกลาวดຌวย 

(2)  Plug In Unit  หรือ Tap Off Unit  หรือ Plug In CB. ฿ชຌวิธีการนับจ านวน 

(3) อุปกรณ์ประกอบการติดตัๅง ชน  Elbow, Flanged End, End closures ฿ชຌวิธีการนับ
จ านวน 

(4) คิดค านวณผืไอความยาว 5-10%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.1.10 ดวงคมเฟฟງา  
ดวงคมเฟฟງาป็นอุปกรณ์เฟฟງาทีไมีรายละอียดลักษณะการ฿ชຌงานหลากหลายประภท  

ตอยางเรกใตาม สามารถบงตามลักษณะการ฿ชຌงาน  เดຌป็น 2 ประภท  เดຌก ดวงคมเฟฟງาภาย฿นอาคาร ละ 

ดวงคมเฟฟງาภายนอกอาคาร ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ดวงคมเฟฟງา ฿หຌ฿ชຌวิธีการนับจ านวนป็นชุด
ดยรวมอุปกรณ์ประกอบ 

4.1.10.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา   ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชืไอ ชนิด ละรายละอียดดวงคม ตามสมควร 
(2) ชนิดหลอดทีไ฿ชຌ  จ านวนหลอด  ขนาดพิกัดก าลังเฟฟງาหนวยป็นวัตต์ 
(3) อุปกรณ์ประกอบ  ชน  บัลลาสต์ลว์ลอส บัลลาสต์อิลใกทรอนิกส์ ฯลฯ  ป็นตຌน 

(4) กรณี฿ชຌติดตัๅงภายนอกอาคารควรระบุคา IP ตามทีไก าหนดเวຌ฿นบบ 

(5) ดวงคมเฟฉุกฉินควรระบุขนาดพิกัดกระส-ชัไวมง (Ah) ของบตตอรีไดຌวย 

4.1.10.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) นับจ านวนป็นชุด  ดยยกป็นตละชนิด ตามทีไก าหนด฿นบบ  สัญลักษณ์  ละ
รายละอียดของดวงคม 

(2) ดวงคมทีไ฿ชຌชุดควบคุมการปลีไยนสี  หรือชุด Driver  หรือชุดหมຌอปลงรวมกัน  
ชน ดวงคมทีไ฿ชຌหลอด LED  ควรถอดบบนับจ านวนยกรายการชุดควบคุม ตามทีไ฿ชຌงานจริง 

(3) ดวงคมประภทติดตัๅงบนราง (Track Light)   ฿หຌถอดบบนับจ านวนดวงคมป็น
ชุด สวนราง Track Light ระบุความยาวป็นมตร  ละถอดบบนับจ านวนป็นชุดยกตามขนาดความยาวทีไระบุ 
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(4) ด านินการถอดบบนับจ านวน฿นบบปลนดຌวยมือ หรือ฿ชຌค าสัไงถอดบบ 

นับจ านวน฿น Drawing File  ดຌวยปรกรม AutoCAD หรือปรกรมอืไนโ 

4.1.11 สวิตช์ละตຌารับเฟฟງา 
สวิตช์  หมายถึงอุปกรณ์ควบคุมการปิด-ปิดดวงคมเฟฟງา  ควบคุมการหรีไเฟ  ควบคุมพัดลม

ระบายอากาศ หรืออุปกรณ์อืไนทีไกีไยวขຌอง   มีทัๅงบบกดปิด-ปิด  บบสัมผัส  บบตรวจจับความขຌมของสง   
บบตรวจจับการคลืไอนเหว  บบดิจิตอล ฯลฯ  ป็นตຌน 

ตຌารับเฟฟງา หมายถึงอุปกรณ์ทีไมีหนຌาสัมผัส  ติดตัๅงพืไอป็นจุดจายเฟส าหรับตຌาสียบ 1 ตัว  
มีทัๅงบบ 1 ฟส ละ 3 ฟส  ตຌารับเฟฟງาทีไ฿ชຌ฿นงานอาคารสวน฿หญป็นบบ 1 ฟส  ละควรป็นชนิดมีขาดิน 

4.1.11.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิด ขนาดพิกัดกระส฿ชຌงานสูงสุด  ขนาดพิกัดรงดันของสวิตช์หรือตຌารับหรือ

ระบขุนาดก าลังเฟฟງาป็นวัตต์กรณีทีไป็นสวิตช์หรีไเฟ (Dimmer Switch) 
(2) ตຌารับเฟฟງาควรระบุป็นชนิดตຌารับดีไยวหรือตຌารับคู มีขาดินหรือเมมีขาดิน  

ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

(3) ระบุชนิดฝาครอบ  ป็นบบพลาสติก อลูมินียม หรือสตนลส หรือกลองฝังพืๅน
บบ POP UP 

4.1.11.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) นับจ านวนป็นชุด ยกป็นตละชนิดตามทีไก าหนด฿นบบ สัญลักษณ์ ละ
รายละอียดสวิตช์ละตຌารับเฟฟງา 

(2) สวิตช์หรีไเฟบบดิจิตอลละชุดควบคุม ควรถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์
ยกรายการป็นชุด 

(3) ด านินการถอดบบดยนับจ านวน฿นบบปลนดຌวยมือ หรือถอดบบนับจ านวน
ดຌวยปรกรม AutoCAD  ละอืไนโ 

4.1.12 ระบบปງองกันเฟลาม 

หมายถึงวัสดุปງองกันเฟลามส าหรับงานระบบเฟฟງา จะ฿ชຌปิดปງองกันเฟละควันบริวณชองทอ
งานระบบเฟฟງา ละ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง ตามทีไระบุเวຌ฿นบบละรายการประกอบบบฯ ฿หຌ฿ชຌวิธีวัดพืๅนทีไมีหนวยป็น ตร.ม. 

4.1.13 คาธรรมนียมการเฟฟງาฯ 

ถอดบบก าหนดรายการคาธรรมนียมตางโ ดย฿ชຌวิธีสืบคຌนขຌอมูล  สอบถาม หรือจากวใบเซด์
ของการเฟฟງาฯ  (การเฟฟງานครหลวง ละหรือการเฟฟງาสวนภูมิภาค) 
 

4.2 ระบบป้องกันฟ้าผาละการตอลงดิน 

หมายถึงระบบปງองกันฟງาผาตามมาตรฐานระบบปງองกันฟງาผาส าหรับสิไงปลูกสรຌางของสมาคมวิศวกรรม
สถานหงประทศเทยฯ (วสท.) ซึไงป็นระบบปງองกันฟງาผาภายนอก มีวัตถุประสงค์พืไอลดความสีไยงตอความสียหาย
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จากการกิดฟງาผา ประกอบดຌวย ตัวน าลอฟງา ตัวน าลงดิน ละหลักสายดินทีไชืไอมยงกันป็นระบบ 

การถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์  ท าเดຌดຌวยวิธีนับจ านวน เดຌก สาลอฟງาพรຌอมฐาน หลักสายดิน 
จุดทดสอบ (Test Box) บอหลักสายดิน (Earth Pit) อุปกรณ์ส าหรับการตอชืไอม (Exothermic Welding) ส าหรับคลຌม
ประกับ นใอต สกรู หรืออาจ฿ชຌวิธีการนับจ านวนบบหมารวมตามความหมาะสม 

วัสดุอุปกรณ์ทีไถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีวัดความยาว เดຌก ถบตัวน าลอฟງา สายตัวน าลอฟງา  
สายตัวน าลงดิน รากสายดินบบวงหวน (Earth Loop)  ฿หຌคิดผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใดอีก 10-15%  
 

4.3 ระบบทรศัพท์ (Telephone System) 
4.3.1 ตูຌชุมสายทรศัพท์อัตนมัติ (PABX) 

ป็นอุปกรณ์ส าหรับตอชืไอมสลับสายทรศัพท์อัตนมัติ ฿หຌพิจารณารายละอียดจากบบละ
รายการประกอบบบฯ ดยควรมีรายละอียดตูຌชุมสายละอุปกรณ์ประกอบระบบทีไตຌองการ฿ชຌทีไสามารถถอดบบ
ค านวณราคาเดຌ ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿ชຌวิธีหมารวมป็นชุด ทัๅงนีๅ ฿นรายละอียดรายการค านวณราคา   
ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ 

4.3.1.1 จ านวน ละชนิดคูสายภายนอก (อนาลใอก หรือ ดิจิตอล) 
4.3.1.2 จ านวน คูสายภาย฿นบบดิจิตอล (ถຌามี) 
4.3.1.3 จ านวน คูสายภาย฿นบบอนาลใอก 

4.3.1.4 จ านวน คูสายภาย฿นบบ IP (ถຌามี) 
4.3.1.5 จ านวนอปอรตอร์ (พนักงานสลับสายทรศัพท์) 
4.3.1.6 ระบบตอบรับอัตนมัติ (ถຌามี) 
4.3.1.7 ระบบบันทึกการ฿ชຌงานทรศัพท์พรຌอมอุปกรณ์ (ถຌามี) 

4.3.2 ครืไองรับทรศัพท์  
การถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ละควรระบุชนิดของครืไองรับทรศัพท์ 

วาป็นบบ IP หรือบบดิจิตอล หรือบบอนาลใอก  ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.3.3 ผงกระจายสายทรศัพท์  
ประกอบดຌวย ผงกระจายสายมนรวม (MDF) ละผงกระจายสายยอย (TC หรือ TB) การถอด

บบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด  ละ฿นรายละอียดรายการค านวณราคา ควรระบุชนิด (MDF, TC, 

Rack)  รวมทัๅงจ านวนคูสาย (Pairs) ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.3.4 ทอรຌอยสายละรางดินสายทรศัพท ์

4.3.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน RMC, IMC, EMT, HDPE, PVC, uPVC  ป็นตຌน ละขนาด

ทอรຌอยสายซึไงก าหนดหนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways) ขนาดรางดินสาย ละความหนาของรางดินสาย 
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4.3.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริงจากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสายมน  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 5-10% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) ทอรຌอยสายปງอน  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(4) ทอรຌอยสายยอย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(5) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.3.5 สายทรศัพท์ 
4.3.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการถอดบบค านวณราคา (รายการค านวณราคา) ควรระบุ

อยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดสายทรศัพท์ ชน AP, TPEV, TIEV จ านวนคูสาย (Pairs) 10P, 20P, 30P  

ป็นตຌน  ละขนาดสຌนผานศูนย์กลางสายทรศัพท์ซึไงหนวยป็นมิลลิมตร ตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) กรณี฿ชຌสาย Fiber Optic หรือ สาย UTP ฿หຌระบุรายละอียดตามทีไก าหนดตามบบ 

4.3.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณ ดย฿ชຌวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงนวนอนละนวตัๅง
ตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง   ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) สายมน   ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 5-10% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

(3) สายปງอน  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

(4) สายยอย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.3.6 ตຌารับทรศัพท์ 
การถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ละระบุชนิดของตຌารับทรศัพท์ ป็นชนิด 

RJ11 หรือ RJ45 ฝาครอบ฿หຌระบุป็นชนิดพลาสติก อลูมินียม หรือสตนลส  หรือติดตัๅง฿นกลองฝังพืๅนบบ POP UP  
ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.3.7 คาธรรมนียม 

กรณี฿นบบละหรือรายการประกอบบบฯ เดຌระบุ฿หຌมีคา฿ชจาย เดຌก คาธรรมนียม คาชา
ลขหมาย  คาชาครือขายสายความรใวสูง ละอืไนโ  สามารถสืบคຌนขຌอมูลเดຌจากผูຌ฿หຌบริการ  ชน  บริษัท ทศท.  
คอร์ปอรชัไน จ ากัด (มหาชน) ป็นตຌน 
 

4.4 ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ 
หมายถึง  ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ (Data Cabling System)  ละครอบคลุมถึงระบบครือขาย

สายทรศัพท์ IP Phone  ดຌวย 
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4.4.1 ผงกระจายครือขายสายคอมพิวตอร์ ประกอบดຌวย ผงกระจายครือขายสายมนคอมพิวตอร์ 
(Main Data Distribution Panel; MDP หรือ Main Data Rack; MDR)  ละผงกระจายครือขายสายคอมพิวตอร์ยอย 
(Data Panel; DP หรือ Data Rack; DR)  ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.4.1.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิด ละขนาดตูຌรใค ชนRack 19”9U (60x60cm), Rack 19”42U (80x110cm) 

หรือ Server Rack 19”42U (80x110cm)  ป็นตຌน 

(2) อุปกรณ์ชืไอมตอครือขายสายคอมพิวตอร์฿นตูຌรใค ชน  FDU, F.O. Patch Panel,  

UTP Patch Panel, Patch Cord หรือ F.O. Connector ป็นตຌน 

(3) รายละอียดอุปกรณ์ประกอบภาย฿นตูຌรใค  ชน รางเฟ พัดลมระบายอากาศ   
หรือผงจัดสาย ป็นตຌน 

4.4.1.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการนับจ านวนยกรายการป็นชุด 

(2) ผงประภท ชนิด ละขนาดดียวกัน ฿หຌนับจ านวนรวมป็นชุด 

4.4.2 ทอรຌอยสายละรางดินสายสัญญาณคอมพิวตอร์ 
4.4.2.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน  RMC, IMC, EMT, HDPE, PVC, uPVC  ป็นตຌน ละขนาด
ทอรຌอยสายซึไงมหีนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways)  ขนาดรางดินสาย  ละความหนาของรางดินสาย 

4.4.2.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.4.3 สายสัญญาณคอมพิวตอร์  
4.4.3.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) สาย Fiber Optic  ฿หຌ ระบุชนิด Single mode (SM) หรือ Multimode (MM)  
ระบุขนาดละจ านวนกน  ชน  F.O. 6 Core SM 9/125m หรือ F.O. 6 Core MM 50/125m ป็นตຌน 

(2) สาย UTP ฿หຌระบุชนิด ชน Cat.6, Cat 6A ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.4.3.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง   ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 
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(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 

4.4.4 ตຌารับคอมพิวตอร์ 
การถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด พรຌอมทัๅงระบุชนิดของตຌารับคอมพิวตอร์ 

ป็นชนิด RJ45 หรืออืไนโ ระบุฝาครอบป็นชนิดพลาสติก อลูมินียม หรือสตนลส หรือติดตัๅง฿นกลองฝังพืๅนบบ 
POP UP ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 
 

4.5 ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ 
4.5.1 ผงควบคุมระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ (Fire Alarm Control Panel; FCP) 

ป็นอุปกรณ์ทีไท าหนຌาทีไควบคุมการท างานของอุปกรณ์  ประมวลผล  ละจຌงตือนพลิงเหมຌ  
ของระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.5.2 ผงสดงผนผังการจຌงหตุพลิงเหมຌ (Graphic Annunciator; ANN) 
ป็นผนผังสดงต าหนงจຌงตือนพลิงเหมຌ  การถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็น

ชุด ดย฿หຌระบุขนาดละชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.5.3 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์จຌงตือน ละอุปกรณ์อืไน โ 

เดຌก อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความรຌอน (Heat Detector) 
อุปกรณ์จຌงหตุดຌวยมือ (Manual Station)  อุปกรณ์จຌงตือนพลิงเหมຌดຌวยสียง (Alarm Bell , Alarm Speaker)  
อุปกรณ์ส าหรับจຌงตือนพลิงเหมຌดຌวยสง (Strobe Light)  มอนิตอร์มดูล  คอนทรลมดูล คอนทรลรีลย์มดูล 
ละอืไนโ   การถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียด 

ทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.5.4 ทอรຌอยสายละรางดินสายระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ 
4.5.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน  IMC, EMT, PVC, uPVC  ป็นตຌน  ละขนาดทอรຌอยสาย
ซึไงหนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways)  ขนาดรางดินสาย  ละความหนาของรางดินสาย 

4.5.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.5.5 สายระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ 
4.5.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ระบุชนิด ละขนาดสาย  ชน  2.5 FRC, 1.5 THW   ป็นตຌน 
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(2) สายอืไนโ   ชน   TIEV, STP ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.5.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 
 

4.6 ระบบสียงประกาศ 

หมายถึง ระบบสียงประกาศรียกพืไอการอพยพหนีภัย ประกาศจຌงขຌอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ์ หรืออืไนโ 
ทีไมีลักษณะละหรือวิธีการทีไหมือนหรือคลຌายกัน ทัๅงภาย฿นอาคารละหรือนอกอาคาร ดยมีอุปกรณ์ควบคุม  
เมครฟนประกาศ  สายสัญญาณ  ละล าพงประกาศ ชืไอมยงกันป็นระบบ 

4.6.1 ผงควบคุมละกระจายสียงสัญญาณ (Public Address Rack; PA) 
ประกอบดຌวย  ตูຌ กใบอุปกรณ์  (Sound Rack) ครืไองขยายสัญญาณสียงระบบประกาศ  

(PA Amplifier)  ครืไองรวมละควบคุมสัญญาณสียงระบบประกาศ (Mix Pre Amp. หรือ Mixer)  ครืไองลือกซน
ประกาศ (Speaker Selector) เมครฟนประกาศ ครืไองลนวิทยุ AM/FM ครืไองลน DVD/MP3 ละหรืออืไนโ    
฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ ฿ชຌวิธียกรายการละนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดของวัสดุ อุปกรณ์  
ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.6.2 สวิตช์ลือกระดับสัญญาณสียงละล าพงประกาศ 

ประกอบดຌวย สวิตช์ลือกระดับสัญญาณสียง (Volume Control) ละล าพงประกาศ ฿นการ
ถอดบบส ารวจปริมาณ ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด  ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์  ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบ
ละรายการประกอบบบฯ 

4.6.3 ทอรຌอยสายละรางดินสายระบบสียงประกาศ 

4.6.3.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน  IMC, EMT, PVC, uPVC  ป็นตຌน ละขนาดทอรຌอยสาย 

ซึไงมหีนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways)  ขนาดรางดินสาย ละความหนาของรางดินสาย 

4.6.3.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.6.4 สายระบบสียงประกาศ 

4.6.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
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(1) ระบุชนิด ละขนาดสาย  ชน  2.5 THW, 2.5 VTF  ป็นตຌน 

(2) สายอืไนโ ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.6.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 
 

4.7 ระบบทีวีรวม 

หมายถึง ระบบสาอากาศทีวีรวมละจานดาวทียม  ฿ชຌส าหรับการกระจายสัญญาณทีวีหรือทรทัศน์
ภาย฿นอาคาร  ดยมีอุปกรณ์รับสัญญาณทีวี อุปกรณ์รับละขยายสัญญาณทีวี  สายสัญญาณทีวี  ละจุดจายสัญญาณทีวี 
ชืไอมยงกันป็นระบบ 

4.7.1 สาอากาศ (Antenna) ละจานดาวทียม (Satellite Dish) 
ประกอบดຌวย  สาอากาศทีวี  จานรับสัญญาณดาวทียม  พรຌอมอุปกรณ์ครบชุด (คอจาน, สา 

ละ LNBF ป็นตຌน) ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ถบหรือ
ยานความถีไ  ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.7.2 ชุดครืไองรับละขยายสัญญาณ 

ประกอบดຌวย  ตูຌ กใบอุปกรณ์ (Head End Rack)  ครืไองรับสัญญาณดาวทียม (Satellite 

Receiver) ครืไองขยายสัญญาณ (Amplifier)  ครืไองจายก าลังเฟฟງา (Power Supply)  ละอืไนโ ฿นการถอดบบ
ส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธียกรายการละนับจ านวนป็นชุด  ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียดทีไก าหนด         
฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.7.3 ชุดยกละกระจายสัญญาณ 

ประกอบดຌวย ชุดยกสัญญาณ (Tap Off) ละชุดกระจายสัญญาณ (Splitter หรือ Distribution 

Box)  ซึไงอุปกรณ์หลานีๅมีคุณสมบัติท า฿หຌเดຌสัญญาณทีไจุดตຌารับตางโ มีความรงของสัญญาณระหวาง 60-80 dBV     
฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด  ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียดทีไก าหนด          
฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.7.4 ตຌาสียบจายสัญญาณ 

ป็นจุดตຌารับ ส าหรับจายสัญญาณทีวีทีไมีความรงของสัญญาณระหวาง 60-80 dBV ฿นการ
ถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดพรຌอมฝาครอบ ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละ
รายการประกอบบบฯ 

4.7.5 ทอรຌอยสายละรางดินสายสัญญาณทีวี 
4.7.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา   ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ชนิดทอรຌอยสาย  ชน  IMC, EMT, PVC, uPVC  ป็นตຌน  ละขนาดทอรຌอยสาย
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ซึไงมหีนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways)  ขนาดรางดินสาย  ละความหนาของรางดินสาย 

4.7.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.7.6 สายสัญญาณทีวี 
4.7.6.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  

(1) ระบุชนิดสาย  ชน  RG6, RG11  ป็นตຌน 

(2) สายอืไนโ  ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.7.6.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 5-10% 
 

4.8 ระบบทีวีวงจรปิด 

ระบบทรทัศน์วงจรปิด (Close Circuit Television System หรือ Video Surveillance System) ป็นระบบ
การบันทึ กภาพคลืไ อนเหวทีไ ถูกจับภาพดยกลຌองวงจรปิ ด (CCTV Camera) ซึไ งป็ นระบบทีไ ฿ชຌ พืไ อการรักษา 
ความปลอดภัย หรือ฿ชຌพืไอการสอดสองดูลหตุการณ์หรือสถานการณ์ตางโ นอกหนือจากการรักษาความปลอดภัยตามปกติ 

4.8.1 ครืไองรวมละบันทึกขຌอมูลภาพ 

หมายถึง ครืไองรวมละบันทึกขຌอมูลภาพบบ DVR (Digital Video Recorder) , NVR Appliance 

(Network Video Recorder) ละ PC Based NVR (NVR Software) ละอืไนโ ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการ
ประกอบบบฯ การถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุชนิดละคุณลักษณะฉพาะของวัสดุ
อุปกรณ ์ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบฯ 

4.8.2 กลຌองทีวีวงจรปิด 

ป็นกลຌองบบมาตรฐานหรือบบกลอง (Box Type) บบ Bullet หรือบบดม (Dome Type) 
พรຌอมอุปกรณ์ครบชุด ชน ลนส์ ขายึดละกลองครอบ (Housing) ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวน
ป็นชุด ดยระบุชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.8.3 มอนิตอร ์
฿ชຌส าหรับสดงขຌอมูลภาพ    ฿นการถอดบบส ารวจปริมาณ฿หຌ฿ชຌวิธีนับจ านวนป็นชุด ดยระบุ

ชนิด ขนาด  ตามรายละอียดทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 
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4.8.4 ทอรຌอยสายละรางดินสายสัญญาณทีวีวงจรปิด 

4.8.4.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา  ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ชนิดทอรຌอยสาย ชน IMC, EMT, HDPE, PVC, uPVC  ป็นตຌน ละขนาดทอ         

รຌอยสายซึไงมหีนวยป็นนิๅวหรือป็นมิลลิมตรตามทีไระบุ฿นบบ 

(2) ชนิดรางดินสาย (Wireways) ขนาดรางดินสาย ละความหนาของรางดินสาย 

4.8.4.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ทอรຌอยสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

(3) รางดินสาย  ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 10-15% ละผืไอบใดตลใด 15-20% 

4.8.5 สายสัญญาณทีวีวงจรปิด 

4.8.5.1 การระบุรายละอียด฿นรายการค านวณราคา ควรระบุอยางนຌอย ดังนีๅ  
(1) ระบุชนิดสาย  ชน  RG6, RG59, UTP  ป็นตຌน 

(2) สายอืไนโ ตามทีไก าหนด฿นบบละรายการประกอบบบฯ 

4.8.5.2 การถอดบบส ารวจปริมาณ 

(1) ถอดบบส ารวจปริมาณดຌวยวิธีการวัดปริมาณความยาว ทัๅงตามนวนอนละ
นวตัๅงตามความป็นจริง จากตຌนทางถึงปลายทาง  ดยค านึงถึงสภาพหนຌางานจริงทีไจะติดตัๅงดຌวย 

(2) ฿หຌคิดค านวณผืไอความยาว 15-20%  ละผืไอบใดตลใด 5-10% 
 

5. การกใบรวบรวมขຌอมูลทีไเดຌจากการถอดบบ (Breakdown Sheet)  งานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร 

Breakdown Sheet หมายถึงผนงานส าหรับกใบบันทึกขຌอมูลดิบ ทีไเดຌจากถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 
ทัๅงวิธีการนับจ านวนละวิธีการวัดปริมาณ ป็นขัๅนตอนทีได านินการตอนืไองจากการถอดบบส ารวจปริมาณวัสดุอุปกรณ์ 
ดยกรอกขຌอมูลทีไเดຌลง฿นบบฟอร์มหรือเฟล์ Breakdown Sheet ทีไจัดตรียมเวຌส าหรับกใบขຌอมูลจ านวน (Quantity)  
หรือความยาว (length)  หรือพืๅนทีไ (Area) ของวัสดุอุปกรณ์ ดยยกป็นหมวดหมู พืไอความสะดวก฿นการตรวจสอบ 
ละการน าเป฿ชຌพืไอการค านวณราคาตอเป  ทัๅงนีๅ  ฿นสวนของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจะจัดท า Breakdown 

Sheet ดังกลาว ประกอบเวຌกับรายงานการค านวณราคากลางหรือเมกใเดຌ  ฿หຌขึๅนอยูกับดุลพินิจของผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางเป็นส าคัญ 

5.1 หลักกณฑ์ละวิธีการจัดท า Breakdown Sheet 

นวทางละวิธีการท า Breakdown Sheet ขึๅนอยูกับความตຌองการของผูຌถอดบบละค านวณราคา ซึไงอาจ
จัดท าป็นตารางขຌอมูลปลา ซึไงมืไอน าเป฿ชຌงาน ผูຌ฿ชຌสามารถก าหนดละขียนขຌอมูลทีไตຌองการบันทึกเดຌดຌวยตนอง    
การจัดท า Breakdown Sheet ฿นทางปฏิบัติอาจเมจ าป็นตຌองจัดท าพืไอกใบขຌอมูลทุกรายการ นืไองจากบางหมวดงาน ชน 
สวิตช์กียร์รงสูง หมຌอปลงเฟฟງา ครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง ครืไองส ารองเฟฟງาบบตอนืไอง (UPS) สวิตช์กียร์รงตไ า  
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ละผงยอย ป็นตຌน สามารถถอดบบนับจ านวนวัสดุอุปกรณ์พรຌอมการจัดท าละบันทึกขຌอมูล฿นรายการค านวณราคา  
ดยเมตຌองจัดกใบขຌอมูล฿น Breakdown Sheet ซๅ าอีก หรือกรณีถอดบบนับจ านวนดຌวยปรกรม AutoCAD หรืออืไนโ  
กใสามารถจัดกใบบันทึกป็นเฟล์ Breakdown Sheet  เดຌชนดียวกัน 

5.2 ประภทของ Breakdown Sheet 

สามารถบงตามลักษณะการ฿ชຌงาน เดຌป็น  2  ประภท   ดังนีๅ 
5.2.1 Breakdown Sheet ส าหรับกใบขຌอมูลทีไเดຌจากการนับจ านวน ชน  ดวงคมเฟฟງา  สวิตช์  ตຌารับ

เฟฟງา  สาลอฟງา  หลักสายดิน  ตຌารับทรศัพท์  ตຌารับคอมพิวตอร์  ตຌารับทีวี  อุปกรณ์ระบบตรวจจับละจຌงหตุ
พลิงเหมຌ  ล าพงประกาศ  กลຌองทีวีวงจรปิด ป็นตຌน การจัดกใบขຌอมูลควรยกป็นหมวดหมู  ยกประภท ยกชัๅน 
ตามประภทละชนิดของวัสดุอุปกรณ์ ซึไงสามารถท าเดຌทัๅงการถอดบบนับจ านวนดຌวยมือละถอดบบนับจ านวน 

ดຌวยปรกรม AutoCAD หรืออืไนโ 

5.2.2 Breakdown Sheet ส าหรับกใบขຌอมูลทีไเดຌจากการวัดปริมาณ ชน Duct Bank ทอรຌอยสาย   
รางดินสาย สายเฟฟງา สายตัวน าลอฟງา สายตัวน าลงดิน สายทรศัพท์ สายสัญญาณคอมพิวตอร์ สายทีวี  
ระบบปງองกันเฟลาม ป็นตຌน สามารถคิดค านวณการผืไอความยาวบันทึกป็นขຌอมูลสุดทຌายกอนน าเป฿ชຌงานเดຌ     
ซึไงสามารถท าเดຌทัๅงการถอดบบวัดปริมาณดຌวยมือละถอดบบวัดปริมาณดຌวยปรกรม AutoCAD หรืออืไน โ 

 

ตัวอยาง Breakdown Sheet  ทัๅง 2 ประภท ดังกลาว  ปรากฏ฿นหนຌาถัดเป 
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ตัวอย่าง Breakdown Sheet ส าหรับเกบ็ข้อมูลที่ได้จากการนับจ านวน 

           

ชัน้ 1 4 10 16 4 17 21 -    

ชัน้ 2 4 12 25 8 5 6 46    

ชัน้ 3 4 12 25 8 5 6 46    

ชัน้ดาดฟ้า - - - - 7 - -    

รวม 12 34 66 20 34 33 92    
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ตัวอย่าง Breakdown Sheet ส าหรับเกบ็ข้อมูลที่ได้จากการวัดความยาว 

 

อ ิ  ล ไฟฟ    อ

อ x ช N ิ ไฟ N ิ ไฟ N ิ x ช /ช ิ ว

TR->MDB 35 30 0 7 4 0 0 300 NYY 0 0 980 0 0 7 5"HDPE 210

GEN->EMDB 25 23 0 2 4 0 1 240 NYY 0 35 NYY 200 0 50 2 5"HDPE 46

GEN->EMDB 25 23 0 2 4 0 0 2.5 NYY 0 0 200 0 0 2 1 1/2"HDPE 46

MDB->DB1C 82 80 80 2 4 0 1 95 THW 0 25 THW 656 0 164 0 0 0

MDB->LP1A 11 9 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 44 0 11 1 2"EMT 9

MDB->LG 11 9 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 44 0 11 1 2"EMT 9

EMDB->DB2C 12 10 0 1 4 0 1 150 THW 0 25 THW 48 0 12 0 0 0

EMDB->E1A 55 0 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 220 0 55 1 2"EMT 0

EMDB->E2A 59 0 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 236 0 59 1 2"EMT 0

EMDB->E3 63 0 0 1 4 0 1 25 THW 0 6 THW 252 0 63 1 1 1/2"EMT 0

EMDB->E4 67 0 0 1 4 0 1 25 THW 0 6 THW 268 0 67 1 1 1/2"EMT 0

EMDB ->E5 71 0 0 1 4 0 1 25 THW 0 6 THW 284 0 71 1 1 1/2"EMT 0

EMDB->ER 75 0 36 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 300 0 75 1 2"EMT 0

EMDB->P1 16 14 0 1 4 0 1 50 THW 0 10 THW 64 0 16 1 2"EMT 14

EMDB->DB-R 75 74 0 1 4 0 1 50 FRC 0 10 FRC 300 0 75 1 2"EMT 74

ว 4096 0 729 408

อ อ ไฟฟคว ว /ช ิ ไฟฟ ว คว ว ไฟฟ ว ไฟฟ

คว ว ไฟฟ คว ว อ อ ไฟฟ
Cable L N G ว อ่ 15% Conduit ว อ่  ๆ ว อ่ 15%

300 NYY 980 0 0 980 1127 5"HDPE 256 256 294

240 NYY 200 0 0 200 230 4"HDPE 0 0 0

35 NYY 0 0 50 50 58 4"IMC 0 0 0

2.5 NYY 200 0 0 200 230 1 1/4"EMT 0 0 0

150 THW 48 0 0 48 55

120 THW 0 0 0 0 0 ว 408

95 THW 656 0 0 656 754 ล ว อ อ
50 THW 908 0 0 908 1044

25 THW 804 0 176 980 1127

10 THW 0 0 227 227 261

6 THW 0 0 201 201 231

50 FRC 300 0 0 300 345

10 FRC 0 0 75 75 86

ว 4096 0 729

ล ว อ อ อ อ
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6. สรุปการคิดค านวณปอร์ซในต์การผืไองานระบบเฟฟ้าละสืไอสาร 
ตารางปอร์ซในต์การผืไองานระบบเฟฟງาละสืไอสาร 

ล าดับ รายการ 
ปอร์ซในต์การผืไอ 

ความยาว บใดตลใด 

1 ระบบเฟฟງา   

1.1 ทอรຌอยสายเฟฟງา     

  ทอรຌอยสายมน 5 - 10% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายปງอน 10 - 15% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายวงจรยอย 15 - 20% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายวงจรยอย (ขຌอตอกันนๅ าหรือบบอัดนน(  15 - 20%  30 - 35% 

1.2 รางดินสาย  10 - 15%   15 - 20%  

1.3 สายเฟฟງา     

  สายมน 5 - 10% 5 - 10% 

  สายปງอน 10 - 15% 5 - 10% 

  สายวงจรยอย 15 - 20% 5 - 10% 

1.4 บัสวย์  5 - 10%   5 - 10%  

2 ระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน  10 - 15%  10 - 15% 

3 ระบบทรศัพท์     

3.1 ทอรຌอยสาย 

 ทอรຌอยสายมน 5 - 10% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายปງอน 10 - 15% 15 - 20% 

  ทอรຌอยสายจากผงกระจายสายเปยังตຌารับ 15 - 20% 15 - 20% 

3.2 รางดินสาย  10 - 15%  15 - 20% 

3.3 สายทรศัพท์   

  สายมน 5 - 10% 5 - 10% 

  สายปງอน 10 - 15% 5 - 10% 

  สายจากผงกระจายสายเปยังตຌารับ 15 - 20% 5 - 10% 

4 ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์     

 ทอรຌอยสาย 15 - 20%  15 - 20%  

 รางดินสาย 10 - 15%  15 - 20%  

 สายสัญญาณ 15 - 20%  5 - 10%  
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ตารางปอร์ซในต์การผืไองานระบบระบบเฟฟງาละสืไอสาร (ตอ) 

ล าดับ รายการ 
ปอร์ซในต์การผืไอ 

ความยาว บใดตลใด 

5 ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ     

 ทอรຌอยสาย 15 - 20% 15 - 20%  

 รางดินสาย 10 - 15% 15 - 20% 

 สายสัญญาณ 15 - 20% 5 - 10%  

6 ระบบสียงประกาศ     

ทอรຌอยสาย 15 - 20% 15 - 20%   

รางดินสาย 10 - 15% 15 - 20%   

สายสัญญาณ 15 - 20% 5 - 10%   

7 ระบบทีวีรวม     

ทอรຌอยสาย 15 - 20% 15 - 20%  

รางดินสาย 10 - 15% 15 - 20%  

สายสัญญาณ 15 - 20% 5 – 10%  

8 ระบบทีวีวงจรปิด     

ทอรຌอยสาย 15 - 20% 15 - 20%  

รางดินสาย 10 - 15% 15 - 20%  

สายสัญญาณ 15 - 20% 5 – 10%  
 

หมายหตุ  1.  รายการบใดตลใด 

ก. อุปกรณ์ประกอบทอสาย (Raceway)  ชน  กลองดึงสาย  ขຌอตอ  ขຌอตอยึด  บุชชิไง  ขຌองอ  
ตัวจับยึด  ลใอกนัท  นใอต  สกรู  รางซี  การท าสีสัญลักษณ์ตามมาตรฐานทัไวเป  ป็นตຌน 

ข. อุปกรณ์ประกอบสายเฟฟງา  ชน  วายนัท  ตัวตอสาย  หางปลา  หัวสาย  ปลอกสี Cable 

Marker  ทปพันสาย  นๅ ายารຌอยสาย  กระดาษกาว   ป็นตຌน 

ค. อุปกรณ์ประกอบรางดินสาย  ชน  Hanger Support  ละ Fitting 

ง. อุปกรณ์ประกอบระบบลอฟງา  ชน  คลຌมป์ประกับ  นใอต   สกรู  ผนบຍกเลต์  ละอืไน  
ป็นตຌน 

     2.  ปอร์ซในต์การผืไอความยาว  ชน   
-  ผืไอศษทอ  ศษสาย  ความสูญสียจากการติดตัๅง  
-  ผืไอความสูญสียจากความยาวทอทีไเมสามารถ฿ชຌทอเดຌตใมความยาว ชน  ทอ 1 สຌน  

ยาว 3 มตร หรือ 6 มตร  ป็นตຌน 
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-  ผืไอความสูญสียจากความยาวสายทีไเมสามารถ฿ชຌสายเดຌตใมความยาว  ชน  สาย 1 มຌวน       
ยาว 100 มตร หรือ 500 มตร   ป็นตຌน 

-  มาตรฐานก าหนดการ฿ชຌรหัสสีของสายฟส สายนิวตรอน ละสายดิน ท า฿หຌเมสามารถ฿ชຌ
สายมຌวนดียวกันเดຌทัๅงหมด  ป็นตຌน 

 

7. นวทางการก าหนดรายการ฿นบบรายการค านวณราคา หรือ BOQ. 
฿นการก าหนดรายละอียดรายการตางโ ฿นสวนของงานระบบเฟฟງาละสืไอสารลง฿นบบรายการ

ค านวณราคา หรือ BOQ. (บบ ปร. 4) พืไอค านวณปริมาณ คาวัสดุ ละคารงงาน ตอเป นัๅน ผูຌมีหนຌาทีไค านวณ
ราคาควรพิจารณาก าหนดเวຌป็นหมวดหมู งาน หรือกลุมงาน  ตามนวทาง ดังนีๅ 

7.1 หมวดงานระบบเฟฟງาละสืไอสาร 

7.1.1 ระบบเฟฟງา 
7.1.2 ระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน 

7.1.3 ระบบทรศัพท ์

7.1.4 ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ 
7.1.5 ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ 
7.1.6 ระบบสียงประกาศ 

7.1.7 ระบบทีวีรวม 

7.1.8 ระบบทีวีวงจรปิด 

7.1.9 อืไนโ ตามบบรูปรายการ 

7.2 ระบบเฟฟງา 
7.2.1 เฟฟງารงสูง 
7.2.2 หมຌอปลงเฟฟງา 
7.2.3 ครืไองก านิดเฟฟງาส ารอง 
7.2.4 ผงสวิตช์เฟฟງาประธาน ผงสวิตช์เฟฟງารอง 
7.2.5 ผงยอย ผงจายเฟอืไน โ 

7.2.6 ผงมิตอร์ (กรณีอาคารชุด) 
7.2.7 Busways 

7.2.8 ทอรຌอยสาย ละรางดินสาย 

7.2.9 สายเฟฟງา 
7.2.10 ดวงคมละอุปกรณ์ 
7.2.11 สวิตช์ ตຌารับเฟฟງา 
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7.2.12 ระบบปງองกันเฟลาม 

7.2.13 คาธรรมนียมการเฟฟງา 
7.2.14 อืไนโ ตามบบรูปรายการ 

7.3 ระบบปງองกันฟງาผาละการตอลงดิน 

7.4 ระบบทรศัพท์ 
7.4.1 ตูຌสาขาทรศัพท์อัตนมัติ (PABX) ละอุปกรณ์ 
7.4.2 ผงกระจายสายทรศัพท ์ตຌารับทรศัพท์ 
7.4.3 ทอ รางดินสาย ละสายทรศัพท์ 
7.4.4 อืไนโ ตามบบรูปรายการ 

7.5 ระบบอืไนโ   ชน  ระบบครือขายสายคอมพิวตอร์ ระบบจຌงหตุพลิงเหมຌ ระบบสียงประกาศ
ระบบทีวีรวม ระบบทีวีวงจรปิด ระบบควบคุมการ฿ชຌพลังงาน (2 Wire Remote) ระบบควบคุม 

การขຌาออก (Access control) ป็นตຌน 
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5. งานระบบปรบัอากาศและเคร่ืองกล 
 

ในการถอดแบบค านวณปริมาณงานในส่วนของงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองกล   ให้ด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

 

 

1.  ศึกษาท าความเข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปรายการรวมทัง้รายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และ
ตดิตัง้ 

 ในการประมาณราคาในส่วนของงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองกล   นอกจากต้องศึกษาแบบรูปรายการ
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว  ยงัจะต้องศึกษารายการรายละเอียดและข้อก าหนดประกอบแบบรูปรายการอย่างถ่ีถ้วน
ด้วย   เพราะแบบรูปรายการอาจแสดงไว้เพียงสญัลกัษณ์เท่านัน้ มิได้ก าหนดรายละเอียดประกอบอื่นใดเพ่ิมเติมไว้   ซึง่
โดยทัว่ไปแล้วในแบบรูปรายการงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองกลจะแสดงให้ทราบถงึ 

  -  ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM) 
  -  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION  SYSTEM) 
  -  ระบบปรับอากาศห้องสะอาด (CLEAN ROOM) 
  -  ระบบปรับอากาศพิเศษส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ (PRECISION AIR CONDITIONING)   

  -  ระบบห้องเย็น (COLD  ROOM) 
  -  ระบบอดัลมบนัไดหนีไฟ (STAIRCASE PRESSURE SYSTEM) 
  -  ระบบไอน า้และน า้ร้อน (BOILER AND HOTWATER  SYSTEM) 
  -  ระบบก๊าซเชือ้เพลิง (LPG GAS  SYSTEM) 
  -  ระบบก๊าซทางการแพทย์ (MEDICAL GAS) 
  -  ระบบท่อในโรงงานอตุสาหกรรม (INDUSTRIAL PIPING) 
  -  ระบบก๊าซอดัแรงดนัสงู (HIGH PRESSURE GAS CO2, N2 GAS SYSTEM) 
  -  ระบบลิฟต์และบนัไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) 
  -  ระบบขนสง่โดยท่อลม (PNEUMATIC TUBE SYSTEM) 
  -  ระบบเครนขนถ่ายวสัด ุ

    เป็นต้น 
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 โดยในบางระบบอาจด าเนินการเฉพาะในส่วนของการเดินท่อในระบบสุขาภิบาล   เช่น   ระบบท่อน า้ร้อน  
ระบบท่อก๊าซLPG   เป็นต้น    และในแต่ละอาคารอาจจะมีไม่ครบทุกระบบตามท่ีกล่าวมา  แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับ
ระบบหลกัๆ  ท่ีโครงการ/งานก่อสร้างอาคารสว่นใหญ่มี   จะประกอยด้วย 

  -  ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM) 
  -  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION  SYSTEM) 
  -  ระบบลิฟต์และบนัไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) 
 

 ทัง้นี ้ แบบรูปรายการในสว่นของงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองกลนัน้  โดยทัว่ไปแล้ว  จะประกอบด้วย 

  -  สารบญัแบบ 

  -  สญัลกัษณ์และความหมาย 

  -  ตารางแสดงอปุกรณ์ละเคร่ืองมือตา่งๆ 

  -  แผนภาพแนวด่ิงของระบบตา่งๆ (RISER DIAGRAM) 
  -  แผนภาพแสดงการเดินท่อกบัอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร  และอื่นๆ 

  -  ผงับริเวณ 

  -  แผนผงัแสดงงานระบบปรับอากาศและหรือเคร่ืองกลชัน้ตา่งๆ ของอาคาร 

  -  แบบแสดงรูปตดัของอาคาร 

  -  แผนผงัไฟฟ้าก าลงั 

  -  แผนผงัระบบควบคมุ 

  -  แบบขยายรายละเอียดการติดตัง้อปุกรณ์ 

   เป็นต้น 

ซึง่ในแบบรูปรายการแตล่ะแผ่นอาจแสดงรายละเอียดไว้ระบบเดียวหรือหลายระบบ ขึน้อยู่กบัปริมาณงานและปริมาณ
งานและรายละเอียดท่ีต้องแสดง    หากมีรายละเอียดมากก็ควรแยกตามระบบต่างๆ ก่อน แล้วจึงแบ่งเป็นแต่ละงาน/
กลุ่มงานตอ่ไป    และเม่ือศกึษาแบบรูปรายการและรายละเอียดรวมทัง้ข้อก าหนดตา่งๆ ดีแล้ว   ก็สามารถเร่ิมการแยก
เนือ้งานและส ารวจปริมาณตอ่ไป 

 

2.  การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อก าหนดรายการและปริมาณงาน 

 เมื่อได้ศกึษาแบบรูปรายการและรายการละเอียดต่างๆ โดยภาพรวมแล้ว จึงท าการแยกงานและปริมาณวสัดุ
อปุกรณ์  ซึง่จะต้องเร่ิมต้นตัง้แตข่ัน้ตอนการเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ   ซึง่มข้ีอควรระวงั ดงันี ้

  2.1  การเลือกใช้บรรทดัมาตราส่วน (SCALE)   ต้องเป็นมาตราสว่นเดียวกนักบัในแบบรูปรายการใน
แต่ละแผ่น  โดยอาจใช้มาตราส่วนเดียวหรือหลายมาตราส่วนก็ได้  โดยสงัเกตได้จากข้อก าหนดท่ีก ากับอยู่ใต้แบบรูป
รายการ 
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  2.2  ควรมีการเผ่ือปริมาณวสัด ุซึง่เกิดจากความเสียหายหรือเศษวสัดเุหลือจากการใช้งาน  เช่น  เศษ
จากการตดัท่อ  เป็นต้น 

  2.3  ควรมีการเผ่ือวสัดเุน่ืองจากการติดตัง้  เช่น  การหลบหลีกโครงสร้างของอาคารส่วนท่ีเป็นคาน 
รวมทัง้ท่อในแนวดิ่งท่ีไม่สามารถแสดงไว้ในแบบรูปรายการได้  โดยทัว่ไปการเผ่ือวสัดกุรณีนี ้  จะเผ่ือไว้ประมาณ 10 % 
ของปริมาณวสัดท่ีุส ารวจได้ 

  2.4  การแยกงานและปริมาณวสัดอุปุกรณ์เพ่ือค านวณราคาในงานระบบปรับอากาศ นัน้  ผู้ถอดแบบ
ค านวณราคาจะต้องเข้าใจในเร่ืองของระบบปรับอากาศก่อนวา่มีระบบ โครงสร้าง และการท างานเป็นอย่างไร   โดยได้
แบ่งระบบปรับอากาศ ได้เป็น ดงันี ้

   2.4.1  ระบบปรับอากาศแบบแยกสว่น (SPLIT  SYSTEM) 
   2.4.2  ระบบปรับอากาศแบบน า้เย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ (CHILLED  WATER  

AIR  COOLED SYSTEM)  
   2.4.3  ระบบปรับอากาศพิเศษตา่งๆ  เช่น 

-  ระบบปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์ (PRECISION AIR CONDITIONING)  และ 

-  ระบบปรับอากาศห้องสะอาด (CLEEN ROOM)    เป็นต้น 

   2.4.4  ระบบห้องเย็น (COLD ROOM) 
   2.4.5  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM) 

     ส าหรับระบบปรับอากาศแบบส่วนกลาง   ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นแบบถงัน า้เย็น (CHILLED 

WATER STORAGE) และแบบถงัเก็บน า้แข็ง (ICE STORAGE)  ซึง่สองระบบ (แบบ) นีจ้ะช่วยในการประหยดัคา่ไฟฟ้า
ได้มาก  เน่ืองจากเคร่ืองท าน า้แข็งท างานในตอนกลางคืนคา่ไฟฟ้าราคาจะถกูกวา่เวลากลางวนั 

       เม่ือเข้าใจในระบบปรับอากาศแล้ว ก็สามารถแยกรายการ/งานและปริมาณวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ได้ 
โดยละเอียดตอ่ไป  

    ในส่วนของกาส ารวจและแยกรายการ/งานและปริมาณวสัดอุุปกรณ์ต่างๆ   ในระบบปรับอากาศ
แบบน า้เย็นระบายความร้อนด้วยน า้ นัน้   ปกติจะแยกวสัดอุปุกรณ์ออกเป็น  2  สว่น  ดงันี ้

   สว่นท่ี 1  อปุกรณ์ท่ีนบัจ านวนได้  เช่น 

    -  เคร่ืองท าน า้เย็น (CHILLER) มีก่ีชดุ  ขนาดก่ีตนั และเป็นเคร่ืองแบบใด 

    -  หอผึง่น า้ (COOLING TOWER) มีก่ีชดุ  ขนาดก่ีตนั และเป็นเคร่ืองแบบใด 

-  ป๊ัมน า้ มีก่ีชดุ  ขนาดก่ีลิตร/วินาที ความเร็วรอบเท่าใด และมอเตอร์ก่ีแรงม้า 

-  เคร่ืองมือสง่ลมเย็น และเคร่ืองเป่าลมเย็น 

-  ถงัเติมสารเคม ี

    -  อปุกรณ์กรองน า้ (SOFTENER) 
    -  ถงัขยายตวักรองน า้ (EXPANTION TANK) 

-  ประตนู า้ (VALVE ตา่งๆ) 
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    -  อปุกรณ์ไฟฟ้า (ELECTRICAL SWITCH GEAR) 
    -  อื่นๆ 

   สว่นท่ี 2  อปุกรณ์ท่ีวดัเป็นปริมาณ    เช่น 

    -  ท่อน า้เย็น,ท่อน า้คอนเดนเซอร์ 

    -  ข้อตอ่อปุกรณ์ 

    -  ฉนวนหุ้มท่อน า้ 

    -  ท่อลม 

    -  ฉนวนหุ้มท่อลม  

    -  หวัจ่ายลมและหวัดดูลม 

         อปุกรณ์ในสว่นท่ี 2 ซึง่วดัเป็นปริมาณดงักลา่ว  จะต้องวดัตามความยาวและต้องเผ่ือค่า
การลบมมุ  การเลีย้วโค้ง  ความสงูในแนวดิ่ง  เป็นต้น  ด้วย 

  2.5  การแยกงานและปริมาณวสัดอุุปกรณ์เพ่ือค านวณราคาของงานเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ 
จะต้องเข้าใจในระบบนัน้ๆ วา่หมายถงึอะไร และท างานอย่างไร  ซึง่โดยทัว่ไปจะหมายถงึ ระบบตา่งๆ ดงันี ้

   2.5.1  ระบบเครนและรอกในการขนถ่ายวสัด ุ(CRANE AND HOIST) 
   2.5.2  ระบบลิฟต์และบนัไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR) 
   2.5.3  ระบบลิฟต์เพ่ือการก่อสร้าง (CONSTRUCTION LIFT) 
   2.5.4  ระบบสายพานล าเลียงวสัด ุ(CONVEYER) 
   2.5.5  ระบบหม้อก าเนิดน า้และหม้อน า้ร้อน 

   2.5.6  ระบบก๊าซเชือ้เพลิง LPG 

   2.5.7  ระบบก๊าซทางการแพทย์ 

   2.5.8  ระบบก๊าซอดัแรงสงู 

   2.5.9  ระบบท่อในโรงงานอตุสาหกรรม 

   2.5.10  ระบบขนสง่โดยท่อลม 

   2.5.11  ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC SYSTEM) 
   2.5.12  เคร่ืองจกัรกลหนกั 

   2.5.13  สถานีสบูน า้ระบายน า้ (PUMPING STATION) 
   2.5.14  อื่นๆ 

       เคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ  ดงักลา่ว  ปกติจะเป็นระบบทางเคร่ืองกลท่ีคอ่นข้างจะพิเศษ   จะ
พบในโครงการ/งานก่อสร้างอาคารโรงงาน โรงพยาบาล  เป็นต้น  และอาจมีระบบเดียวหรือหลายระบบ ขึน้อยู่กบัแบบ
รูปรายการและวตัถปุระสงค์ในการใช้งาน    ผู้ถอดแบบค านวณราคาจึงต้องท าความเข้าใจในหลกัการต่างๆ ของระบบ 
จงึจะสามารถด าเนินการถอดแบบค านวณราคาได้อย่างถกูต้อง     ในการส ารวจและแยกรายการ/งานและปริมาณวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  ในส่วนของเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ  ดงักล่าว    สามารถด าเนินการได้ โดยแยกการพิจารณา
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ออกเป็น  2  ส่วน  คือ วสัดอุุปกรณ์ท่ีนับจ านวนได้และวสัดุอุปกรณ์ท่ีวดัเป็นปริมาณ  โดยสามารถท าความเข้าใจได้
จากตวัอย่างการส ารวจและแยกรายการ/งานและปริมาณวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ของงานระบบเครนและรอก ในการขน
ถ่ายวสัด ุ ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1  อปุกรณ์ท่ีนบัจ านวนได้  จะประกอบด้วย 

   -  ชดุเครนพร้อมมอเตอร์และชดุมอเตอร์ขบัเคลื่อนครบชดุ  จ านวนก่ีชดุ  ขบัเคลื่อนก่ีทิศทาง 
ยกสูงก่ีเมตร  ยกน า้หนกัได้เท่าใด   การเคลื่อนไหวท่ีแนวดิ่งและแนวราบด้วยความเร็วเท่าใด  ขนาดมอเตอร์ก่ีแรงม้า 
ระบบไฟฟ้าเป็นระบบอะไร  จ านวนเท่าใด    เป็นต้น 

  สว่นท่ี 2  อปุกรณ์ท่ีวดัเป็นปริมาณ   ประกอบด้วย 

   -  เหลก็โครงสร้าง I-BEAM ขนาดเท่าไร ยาวก่ีเมตร 

   -  เหลก็โครงสร้าง C-CHANEL ขนาดเท่าไร ยาวก่ีเมตร 

   -  อปุกรณ์ถ่ายน า้หนกั 

   -  ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้าแบบไหน  เคลื่อนท่ีตามได้ก่ีเมตร 

        ทัง้นี ้ อุปกรณ์วดัเป็นปริมาณดงักล่าว  ผู้ถอดแบบค านวณราคาสามารถวดัปริมาณงานได้จาก
แบบรูปรายการ  ซึ่งจะต้องพิจารณาเผ่ือการสูญเสียจากการตดัต่อ  การป้องกนัสนิม  การเก็บวสัดุ  รวมทัง้การจัดซือ้  
เข้ามามาเก่ียวข้องด้วย 

 

3.  วิธีการและแนวทางการค านวณราคา 

 3.1  ในการส ารวจเพ่ือก าหนดปริมาณจะต้องแยกเนือ้งานออกเป็นระบบๆ ท่ีเป็นอิสระจากกนั   ทัง้นีเ้พ่ือความ
สะดวกในการรวบรวมราคา  

  ในระบบเคร่ืองกลจะแยกออกเป็นระบบต่างๆ (ตามข้อ 2.5)   โดยวสัดุอุปกรณ์ในแต่ละระบบจะมี
สว่นประกอบ  2  สว่น   ได้แก่ 
   -  วสัดอุปุกรณ์นบัท่ีจ านวนได้   เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  พดัลมระบายอากาศ  ป๊ัมน า้  วาล์ว  
ถงักรองเคมี หอผึง่น า้หรือคลูลิ่งทาวเวอร์  ฯลฯ   เป็นต้น 

   -  วสัดุท่ีนับจ านวนไม่ได้ต้องใช้วิธีการวัดปริมาณเนือ้งาน   เช่น   งานเดินท่อน า้ยาระบบ
ปรับอากาศ  การเดินสายไฟก าลงัในระบบปรับอากาศ   การเดินท่อน า้เย็น  ท่อน า้ร้อน   ท่อไอน า้  การเดินท่อลม  ราง
เลื่อนตา่งๆ    ฯลฯ  เป็นต้น   ซึง่จะต้องใช้วิธีการวดัปริมาณและจะต้องมีการเผ่ือปริมาณงานดงัท่ีได้กลา่วข้างต้นด้วย 

 3.2  การจัดท ารายการปริมาณวสัดุอปุกรณ์เพ่ือการประมาณหรือค านวณราคา ควรจะมีตารางประกอบการ
ด าเนินการ  ซึง่อาจจดัท าเป็นตารางแยกปริมาณวสัดอุุปกรณ์แบบนับจ านวนได้  และตารางแยกปริมาณวสัดแุบบวดั
เป็นปริมาณงาน เพ่ือประกอบการด าเนินการ ด้วย    เม่ือได้ปริมาณวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ แล้ว  ก็น าไปค านวณหาค่าวสัดุ
และคา่แรงตอ่ไป 

 3.3  ในการถอดแบบควรมีการเก็บรวบรวมเป็นสถิติไว้   เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการถอดแบบ
ค านวณราคาในครัง้ตอ่ไป  หรือเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ ( CHECKED FIGURE )  และชีแ้จงข้อเท็จจริง  เช่น  การติดตัง้
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ระบบอากาศแบบแยกส่วน  จะมีค่าคงท่ีในการด าเนินการติดตัง้ของระบบท่อเป็นอตัราประมาณ  2,000  บาท/ตัน 
ความเย็นซึง่เป็นตวัเลขท่ีเกิดจากการเดินท่อน า้ยายาว  4  เมตร   เป็นต้น 

 3.4  การค านวณราคาในงานระบบเคร่ืองกลพิเศษอื่นๆ  จะต้องด าเนินการในลกัษณะและวิธีการเช่นเดียวกนั
กบัการถอดแบบค านวณราคางานระบบปรับอากาศ รวมทัง้ควรท าการตรวจสอบรายการที่ค านวณราคาซ า้ด้วย 

 3.5  ค่าแรงงาน  เป็นตวัเลขท่ียุ่งยากต่อการค านวณราคา   เพราะค่าแรงงานช่างจะขึน้อยู่กับอายุงาน ฝีมือ
และประสบการณ์ อีกทัง้ระยะเวลาท่ีใช้ในการท างาน   ช่างแต่ละคนท างานชิน้เดียวกันใช้เวลาไม่เท่ากัน  ในการ
ค านวณค่าแรงงานไม่ควรจะค านึงถึงเฉพาะเนือ้งานท่ีต้องท าเท่านัน้   ควรค านึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย  เช่น  การ
ประสานงาน  การสัง่วสัด ุ การส่งของ และค่าใช้จ่ายอนัเน่ืองมาจากการหยุดงานของคนงาน   รวมทัง้ปัญหาอปุสรรค
ตา่งๆ ขณะท างาน  เพราะฉะนัน้ในการค านวณราคาท่ีดี  จะต้องใช้เวลาท่ีเป็นเวลาเฉลี่ยในการท างาน  เพราะถ้าไม่ใช้
ค่าเฉลี่ยแล้ว ตวัแปรค่าแรงงานจะควบคมุราคากลางไม่ได้    โดยทัว่ไปเรามกัจะน าค่าแรงงานจากตวัเลขอตัรา  MAN 

HOUR, MAN DAY, MAN MONTH   และในบางส่วนก็จะใช้ตัวเลขจากค่าเฉลี่ยเป็น บาท/เมตร , บาท/ตารางเมตร 
หรือบาท/ชดุ  และอาจท าเป็นลกัษณะงานเหมาเลยก็คือ บาท/ชิน้งาน   ในปัจจุบนันิยมใช้ค่าแรงงานในลกัษณะ บาท/
ชิน้งาน เพ่ิมมากขึน้เน่ืองจากสามารถควบคมุราคางานได้ดีกวา่ เพราะถ้าเป็นงานเหมาคนงานมกัจะด าเนินการในสว่น
ของตนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจะได้ท าชิน้งานอื่นเพ่ิมต่อไป   แตอ่ย่างไรก็ตาม  ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ก าหนดให้ใช้คา่แรงงานตามบญัชีคา่แรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 

4.  การจัดท ารายการปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพื่อการค านวณราคา 

 เม่ือได้รายละเอียดปริมาณวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ แล้ว  ในขัน้ตอนต่อมาก็คือ  การน ารายการรวมทัง้ปริมาณวสัดุ
อปุกรณ์   มาก าหนดไว้แบบหรือตารางการค านวณราคา (แบบ ปร. 4)   เพ่ือค านวณราคาตอ่ไป 

 ในการค านวณราคาส าหรับแต่ละรายการนัน้   ในการค านวณราคากลางงานก่อสร้างมีข้อมูลรายละเอียดท่ี
เก่ียวข้อง  คือ  ค่าวสัดุ และหรือค่าแรงงาน  โดยในส่วนของค่าวสัด ุ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบัราคาและแหล่ง
วสัดุก่อสร้าง   ส่วนค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
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กณฑ์การผืไอ 

ละการค านวณผืไอปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย 
 

 ฿นหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร นอกจากตຌองค านวณหาปริมาณงานละหรือวัสดุ
ของตละรายการงานกอสรຌางตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด฿นสวนของมาตรฐานการวัดละค านวณปริมาณงาน  
ละ฿นสวนของหลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานกอสรຌางอาคาร ลຌว ฿นบางรายการงานกอสรຌางจ าป็น 

ตຌองคิดค านวณผืไอปริมาณงานละหรือวัสดุดຌวย ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการด านินการกอสรຌางทีไป็นจริง    
นอกจากนีๅ ฿นการค านวณปริมาณงาน ละหรือคิดค านวณผืไอปริมาณงานละหรือวัสดุ ของบางรายการ 

งานกอสรຌาง ดยฉพาะอยางยิไง฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรมละสถาปัตยกรรม  กใยังมีความจ าป็นตຌอง
ค านวณ฿นลักษณะของปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวยดຌวย 

 ฿นการคิดค านวณผืไอปริมาณงานละหรือวัสดุ ฿นงานกอสรຌางอาคาร นัๅน บางรายการงานกอสรຌาง 
เดຌก าหนดรายละอียดเวຌลຌว฿นสวนของหลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานกอสรຌางอาคาร สวนรายการ 

งานกอสรຌางอืไนทีไจ าป็นตຌองคิดค านวณผืไอปริมาณงานละหรือวัสดุ ละหรือตຌองค านวณปริมาณงาน฿นลักษณะ
ของปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวย ซึไงมิเดຌก าหนดเวຌ฿นสวนของหลักกณฑ์การค านวณปริมาณงานงานกอสรຌางอาคาร  
ดยฉพาะอยางยิไง฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรมละสถาปัตยกรรม กใ฿หຌ฿ชຌตามรายการละหลักกณฑ์ 
ทีไก าหนด ดังตอเปนีๅ 
 

กณฑ์การผืไอ 
 

1.  งานขุดดินฐานรากละถมคืน  ฿หຌคิดค านวณผืไอกันดินพังละท างานสะดวก  30% 

2.  งานวัสดุรองพืๅนหรือปรับระดับละงานถมบริวณ  ฿หຌคิดค านวณผืไอปริมาณงาน  ดังนีๅ 
  2.1  งานวัสดุรองพืๅนหรือปรับระดับ  ฿หຌคิดค านวณผืไอการยุบตัวนืไองจากการบดอัดดຌวยรงคน 

   2.1.1 งานถมทรายรองพืๅนหรือปรับระดับ  ผืไอ 25% 

   2.1.2  งานดินรองพืๅนหรือปรับระดับ  ผืไอ 30% 

   2.1.3  งานดินลูกรังรองพืๅนหรือปรับระดับ  ผืไอ 35% 

   2.1.4  งานอิฐหักรองพืๅนหรือปรับระดับ  ผืไอ 25% 

  2.2  งานถมบริวณ  คิดค านวณผืไอการยุบตัวนืไองจากการบดอัดดຌวยครืไองจักร 
   2.2.1  งานถมทราย    ผืไอ 40% 

   2.2.2  งานถมดิน     ผืไอ 60% 

   2.2.3  งานถมดินลูกรัง    ผืไอ 60% 

   2.2.4  งานถมอิฐหัก    ผืไอ 50% 
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3.  งานบบหลอคอนกรีต ฿หຌคิดค านวณผืไอปริมาณงาน ดังนีๅ 
  3.1  งานบบหลอคอนกรีตหลใก 

   3.1.1  งานบบหลอคอนกรีตหลใก ฿หຌค านวณปริมาณป็นจ านวนตารางมตร  
ดยเมตຌองคิดผืไอปริมาณ 

  3.2  งานไมຌบบหลอคอนกรีต 

   3.2.1  เมຌบบหนา 1  นืๅอทีไ 1 ตารางมตร  ฿ชຌเมຌปริมาตรประมาณ 1 ลูกบาศก์ฟุต 

   3.2.2  เมຌคราวยึดเมຌบบ  ฿หຌคิดค านวณ 30%  ของปริมาณเมຌบบ 

   3.2.3  เมຌคๅ ายันเมຌบบ 

    3.2.3.1  เมຌคๅ ายันทຌองคานละงานประภทคาน ฿หຌคิดค านวณ 1 ตຌน/ความยาว 
1 มตร 
    3.2.3.2  เมຌคๅ ายันทຌองพืๅนละงานประภทพืๅน ฿หຌคิดค านวณ 1 ตຌน/ตารางมตร 
   3.2.4  ตะปูยึดเมຌบบ ฿หຌคิดค านวณ 0.25 กิลกรัม/เมຌบบ 1 ตารางมตร 

3.3  การลดปริมาณไมຌบบหลอคอนกรีต  นืไองจาก฿ชຌงานเดຌหลายครัๅง 
   3.3.1  อาคารชัๅนดียว ลด 20%  ฿ชຌ 80% 

   3.3.2  อาคาร 2 ชัๅน ลด 30%  ฿ชຌ 70% 

   3.3.3  อาคาร 3 ชัๅน ลด 40%  ฿ชຌ 60% 

   3.3.4  อาคาร 4 ชัๅนขึๅนเป ลด 50%  ฿ชຌ 50% 

       การลดปริมาณเมຌบบหลอคอนกรีต ฿หຌลดลงฉพาะปริมาณวัสดุเมຌบบ เมຌคราวยึดเมຌบบ ละเมຌคๅ ายัน  
ทานัๅน สวนคารงงาน฿หຌคิดค านวณตใมตามปริมาณพืๅนทีไเมຌบบหลอคอนกรีตทัๅงหมด 
 

4.  การผืไอของหลใกสริม   นืไองจากการ฿ชຌหลใกสริมตละขนาดทัๅงหลใกสຌนกลมผิวรียบละ
หลใกสຌนกลมผิวขຌออຌอย ตຌองมีการทาบตอ งอปลาย ดัดคอมຌา ละสียศษ฿ชຌงานเมเดຌ จึงก าหนด฿หຌคิดค านวณ
ผืไอปริมาณตามกณฑ์  ดังนีๅ. 
  -  หลใกสริมสຌนกลมผิวรียบ  ขนาด 

   Dia 6 มม.  ผืไอ 5% 

   Dia 9 มม.  ผืไอ 7% 

  -  หลใกสริมสຌนกลมผิวรียบ    ขนาด  
   Dia 12 มม.  ผืไอ 9% 

   Dia 15 มม.  ผืไอ 11% 

   Dia 19 มม.  ผืไอ 13% 

   Dia 25 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 28 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 32 มม.  ผืไอ 15% 
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  -  หลใกสริมสຌนกลมผิวขຌออຌอย  ขนาด 

   Dia 10 มม.  ผืไอ 7% 

   Dia 12 มม.  ผืไอ 9% 

   Dia 16 มม.  ผืไอ 11% 

   Dia 20 มม.  ผืไอ 13% 

   Dia 22 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 25 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 28 มม.  ผืไอ 15% 

   Dia 32 มม.  ผืไอ 15% 

 

5.  ลวดผูกหลใกสริม ฿หຌคิดค านวณ  30  กก./ นๅ าหนักหลใกสริม  1  มตริกตัน 

 

6.  ปริมาณตะปูส าหรับงานประภทตางโ 

  6.1  งานวางคาน  ตง  ละปูพืๅนเมຌ  ฿ชຌ 0.20 กก./ตร.ม. 
  6.2  งานติดตัๅงครงหลังคาเมຌ 
   6.2.1  ทรงพิงหงน  ฿ชຌ 0.20 กก./ตร.ม. 
   6.2.2  ทรงจัไว   ฿ชຌ 0.20 กก./ตร.ม. 
   6.2.3  ทรงปั้นหยา  ฿ชຌ 0.25 กก./ตร.ม. 
   6.2.4  ทรงเทย   ฿ชຌ 0.30 กก./ตร.ม. 
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          ป็นขຌอมูลประกอบ฿นการถอดบบค านวณปริมาณงาน  ฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรม 
งานสถาปัตยกรรม  ละ฿นสวนอืไนโ ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   
          1.  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
                                                         1.1   หลใกสຌนกลมผิวรียบ คุณภาพ       SR  -  24

                                                                -  ขนาด  Dia    6   มม. หนัก   0.222   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia    9   มม. หนัก   0.499   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  12   มม. หนัก   0.888   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  15   มม. หนัก   1.390   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  19   มม. หนัก   2.230   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  25   มม. หนัก   3.850   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  28   มม. หนัก   4.830   กก./ม.

                                                         1.2   หลใกสຌนกลมผิวขຌออຌอย คุณภาพ   SD  -  30  ละ SD - 40

                                                                -  ขนาด  Dia  12   มม. หนัก   0.888   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  16   มม. หนัก   1.580   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  20   มม. หนัก   2.470   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  25   มม. หนัก   3.850   กก./ม.

                                                                -  ขนาด  Dia  28   มม. หนัก   4.830   กก./ม.

                                                         1.3   ลวดผูกหลใกสริม฿ชຌ  30  กก./นน.หลใกสริม  1  มตริกตัน

          2.  เหล็กรูปพรรณ
                                                         2.1   หลใก  เอบีม (I - BEAM)

                                                                 -  ขนาด  100 x  75 x 5 x 8           มม.    หนัก  12.90    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  125 x  75 x 5.5 x 9.5     มม.    หนัก  16.10    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  150 x  75 x 5.5 x 9.5     มม.    หนัก  17.10    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  150 x  125 x 8.5 x 14     มม.    หนัก  36.20    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  180 x  100 x 6 x 10        มม.    หนัก  23.60    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  200 x  100 x 7 x 10        มม.    หนัก  26.00    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  200 x  150 x 9 x 10        มม.    หนัก  50.40    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  250 x  125 x 7.5 x 12.5  มม.   หนัก  38.30    กก./ม.

มาตรฐานขนาดละน ้าหนักหล็กสริมคอนกรีตละหล็กรูปพรรณ
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                                                                 -  ขนาด  250 x  125 x 10 x 19      มม.    หนัก  55.50    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  300 x  150 x  8 x 13       มม.    หนัก  48.30    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  300 x  150 x  9 x 15       มม.    หนัก  58.50    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  300 x  150 x 12 x 24      มม.    หนัก  87.20    กก./ม.

                                                                 -  ขนาด  400 x  150 x 10 x 18      มม.    หนัก  72.00    กก./ม.

                                                       2.2   หลใกรางตัวย ู(CHANNELS)

                                                               -  ขนาด   75 x  40 x 5 x 7              มม.    หนัก   6.92    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x  50 x 5 x 7.5          มม.    หนัก    9.36    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  125 x  65 x 6 x 8           มม.   หนัก   18.60    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x  75 x 6.5 x 10       มม.   หนัก   18.60    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x  75 x 9 x 12.50     มม.   หนัก   24.00    กก./ม.

                                                               -  ขนาด  200 x  80 x 7.5 x 11       มม.   หนัก    24.60   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  200 x  90 x 8 x 13.50     มม.   หนัก    30.30   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  250 x  90 x 9 x 13          มม.   หนัก    34.60   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  250 x  90 x 11 x 14.50    มม.   หนัก    40.20   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  300 x  90 x  9  x 13        มม.   หนัก    38.10   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  300 x  90 x 10 x 15.50    มม.   หนัก    43.80   กก./ม.

                                                       2.3   หลใกฉาก (EQUAL ANGLES)

                                                               -  ขนาด   25 x  25 x 3                    มม.   หนัก     1.12   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   30 x  30 x 3                    มม.   หนัก     1.36   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   40 x  40 x 3                    มม.   หนัก     1.83   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   40 x  40 x 5                    มม.   หนัก     2.95   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   50 x  50 x 4                    มม.   หนัก     3.06   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   50 x  50 x 6                    มม.   หนัก     4.43   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   40 x  40 x 3                    มม.   หนัก     1.83   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   40 x  40 x 5                    มม.   หนัก     2.95   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   65 x  65 x 6                    มม.   หนัก     5.91   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   75 x  75 x 6                     มม.   หนัก     6.85   กก./ม.

                                                               -  ขนาด   90 x  90 x 7                     มม.   หนัก     9.59   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x 100 x  7                  มม.   หนัก    10.70   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x 100 x 10                 มม.   หนัก    14.90   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  130 x 130 x 12                 มม.   หนัก    23.40   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  130 x 130 x 15                 มม.   หนัก    28.80   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x 150 x 12                 มม.   หนัก    27.30   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x 150 x 15                 มม.   หนัก    33.60   กก./ม.
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                                                       2.4   หลใกรางตัวซี  (LIGHT LIP CHANNELS)

                                                               -  ขนาด   75 x  45 x 15 x  2.3          มม.   หนัก     3.25   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x  50 x 20 x 1.6          มม.   หนัก     2.88   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x 50 x 20 x 2.3           มม.   หนัก      4.06   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      5.50   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  125 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      6.13   กก./ม.

                                                               -  ขนาด  150 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      6.76   กก./ม.
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          ป็นขຌอมูลประกอบ฿นการถอดบบค านวณปริมาณงาน  ฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรม 
งานสถาปัตยกรรม  ละ฿นสวนอืไนโ   ฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   

     ขนาดหน้าตดั ปริมาตรเม้ ขนาดหน้าตดั ปริมาตรเม้

น้ิว ฟ3
/ 1 ม. น้ิว ฟ3

/1 ม.

1/2 x 1 0.0114 1 x 1 0.0228

1/2 x 1-1/2 0.0171 1 x 1-1/2 0.0342

1/2 x 2 0.0228 1 x 2 0.0456

1/2 x 3 0.0342 1 x 2 -1/2 0.0570

1/2 x 4 0.0456 1 x 3 0.0684

1/2 x 5 0.0570 1 x 4 0.0912

1/2 x 6 0.0684 1 x 5 0.1140

1/2 x 8 0.0912 1 x 6 0.1368

3/4 x 1 0.0171 1 x 7 0.1595

3/4 x 1-1/2 0.0256 1 x 8 0.1824

3/4 x 2 0.0342 1 x 10 0.2280

3/4 x 3 0.0513 1 x 12 0.2736

3/4 x 4 0.0684 1-1/4 x 3 0.0855

3/4 x 5 0.0855 1-1/4 x 4 0.1139

3/4 x 6 0.1026 1-1/4 x 5 0.1425

3/4 x 8 0.1368 1-1/4 x 6 0.1709

1-1/2 x 1-1/2 0.0513 2 -1/2 x 4 0.2280

1-1/2 x 3 0.1026 2 -1/2 x 5 0.2850

1-1/2 x 4 0.1386 2 -1/2 x 6 0.3420

1-1/2 x 5 0.1710 2 -1/2 x 8 0.4560

1-1/2 x 6 0.2052  2 -1/2 x 10 0.5700

1-1/2 x 8 0.2736 3 x 3 0.2052

1-1/2 x 10 0.3420 3 x 4 0.2736

1-1/2 x 12 0.4104 3 x 5 0.3420

2 x 2 0.0912 3 x 6 0.4104

2 x 3 0.1368 3 x 8 0.5472

2 x 4 0.1824 4 x  4 0.3648

2 x 5 0.2280 5 x 5 0.5700

ตารางส าเร็จ฿นการคิดปริมาตรเม้
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     ขนาดหน้าตดั ปริมาตรเม้ ขนาดหน้าตดั ปริมาตรเม้

น้ิว ฟ3
/ 1 ม. น้ิว ฟ3

/1 ม.

2 x 6 0.2736 6 x 6 0.8208

2 x  8 0.3648 8 x 8 1.4592

2 x  10 0.4560 10 x 10 2.2800

2 x  12 0.5472 12 x 12 3.2832
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ขຌอก ำหนดกี่ยวกบั 
รำคำละหลงวสัดุกอสรຌำง 

 

 

ราคาวัสดุกอสรຌาง  ป็นรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารรายการหนึไง   
ซึไงถือป็นขຌอมูลส าคัญทีไมีผลตอราคากลางทีไค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   
ดย฿นกรณีทีไ ฿นรายละอียดของการค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  
มิเดຌมีขຌอก าหนดเวຌป็นอยางอืไน  ฿หຌ฿ชຌราคาละหลงวัสดุกอสรຌางตามหลักกณฑ์ทีไก าหนด฿นสวนของนวทาง
ละวิธีปฏิบัติกีไยวกับหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง (฿นอกสารลมนวทาง วิธีปฏิบัติ  ละ
รายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง) ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง   
ซึไงเดຌก าหนดเวຌดังตอเปนีๅ 

฿นกรณีทีไ฿นรายละอียดของการค านวณ มิเดຌมีขຌอก าหนดเวຌป็นอยางอืไน ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง 
฿ชຌราคาละหลงวัสดุกอสรຌางตามงืไอนเขละขຌอก าหนด ดังนีๅ 
   1. ราคาวัสดุกอสรຌาง฿หຌ฿ชຌราคาปัจจุบัน  ฿นขณะทีไค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅน 

   2. การกอสรຌาง฿นสวนกลาง ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง฿ชຌราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง
ตามล าดับ ดังนีๅ 
    2.1 ราคาวัสดุกอสรຌางตามทีไส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา กระทรวงพาณิชย์ ผยพร 
    2.2 วัสดุกอสรຌางรายการ฿ดทีไส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา กระทรวงพาณิชย์  
เมมีขຌอมูลราคาผยพรเวຌ  ฿หຌ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงผยพร  
หากวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนมีส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงผยพรราคาเวຌมากกวาหนึไงจังหวัด ฿หຌ฿ชຌราคา
ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุด ดยพิจารณาจากทีไตัๅงของศาลากลาง
จังหวัดถึงสถานทีไกอสรຌางป็นกณฑ์พิจารณา 
    2.3 กรณีวัสดุกอสรຌางรายการ฿ดทีไส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา กระทรวงพาณิชย์ 
ละส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียง เมมีขຌอมูลราคาผยพรเวຌ  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสืบ  

ละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางรายการนัๅน฿นทຌองทีไของสวนกลาง  หรือ฿นทຌองทีไของจังหวัด฿กลຌคียง ทีไมีระยะทาง฿กลຌ
สถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเปตามล าดับ ดย฿ชຌราคาฉลีไยซึไงเมรวมคาขนสง ทัๅงนีๅ ฿นการสืบละก าหนดราคา
วัสดุกอสรຌางดังกลาว฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจัดท าบันทึกสดงรายละอียดของการสืบละการก าหนด
ราคาประกอบเวຌกับอกสารการค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

   3. การกอสรຌาง฿นสวนภูมิภาค ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง฿ชຌราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง
ตามล าดับ ดังนีๅ 
    3.1 ราคาวัสดุกอสรຌางตามทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู  ผยพร 
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    3.2 วัสดุกอสรຌางรายการ฿ดทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅ งอยูเมมีขຌอมูล
ราคาผยพรเวຌ ฿หຌ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงผยพร หากวัสดุ
กอสรຌางรายการนัๅนมีส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงผยพรราคาเวຌมากกวาหนึไ งจังหวัด ฿หຌ฿ชຌราคา 

ของส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุด ดยพิจารณาจากทีไตัๅงของศาลากลาง
จังหวัดถึงสถานทีไกอสรຌางป็นกณฑ์พิจารณา 
    3.3 กรณีวัสดุกอสรຌางรายการ฿ดทีไส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู   
ละส านักงานพาณิชย์จังหวัด฿กลຌคียงเมมีขຌอมูลราคาผยพรเวຌ ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสืบละ฿ชຌราคา
วัสดุกอสรຌางรายการนัๅน฿นทຌองทีไของจังหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยูหรือ฿นทຌองทีไของจังหวัด฿กลຌคียง  

ทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเปตามล าดับ ดย฿ชຌราคาฉลีไยซึไงเมรวมคาขนสง ทัๅงนีๅ฿นการสืบ
ละก าหนดราคาวัสดุกอสรຌางดังกลาว ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจัดท าบันทึกสดงรายละอียดของการสืบ
ละการก าหนดราคาประกอบเวຌกับอกสารการค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

    3.4 ฿นกรณีทีไสถานทีไกอสรຌางอยูหางจากศาลากลางจั งหวัดทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู กิน  
80 กิลมตร ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌาง฿นทຌองทีไของจังหวัด  

ทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู หรือ฿นทຌองทีไของจังหวัด฿กลຌคียงทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเป
ตามล าดับ ดย฿ชຌราคาฉลีไยซึไงเมรวมคาขนสง ดยเมตຌองถือปฏิบัติตามขຌอ 2.1.9 (3) (3.1) ขຌอ 2.1.9 (3) (3.2) 
ละขຌอ 2.1.9 (3) (3.3) กใสามารถกระท าเดຌ ทัๅงนีๅ ฿นการสืบละก าหนดราคาวัสดุกอสรຌางดังกลาว ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางจัดท าบันทึกสดงรายละอียดของการสืบละการก าหนดราคาประกอบเวຌกับอกสาร 

การค านวณราคากลางงานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

   4. กรณีทีไมีความจ าป็นพืไอประยชน์ของทางราชการหรือครงการงานกอสรຌางนัๅนจ าป็นตຌอง
฿ชຌวัสดุกอสรຌางบางรายการป็นจ านวนมาก  ละหรือป็นวัสดุกอสรຌางทีไก าหนดคุณลักษณะป็นการฉพาะ  
ละหรือตຌอง฿ชຌจากหลายหลงรวมกัน ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถสืบละ฿ชຌราคาวั สดุกอสรຌาง 
จากหลงผลิตดยตรง ละหรือจากหลงอืไนนอกหนือจากทีไก าหนดตามขຌอ 2.1.9 (2) ส าหรับกรณี 
การกอสรຌาง฿นสวนกลาง ละตามขຌอ 2.1.9 (3) ส าหรับกรณีการกอสรຌาง฿นสวนภูมิภาค กใสามารถกระท าเดຌ  
ดย฿หຌสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางทีไมีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเปตามล าดับ หรือตาม 

คุณลักษณะฉพาะของวัสดุกอสรຌางตามทีไก าหนด฿นบบกอสรຌาง ฿นราคาฉลีไยซึไงเมรวมคาขนสง ส าหรับกรณี 
ทีไตຌอง฿ชຌวัสดุกอสรຌางจากหลายหลงรวมกัน ฿หຌ฿ชຌราคาละระยะทางฉลีไยของวัสดุกอสรຌางทีไเดຌก าหนดราคา
ละหลงเวຌลຌวป็นกณฑ์฿นการค านวณ  ทัๅงนีๅ ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางจัดท าบันทึกสดงรายละอียด
ของการสืบละก าหนดราคา รวมทัๅงหตุผลความจ าป็นประกอบเวຌกับอกสารการค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

   5. กรณีการค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง 

งานกอสรຌางอาคาร฿ด มีหตุผลละความจ าป็นตຌองค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌางบางรายการหรือหลายรายการ    
฿หຌค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌางรายการนัๅนป็นคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ตามหลักกณฑ์การค านวณ         
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ราคากลางงานกอสรຌางอาคาร฿นสวนของการค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไ
จ าป็นตຌองมี ดยผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถ฿ชຌอัตราคาขนสงตามตารางละหลักกณฑ์การค านวณ  

คาขนสงวัสดุกอสรຌาง หรือสืบราคาคาขนสง ละหรือประมินราคาคาขนสงตามความป็นจริงป็นกณฑ์การค านวณ 

   6. หนวยงานของรัฐอาจตัๅงคณะกรรมการหรือด านินการอืไน฿ด พืไอรวบรวมขຌอมูลละก าหนด
ราคาละหลงวัสดุกอสรຌางทีไตຌองด านินการตามขຌอ 2.1.9 (2) (2.3) ส าหรับการกอสรຌาง฿นสวนกลาง ละตาม
ขຌอ 2.1.9 (3) (3.3) ละขຌอ 2.1.9 (3) (3.4) ส าหรับการกอสรຌาง฿นสวนภูมิภาค รวมทัๅงทีไตຌองด านินการ 

ตามขຌอ 2.1.9 (4) เวຌ ป็นบัญชีราคาละหลงวัสดุก อสรຌางของหนวยงาน พืไอลดภาระ ฿ชຌอຌางอิง  
ละอ านวยความสะดวก฿นการสืบละก าหนดราคาละหลงวัสดุกอสรຌางของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง  

ของหนวยงาน  ดยผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถน าราคาละหล งวัสดุกอสรຌางตามบัญชีดังกลาว  
มา฿ชຌค านวณราคากลางตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางเดຌตามความหมาะสม รวมทัๅงตຌองมี
การปรับปรุงบัญชีราคาละหลงวัสดุกอสรຌางดังกลาว฿หຌมีความป็นปัจจุบันอยูสมอดຌวย 

   7. การก าหนดราคาละหลงวัสดุกอสรຌางนอกหนือจากทีไก าหนดเวຌนีๅ ฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนด
กีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง ซึไงเดຌก าหนดเวຌ฿นรายละอียดการค านวณของตละหลักกณฑ ์

การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ละตามทีไคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการก าหนด 

   8. ตามงืไอนเขละขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌางดังกลาวขຌางตຌน 

    8.1 ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุกอสรຌาง฿นชวงระยะวลาทีไค านวณราคากลาง  

งานกอสรຌางนัๅน 

    8.2 สวนกลางหรือทຌองทีไของสวนกลาง หมายถึง พืๅนทีไ฿นขตกรุงทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  
ละสมุทรปราการ 
    8.3 สวนภูมิภาค หมายถึง พืๅนทีไจั งหวัดอืไนทีไ เม ฿ชกรุ ง ทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี   
ละสมุทรปราการ 
    8.4 ทຌองทีไหรือจังหวัด฿กลຌคียง หมายถึง ทຌองทีไหรือจังหวัดทีไมีพืๅนทีไอยูติดกับทຌองทีไ  
หรือจังหวัด หรือทຌองทีไของสวนกลาง ทีไสถานทีไกอสรຌางตัๅงอยู 
    8.5 วัสดุกอสรຌาง  ฿หຌหมายความรวมถึงครุภัณฑ์ทีไป็นสวนประกอบหรือป็นสวนหนึไง  

ของงานกอสรຌางทีไตຌองจัดหาละค านวณรวม฿นราคากลางงานกอสรຌางนัๅนดຌวย 

    8.6 การสืบราคา หมายถึง การด านินการ฿ดโ พืไอ฿หຌทราบราคาละหรือหลงวัสดุกอสรຌาง
ทีไมีความป็นปัจจุบันละสอดคลຌองกับราคาวัสดุกอสรຌางทีไป็นจริง 
    8.7 ฿นการสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌาง ฿หຌสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางทีไถูกตຌองตรงตาม 

คุณลักษณะฉพาะตามทีไก าหนด฿นบบกอสรຌาง฿นราคาตຌนทุน ฿นกรณีทีไเมสามารถสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌาง
ทีไถูกตຌองตรงตามคุณลักษณะฉพาะตามทีไก าหนด฿นบบกอสรຌางเดຌ  ฿หຌสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางทีไผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางเดຌพิจารณาลຌวหในวามีคุณลักษณะฉพาะ฿กลຌคีย งกับทีไก าหนด฿นบบกอสรຌาง  
หรือสามารถ฿ชຌทดทนกันเดຌ 
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    8.8 ระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดออกเปตามล าดับ หมายถึง ฿หຌสืบละ฿ชຌราคา
วัสดุกอสรຌาง ดยริไมตຌนสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางจากหลงทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเดຌพิจารณาลຌว           
หในวา  มีระยะทาง฿กลຌสถานทีไกอสรຌางมากทีไสุดกอน จากนัๅนจึงคอยสืบละ฿ชຌราคาวัสดุกอสรຌางจากหลงอืไนโ  
ทีไมีระยะทางหางเกลออกเปตามล าดับ 

    8.9 ราคาฉลีไย หมายถึง การน าราคาวัสดุกอสรຌางจากหลายหลงมาค านวณตามวิธีการ 

ทางคณิตศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการหาคาฉลีไย 

    8.10 ฿นกรณีทีไมีละหรือสืบราคาละหลงวัสดุกอสรຌางเดຌจากหลงดียว ราคาทีไมีหรือสืบนัๅน 
฿หຌถือป็นคาฉลีไยเดຌ 
    8.11 การค านวณคาขนสงวัสดุกอสรຌาง ฿หຌค านวณหรือประมินจากหลงวัสดุกอสรຌาง       
ถึงสถานทีไกอสรຌาง หากสิไงกอสรຌางหรือครงการกอสรຌางป็นทางยาว฿หຌค านวณหรือประมินจากหลงวัสดุ
กอสรຌางถึงกึไงกลางของสิไงกอสรຌางหรือครงการกอสรຌางนัๅน 

    8.12 บบฟอร์มบันทึกสดงรายละอียดของการสืบละก าหนดราคาละหลงวัสดุ
กอสรຌาง รวมทัๅงบันทึกหตุผลความจ าป็น ละบบฟอร์มอืไนโ ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางก าหนดละ
บันทึกองตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามขຌอมูลละขຌอทใจจริง 

 ทัๅงนีๅ ฿หຌกระทรวงพาณิชย์ (ส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌาละส านักงานพาณิชย์จังหวัด) 
พิจารณาผยพรราคาวัสดุกอสรຌาง฿หຌครอบคลุมประภทละรายการทีไจ าป็นส าหรับการค านวณราคากลาง
งานกอสรຌาง รวมทัๅงการปรับปรุงราคา฿หຌมีความป็นปัจจุบัน ละประกาศป็นการทัไวเปอยางตอนืไอง 
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บัญชีคำรงงำน/ด ำนินกำร 
ส ำหรับกำรถอดบบค ำนวณรำคำกลำงงำนกอสรຌำง 

 

คารงงานป็นรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร ซึไงถือป็นขຌอมูลส าคัญ 

อีกรายการหนึไง ทีไมีผลตอราคากลางทีไค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   
ดย฿นกรณีทีไ ฿นรายละอียดของการค านวณตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  
มิเดຌมีขຌอก าหนดเวຌป็นอยางอืไน ฿หຌ฿ชຌอัตราคารงงานตามทีไก าหนด฿นบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับ 

การถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
 

บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ประกอบดຌวยอัตรา
คารงงานตอหนวยส าหรับรายการงานกอสรຌางตางโ ทีไจ าป็นส าหรับการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
ตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ทัๅง 3 หลักกณฑ์ (หลักกณฑ์การค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌางอาคาร หลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางทาง  สะพาน  ละทอหลีไยม  ละหลักกณฑ์
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางชลประทาน) 

 

฿นกรณีทีไอัตราคารงงาน/ด านินการส าหรับรายการงานกอสรຌาง฿ดเมมีก าหนดเวຌ฿นบัญชีคารงงาน/
ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางด านินการ ดังนีๅ 

(1)  หากรายการงานกอสรຌางนัๅนมีทัๅงคาวัสดุละคารงงาน ตตามบัญชีคารงงาน/
ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง มิเดຌก าหนดอัตราคารงงานส าหรับรายการ 

งานกอสรຌางนัๅนเวຌ ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางค านวณจากยอดคาวัสดุรຌอยละ 30 -37 มาป็นคารงงาน  
สวนจะค านวณจากยอดคาวัสดุรຌอยละทา฿ด ระหวางรຌอยละ 30 -37 นัๅน ฿หຌขึๅนอยูกับการพิจารณา 

ของผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางทีไจะพิจารณาก าหนดเดຌตามความหมาะสมละหรือสอดคลຌองตามระดับฝีมือ
ละหรือความขาดคลนของรงงานส าหรับรายการงานกอสรຌางนัๅนโ 

(2)  ส าหรับคารงงานของบางรายการงานกอสรຌางทีไเมมีก าหนดเวຌ฿นบัญชีคารงงาน/
ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง  ละมิ฿ชป็นกรณีตามขຌอ (1) ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไ
ค านวณราคากลางก าหนดองตามความหมาะสมละสอดคลຌองกับลักษณะงานละราคาคารงงาน฿นทຌองถิไนนัๅน 

  (3)  คารงงานนอกหนือจากทีไก าหนดเวຌนีๅ  ฿หຌป็นเปตามขຌอก าหนดกีไยวคารงงาน   
ซึไงเดຌก าหนดเวຌ฿นรายละอียดการค านวณของตละหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ละตามทีไ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไกีไยวขຌองกับการก าหนดหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
หรือหนวยงานทีไคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีไกีไยวขຌองกับการก าหนดหลักกณฑ์การค านวณราคากลาง
งานกอสรຌางมอบหมาย ก าหนด 
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ทัๅงนีๅ   บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางดังกลาว  
จ าป็นตຌองเดຌรับการปรับปรุงตามความหมาะสมละสอดคลຌองตามสภาวการณ์ทางศรษฐกิจทีไป็นปัจจุบัน   
ดยมีขຌอก าหนด฿หຌกรมบัญชีกลาง มีอ านาจหนຌาทีไปรับปรุงบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบ
ค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ละจຌงวียน฿หຌหนวยงานของรัฐทราบละถือปฏิบัติตามความหมาะสม ละ
สอดคลຌองตามประกาศคารงขัๅนตไ า ละ/หรือตามสภาวการณ์ทางศรษฐกิจทีไปลีไยนปลงเป 
 

 บัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง มีรายละอียด
ปรากฏ฿นอกสารลมนวทาง  วิธีปฏิบัติ  ละรายละอียดประกอบการถอดบบค านวณราคากลาง 
งานกอสรຌาง  ฿นสวนของบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
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หลักกณฑ์ละตำรำงค ำนวณ 

คำวัสดุมวลรวมตอหนวยในงำนกอสรຌำงอำคำร 
 

 

 ฿นการค านวณคางานตຌนทุน ตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร  ดยฉพาะอยาง
ยิไง฿นสวนของงานครงสรຌางวิศวกรรมละงานสถาปัตยกรรม   มีบางรายการงานกอสรຌางจ าป็นตຌองค านวณคางาน 

฿นลักษณะคาวัสดุมวลรวมผสมตอหนวย   ชน   งานคอนกรีตสวนผสม   งานกอผนัง  งานบุผนังดຌวยวัสดุส ารใจรูป  
งานปูพืๅนดຌวยวัสดุส ารใจรูป  งานท าฝ้าพดาน  ละงานทาสี   ป็นตຌน 
 

การค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยส าหรับบางรายการงานกอสรຌางทีไตຌองค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย  
฿หຌค านวณดย฿ชຌหลักกณฑ์หรือสูตรการค านวณหาคาวัสดุมวลรวมตอหนวยส าหรับรายการงานกอสรຌางนัๅนโ   
ดยผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถดาวน์หลด หลักกณฑ์ละตำรำงค ำนวณคำวัสดุมวลรวมตอหนวย 
เดຌจาก www.gprocurement.go.th 

 

หลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยดังกลาว ประกอบดຌวยหลักกณฑ์หรือสูตร 

การค านวณหาคาวัสดุมวลรวมตอหนวยของรายการงานกอสรຌางตางโ ซึไงเดຌรวบรวมเวຌป็นกลุมงาน จ านวน 15 กลุม
งาน  ดังนีๅ 

 1.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตสวนผสม(ผสมอง) 
 2.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมยธาธิการละผังมือง(ผสมอง) 
 3.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมสรใจ(ขนสงดຌวยรถมปูน) 
 4.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตททับหนຌาพืๅนส ารใจรูป 

 5.  วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตสาอใน  คานทับหลัง  ละคาร์ตอร์ คสล. 
 6.  วัสดุมวลรวมของนๅ ายากันซึมผสมตอคอนกรีต 

 7. วัสดุมวลรวมของงานท าฝ้าพดานดຌวยวัสดุส ารใจรูปตางโ 

 8.  วัสดุมวลรวมของงานกอผนังของวัสดุชนิดตางโ 

   9. วัสดุมวลรวมของงานฉาบปูน , งานท าผิวผนัง ละงานบุผนังของวัสดุส ารใจรูปตางโ 

10. วสัดุมวลรวมงานท าผนังบาดຌวยวัสดุส ารใจรูปตางโ 

11. วสัดุมวลรวมของงานปูพืๅนดຌวยวัสดุส ารใจรูปตางโ 

12.  วัสดุมวลรวมของงานทาสี 
13. วสัดุมวลรวม งานคาตอร์หຌองนๅ า ครัว ปูหินออน หินกรนิต 

14.  วัสดุมวลรวม งานประตู หนຌาตาง วงกบเมຌ 
15.  มวลรวมงานทอระบายนๅ า คสล.  ขนาดตางโ  
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฿นการน าหลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวยดังกลาวเป฿ชຌ  มีขຌอก าหนด  ดังนีๅ 
1.  กระทรวงพาณิชย์  หมายถึง ส านักงานนยบายละยุทธศาสตร์การคຌา กรณีการกอสรຌาง 

฿นสวนกลาง ละหมายถึง ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทีไสิไงกอสรຌางนัๅนตัๅงอยู หากป็นกรณีการกอสรຌาง฿นสวนภูมิภาค 

2.  ขຌอมูล฿นชอง รำคำ/หนวย  ป็นขຌอมูลทีไก าหนดขึๅนพืไอป็นตัวอยาง มืไอน าเป฿ชຌงานจริง 
ตຌอง฿ชຌขຌอมูลราคาวัสดุ คารงงาน ละหรืออืไนโ ทีไกีไยวขຌอง ทีไป็นปัจจุบัน ณ วันทีไค านวณราคากลาง ทนคา
ลงเปทน 

3.  ราคาตอหนวย  หมายถึง ราคาวัสดุตามขຌอก าหนดกีไยวกับราคาละหลงวัสดุกอสรຌาง  
ละหรืออัตราคารงงานตามบัญชีคารงงาน/ด านินการส าหรับการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
ตามทีไก าหนด฿นสวนของนวทางละวิธีปฏิบัติกีไยวกับหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง ดยอาจ
ตຌองค านวณละหรือปลงหนวยวัด฿หຌสอดคลຌองกับหนวยของขຌอมูลทีไก าหนดส าหรับตละสูตร (หลักกณฑ์) 

4.  รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไสามารถค านวณเดຌทัๅงกรณีการ฿ชຌหลักกณฑ์หรือสูตรการค านวณ
คาวัสดุมวลรวมตอหนวย  ละค านวณดยวิธีการถอดบบค านวณราคากลางปกต ิ ฿หຌ฿ชຌกรณีทีไผลลัพธ์ทีไเดຌจาก 

การค านวณทีไตไ ากวา 
5.  รายการงานกอสรຌาง฿ดทีไจ าป็นตຌองค านวณคางาน฿นลักษณะคาวัสดุมวลรวมผสมตอหนวย  

ตมิเดຌก าหนดสูตรหรือหลักกณฑ์เวຌ฿นสวนนีๅ  ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางก าหนดองตามขຌอมูลขຌอทใจจริง
ส าหรับรายการงานกอสรຌางนัๅนหรือสืบราคาตอหนวย  พรຌอมทัๅง฿หຌจัดท าบันทึกสดงรายละอียด 

ของการด านินการตอกรณีดังกลาวประกอบเวຌดຌวย 

 

ทั้งนี้ ตัวอยางรายละอียดของหลักกณฑ์ละตารางค านวณคาวัสดุมวลรวมตอหนวย ปรากฏตาม
ตาราง฿นหนຌาตอเป 
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1. วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตสวนผสมตาง(ผสมอง)
1.1 คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 260.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 3 : 5 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

1.2 คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 260.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 3 : 5 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

1.3 คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4 

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 342.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.09 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

1.4 คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4 

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 342.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2 1.09 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

วัสดุมวลรวมของงานกอสรຌางอาคาร
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1.5 คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4 (ปอร์ตลนด์ ประภท5 )

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 342.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.62 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.09 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  1 : 2 : 4 = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2. วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมยธาธกิารละผังมือง(ผสมอง)
2.1 คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 210 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 304 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.43 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.99 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.2 คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 320 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.43 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.99 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.3 คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 336.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.60 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 1.09 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.
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2.4 คอนกรีต ค.5 (STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 320 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 352.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.63 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.99 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.5 คอนกรีต ค.6 (STRENGTH 300 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 350 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 368.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.66 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.92 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.6 คอนกรีต ค.7 (STRENGTH 320 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 380 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 400.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.56 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.94 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

2.7 คอนกรีต ค.8 (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 400 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก ์)
ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 420.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.50 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.97 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต  จ านวน  1  ลบ.ม. = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

หมายหตุ  ปริมาณสวนผสมคอนกรีต ค2 ถงึ ค7 ฿ชຌส าหรับประมาณราคาทานั น
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3. วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตผสมสรใจ (ขนสงดຌวยรถมปูน)

3.1 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน  รูปลูกบาศก ์180 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.2 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน   รูปลูกบาศก ์210 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.3 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน   รูปลูกบาศก ์240 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.4 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน  รูปลูกบาศก ์280 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.5 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน  รูปลูกบาศก ์320 กก./ตร.ซม. ละรุปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. 

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.6คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน  รูปลูกบาศก ์350 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. 

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.7 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน   รูปลูกบาศก ์380 กก./ตร.ซม. ละรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.8 คอนกรีตก าลังอดัประลัยมีอาย ุ28 วัน   รูปลูกบาศก ์400 กก./ตร.ซม. ละรูปทรางกระบอก 350 กก.ตร.ซม.

จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.

3.9 คอนกรีตหยาบ
จ านวน 1.00 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ลบ.ม.
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4. วัสดมุวลรวมของงานคอนกรีตททบัหนຌาพ้ืนส ารใจรูป
4.1 คอนกรีตททับหนຌาหนา 5 ซม. (เมรวมหลใกสริมพื น)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 17.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ตร.ม.

เมຌบบละค  ายนั จ านวน 0.02 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = …………………...บาท/ตร.ม.

รวมคอนกรีตทับหนຌาหนา 5 ซม.  จ านวน  1  ตร.ม. = …………………...บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ตร.ม.

4.2 คอนกรีตททับหนຌาหนา 5 ซม. (รวมหลใกสริมพื น 6 มม.@ 0.20 ม.#)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 17.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ตร.ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 2.33 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.07 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

เมຌบบละค  ายนั จ านวน 0.02 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = …………………...บาท/ตร.ม.

รวมคอนกรีตทับหนຌาหนา 5 ซม.  จ านวน  1  ตร.ม. = …………………...บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ตร.ม.

4.3 คอนกรีตททับหนຌาหนา 5 ซม. (รวมหลใกสริมพื น 9 มม.@ 0.20 ม.#)

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 17.00 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = …………………...บาท/ตร.ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = …………………...บาท/ตร.ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 5.34 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.16 กก. @................ บาท/กก. = …………………...บาท/ตร.ม.

เมຌบบละค  ายนั จ านวน 0.02 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = …………………...บาท/ตร.ม.

รวมคอนกรีตทับหนຌาหนา 5 ซม.  จ านวน  1  ตร.ม. = …………………...บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = …………………...บาท/ตร.ม.
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5. วสัดุมวลรวมของงานคอนกรีตสาอใน คานทับหลัง ละคาร์ตอร์ คสล.

5.1 สาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอครึไงผน)

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 3.36 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.01 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.02 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 1.80 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 0.41 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 1.07 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.04 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

เมຌบบคิด 50% จ านวน 0.10 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = ………………...…...บาท/ม.

ตะปู  จ านวน 0.05 กก. @................ บาท/กก. ………………...…...บาท/ม.

รวมสาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอครึไงผน) ยาว 1 มตร = ………………...…...บาท/ม.

คางานตຌนทุน = ………………...…...บาท/ม.

5.2 สาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอตใมผน)

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 6.72 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.02 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 3.60 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 0.52 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 1.07 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.05 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

เมຌบบคิด 50% จ านวน 0.15 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = ………………...…...บาท/ม.

ตะปู  จ านวน 0.08 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

รวมสาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอตใมผน) ยาว 1 มตร = ………………...…...บาท/ม.

คางานตຌนทุน = ………………...…...บาท/ม.
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5.3 สาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอตใมผน) ขนาด 0.20x0.10 ม.

ปูนซีมนต์ผสม (มอก.  80/2550) จ านวน 8.96 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………...…...บาท/ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 9.60 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 0.64 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 2.14 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.08 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

เมຌบบคิด 50% จ านวน 0.20 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = ………………...…...บาท/ม.

ตะปู  จ านวน 0.08 กก. @................ บาท/กก. = ………………...…...บาท/ม.

รวมสาอในละคานทับหลัง(ชนิดกอตใมผน ขนาด 0.20x0.10 ม.) ยาว 1 มตร = ………………...…...บาท/ม.

คางานตຌนทุน = ………………...…...บาท/ม.

5.4 คຌาตอร์ ค.ส.ล.  กวຌาง 0.60-0.80 ม.

ปูนซีมนต์ปอร์ตลนด์ (มอก. 15ลม1-2555) จ านวน 30.40 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………....…...บาท/ม.

หินบอร์ 1-2  จ านวน 0.10 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = ………………....…...บาท/ม.

น  าผสมคอนกรีต  จ านวน 18 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = ………………....…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 6 มม. จ านวน 2.82 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

หลใกสริม RB 9 มม. จ านวน 2.14 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

ลวดผูกหลใก  จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

เมຌบบคิด 70% จ านวน 1.03 ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = ………………....…...บาท/ม.

ตะปู  จ านวน 0.37 กก. @................ บาท/กก. = ………………....…...บาท/ม.

รวมคຌาตอร์ ค.ส.ล.  กวຌาง 0.60-0.80 ม. ความยาว  1  ม. = ………………....…...บาท/ม.

คางานตຌนทุน = ………………....…...บาท/ม.

6. วสัดุมวลรวมของน้ ายากันซึมผสมตอคอนกรีต
6.1 น  ายากนัซึมผสมตอคอนกรีตSIKA

น  ายากนัซึม SIKA จ านวน 5.24 ลิตร @....................บาท/ลิตร = .......................บาท/ลบ.ม.

รวมน  ายากนัซึมผสมตอคอนกรีต จ านวน 1 ลบ.ม. = .......................บาท/ลบ.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ลบ.ม.
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7. วสัดุมวลรวมของงานท าฝ้าพดานดຌวยวสัดุส ารใจรูปตางโ
7.1 ฝງาระนงเมຌนื อขใงขนาด 1/2"x 2" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. - ครงคราวเมຌยางขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร

ระนงเมຌนื อขใง ขนาด 1/2"x 2" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง฿ส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌนื อขใงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.2 ฝງาระนงเมຌนื อขใงขนาด 1/2"x 2" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. - ครงคราวเมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ระนงเมຌนื อขใง ขนาด 1/2"x 2" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌนื อขใงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.3 ฝງาระนงเมຌดง ขนาด 1/2"x 2" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. ครงคราว  เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ระนงเมຌดง ขนาด 1/2"x 2" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌดงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.4 ฝງาระนงเมຌมะคาขนาด 1/2"x 2" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ระนงเมຌมะคา ขนาด 1/2"x 2" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌมะคาตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.5 ฝງาระนงเมຌนื อขใงขนาด 1/2"x 3" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. - ครงคราวเมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ระนงเมຌนื อขใง ขนาด 1/2"x 3" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌนื อขใงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.6 ฝງาระนงเมຌดง ขนาด 1/2"x 3" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. ครงคราว  เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌดง ขนาด 1/2"x 3" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌดงตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.7 ฝງาระนงเมຌมะคาขนาด 1/2"x 3" ตีวຌนรอง 0.5 ซม. ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌมะคา ขนาด 1/2"x 3" (อบเสลຌว) จ านวน 0.50 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌมะคาตีวຌนรอง 0.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.8 ฝງาเมຌดงบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราวเมຌ นื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌดง ขนาด 1/2"x 4" (อบเสลຌว) จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌดง฿บซาะรอง V  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.9 ฝງาเมຌสักบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราวเมຌ นื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌสัก ขนาด 1/2"x 4" (อบเสลຌว) จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌสัก฿บซาะรอง V  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.10 ฝງาเมຌมะคาบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราวเมຌ นื อขใงขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌมะคา ขนาด 1/2"x 4" (อบเสลຌว) จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานเมຌมะคา฿บซาะรอง V  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.11 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.12 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.13 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.14 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.15 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัสัก หนา 4 มม.  ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.16 ฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัสัก หนา 4 มม.  ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 4 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.17 ฝງาเมຌอดัสัก หนา 6 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 6 มม.  ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.18 ฝງาเมຌอดัสัก หนา 6 มม. ขนาด 4'x8'  ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.#

เมຌอดัยางหนา 6 มม.  ขนาด 4'x8'  จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาเมຌอดัยาง หนา 6 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.19 ฝງากระบื องผนรียบเฟบอร์ซีมนต์หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระบื องผนรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส 1 ดຌาน ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງากระบื องผนรียบหนา 4 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.20 ฝງากระบื องผนรียบเฟบอร์ซีมนต์หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระบื องผนรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງากระบื องผนรียบหนา 4 มม.ครงคราเมຌนื อขใง = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.21 ฝງากระบื องผนรียบเฟบอร์ซีมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส 1 ดຌาน ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງากระบื องผนรียบหนา 6 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.22 ฝງากระบื องผนรียบเฟบอร์ซีมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງากระบื องผนรียบหนา 6 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.23 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.24 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.25 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.26 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.27 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.28 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม. อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม.= .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.29 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.30 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม.= .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.31 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.ทนชื น ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด ทนชื น จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ครงคราเมຌยาง พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.32 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.ทนชื น ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด ทนชื น จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา9 มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม.= .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.33 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.ทนชื น ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ทนชื น จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.34 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.อลูมินีไยมฟอยล์ 
ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม. ทนชื น จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.56 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราเมຌนื อขใง พื นทีไ 1 ตร.ม.= .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.35 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.36 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

mailto:โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@%200.40%20x%201.00%20ม.%20%20%20%20พื้นที่%201%20ตร.ม.
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7.37 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. อลูมินีไยมฟอยล์ = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.38 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. อลูมินีไยมฟอยล์ = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.39 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื น ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา9มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื น = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.    พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.40 ฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื น ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. 

ผนยบิซัไมบอร์ด หนา12มม.ขนาด1.20x2.40ม.จ านวน 0.4 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี No.24 ละอปุกรณ์ จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝງาพดานผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ทนชื น = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.     พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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7.41 ฝງายบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. (ธรรมดา) ครงคราวอลูมินียม ที บาร์
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. จ านวน 0.38 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวอลูมินียมละอปุกรณ์ จ านวน 1.10 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าฝງาผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.พรຌอมคารง     พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.42 ฝງายบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. อลูมินีไยมฟอยล์ ครงคราวอลูมินียม ที บาร์
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. อลูมินีไยมฟอยล์ จ านวน 0.38 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวอลูมินียมละอปุกรณ์ จ านวน 1.10 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าฝງาผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.อลูมินีไยมฟอยล์      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

7.43 ฝງายบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. ทนชื น ครงคราวอลูมินียม ที บาร์
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื น จ านวน 0.38 ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวอลูมินียมละอปุกรณ์ จ านวน 1.10 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าฝງาผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื น      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8. วสัดุมวลรวมของงานกอผนังของวสัดุชนิดตางโ
8.1 ผนังกออฐิมอญสามัญ (กอครึไงผน)

อฐิสามัญ (อฐิมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จ านวน 138 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 16.01 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.40 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมอญสามัญ (กอครึไงผน)    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.2 ผนังกออฐิมอญสามัญ (ตใมผน)

อฐิสามัญ (อฐิมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จ านวน 276 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 34.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.80 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.12 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 20 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมอญสามัญ (ตใมผน)      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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 8.3 ผนังกออฐิกลวงเมรับน  าหนัก (กอครึไงผน)

อฐิกลวงเมรับ นน. ขนาด 11 x 25 x 6.5 ซม. จ านวน 37 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) 5.48 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.15 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิเมรับน  าหนักครึไงผน     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.4 ผนังกออฐิกลวงเมรับน  าหนัก (กอตใมผน)

อฐิกลวงเมรับ นน. ขนาด 11 x 25 x 6.5 ซม. จ านวน 74 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 10.96 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.30 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.06 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 8.36 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิกลวงเมรับน  าหนัก (กอตใมผน)      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.5 ผนังกออฐิดินผาชนิดทนเฟ (กอครึไงผน)

อฐิดินผาชนิดทนเฟ ขนาด 11 x 23 x 7 ซม. จ านวน 53 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (ชนิดพิศษ) จ านวน 5.50 กก 5.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.15 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4.15 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิชนิดทนเฟ (กอครึไงผน)    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.6 ผนังกอคอนกรีตบลใอกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.

คอนกรีตบลใอกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. จ านวน 13 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 6.75 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.18 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.03 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 5.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอซีมนต์บลຍอคหนา 7 ซม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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8.7 ผนังกอคอนกรีตบลใอกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบลใอก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. จ านวน 13 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 9.47 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.25 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 7.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอซีมนต์บลຍอคหนา 9 ซม.    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.8 ผนังกอคอนกรีตบลใอกชนิดชองลมระบายอากาศขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบลใอก ชองระบายอากาศ จ านวน 13 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 9.47 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.25 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 7.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอซีมนต์บลຍอค ชนิดชองลมระบายอากาศหนา 9 ซม.    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.9 ผนังกอคอนกรีตบลใอกชนิดกนัฝนลิ นคูขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบลใอก จ านวน 13 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 9.47 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนกอ จ านวน 0.25 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 7.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอซีมนต์บลຍอค ชนิดกนัฝนลิ นคูหนา 9 ซม.    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

 8.10 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 3.84 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 3.51 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 7.5 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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8.11 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 5.04 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4.67 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 10 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.12 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 6.36 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4.78 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 12.50 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.13 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 15 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 7.68 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 7.02 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 15 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.14 ผนังกออฐิมวลบา ขนาด 20 x 60 x 20 ซม.

คอนกรีตมวลบา จ านวน 9 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 10.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 9.36 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกออฐิมวลบา หนา 20 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

8.15 ผนังกอบลใอกกຌว ขนาด 19 x 19 x 8 ซม.

บลใอกกຌว จ านวน 25 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์สริมกอ (Expansion Strip) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 5.70 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 3.95 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอบลใอกกຌว ขนาด 19 x 19 x 8 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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8.16 ผนังกอบลใอกกຌว ขนาด 19 x 19 x 10 ซม.

บลใอกกຌว จ านวน 25 กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์สริมกอ (Expansion Strip) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกอส ารใจรูป จ านวน 7.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกอ จ านวน 4.95 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังกอบลใอกกຌว ขนาด 19 x 19 x 10 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9. วสัดุมวลรวมของงานฉาบปูน , งานท าผิวหนัง  ละงานบุผนังของวสัดุส ารใจรูปตางโ
9.1 ปูนทรายส าหรับรองพื นบุวัสดุผนส ารใจรูป (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.50 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื น(ส าหรับปูผนผนังส ารใจรูป)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.2 ฉาบปูนผิวรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.50 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวรียบ  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.3 ฉาบปูนผิวรียบ ส าหรับอฐิมวลบา (หนา 1.25 ซม.)

ปูนฉาบส ารใจรูป จ านวน 19.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวรียบ ส าหรับอฐิมวลบา (หนา 1.25 ซม.)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.4 ฉาบปูนผิวซีมนต์ขดัมันรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.50 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนซีมนต์ขดัมันรียบ  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.5 ปูนฉาบผิวซีมนต์ขดัมันรียบผสมน  ายากนัซึม (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.50 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม SIKA จ านวน 0.08 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 3.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวซีมนต์ขดัมันรียบผสมน  ายากนัซึม  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.6 ปูนฉาบท าผิวสลัดปูนปาดดຌวยกรียง (หนา 2 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 15.67 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาผสมปูนฉาบ จ านวน 0.75 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 5.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวสลัดปูนปาดดຌวยกรียง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.7 ผนังฉาบปูนท าผิวกรวดลຌาง (รวมปูนทรายรองพื น)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 8.43 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

กรวดน  าจดื บอร์ 5 จ านวน 28.03 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.10 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบปูนผิวกรวดลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.8 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบฉลีไย หนา 1-2 มม.(กรณีทาสี)

ปูนส ารใจรูป SKIM COAT หนา ฉลีไย 1.5 มม. 2.32 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน 0.33 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.9 ฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ ฉาบฉลีไย หนา 1-2 มม.( (ปลือยเมทาสี) )

ปูนส ารใจรูป SKIM COAT หนา ฉลีไย 1.5 มม. 2.32 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน 0.33 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

- น  ายาคลือบ 0.21 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

- ทินนอร์ 0.05 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบ SKIM COAT สีธรรมชาติ (ปลือยเมทาสี)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.10 ผนังฉาบปูนท าผิวหินลຌาง (รวมปูนทรายรองพื น)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

หินกลใด (คละสี) จ านวน 22.01 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.10 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบปูนผิวหินลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.11 ผนังฉาบปูนท าผิวทรายลຌาง (รวมปูนทรายฉาบรองพื น)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 12.05 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายลຌาง บอร์ 4 หรือบอร์ 5 จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.10 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมคาวัสดุฉาบปูนผิวหินลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.12 งานบุกระบื องผนัง ดินผามสคคลือบซรามิค ขนาด 1"x 1" (ผน 12" x 12")  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบมสคคลือบซรามิค 1" x 1" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.40 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผามสคคลือบซรามิค  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.13 งานงบุกระบื องผนังมสคกຌว ขนาด 1"x 1" (ผน 12" x 12")  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องมสคกຌว 1" x 1" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.40 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผามสคคลือบซรามิค  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.14 งานบุกระบื องผนัง ดินผาคลือบซรามิคสีขาว ขนาด 4"x 4"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิคสีขาว 4"x4" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูนกาว จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีขาว  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.15 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 4"x 4"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิคสีธรรมดา 4"x4" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.



-167-

9.16 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีขาว ขนาด 8"x 8"   เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 8" สีขาว  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.17 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 8"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 8"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 8" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.18 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 8"   เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 8"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 8" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.19 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 10"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 10"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 10" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.20 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 10" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 10"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 10" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.21 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 12"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 12" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.22 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 12"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 12" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.23 งานบุกระบื องผนังผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 16"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 16" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.24 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 8"x 16"  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 8"x 16" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.25 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 10"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 10"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 10" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.26 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 10"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 10"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 10" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.27 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 12"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 12" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.28 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 12"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 12" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.29 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 16"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 16" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.30 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 16"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 16" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.31 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 20"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 20"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 20" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.32 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 20"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 10"x 20"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 10"x 20" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.33 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 12"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 12" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.34 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 12"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 12" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.35 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 16"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 16" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.36 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 16"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 16" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.37 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 20"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 20"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 20" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.38 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 20"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 20"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 20" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.39 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 24"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 24"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 24" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.40 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 24"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 12"x 24"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 12"x 24" สีมีลวดลาย  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.41 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 16"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 16"x 16"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 16"x 16" สีธรรมดา  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.42 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 16"x 16"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องคลือบซรามิค ขนาด 16"x 16"  จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบซรามิค  ขนาด 16"x 16" สีมีลวดลาย   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.43 งานบุกระบื องผนังกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด12"x12" จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (ลใก)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 12"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.44 งานบุกระบื องผนังกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 24"  เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด12"x 4" จ านวน 1.15 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

คิ ว พี วี ซี. (กลาง)จ านวน 0.33 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12" x 24"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.45 งานบุกระบื องผนังดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ) ขนาด 4"x 4" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาเมคลือบขนาด 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาเมคลือบสี ขนาด 4"x 4"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.46 งานบุกระบื องผนังดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ) ขนาด 6"x 6" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาเมคลือบขนาด 6"x 6" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาเมคลือบสี ขนาด 6"x 6"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.47 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง (สีมาตราฐาน) ขนาด 4"x 4" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาคลือบขนาด 4"x 4" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง ขนาด 4"x 4"   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.48 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง (สีมาตราฐาน) ขนาด 6"x 6" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาคลือบขนาด 6"x 6" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง ขนาด 6"x 6"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.49 งานบุกระบื องผนังดินผาคลือบสีเฟสูง (สีมาตราฐาน) ขนาด 8"x 8" เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
กระบื องดินผาคลือบขนาด 8"x 8" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง ขนาด 8"x 8"   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.50 ผนังบุผนหินออน (฿นประทศ) ขนาด 30 x 60 x 2 ซม. เมรวมงานฉาบปูนรองพื น
ผนังหินออนสีทา-ขาว (ขาวทาสระบุรีฯลฯ) จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์ขอยดึผน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินออน (฿นประทศ)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.51 ผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ) ขนาด 30 x 60 x 2 ซม.

ผนังหินกรนิตตางประทศ  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์ขอยดึผน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.52 ผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม.

ผนังหินกรนิตตางประทศ   จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์ขอยดึผน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ)   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.53 ผนังบุผนหินกรนิต ฿นประทศ (ด าเทย) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม.

ผนังหินกรนิต฿นประทศ (ด าเทย)   จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

อปุกรณ์ขอยดึผน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิต฿นประทศ (ด าเทย)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.54 ผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ) ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

ผนังหินกรนิตตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ) จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวยดึพรຌอมอปุกรณ์ (มาตราฐาน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ซิลิคลน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิต ตางประทศ (ทาจนี,ชมพูจนีฯลฯ)(Dry Process)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.55 ผนังบุผนหินกรนิตตางประทศ (ด า ดงอฟัริกาฯลฯ)ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

ผนังหินกรนิตตางประทศ (ด า ดง อฟัริกาฯลฯ) จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวยดึพรຌอมอปุกรณ์ (มาตราฐาน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ซิลิคลน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิต ตางประทศ (ด า ดงอฟัริกาฯลฯ)(Dry Process)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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9.56 ผนังบุผนหินกรนิต฿นประทศ (ด าเทย)ขนาด 40 x 80 x 2 ซม. (Dry Process)

ผนังหินกรนิต฿นประทศ (ด าเทย) จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวยดึพรຌอมอปุกรณ์ (มาตราฐาน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ซิลิคลน จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุผนหินกรนิต ตางประทศ (ด าเทย)(Dry Process)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.57 ผนังบุผนหินขดัส ารใจรูป ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 2 ซม. (สีขาว,สีทา)
กระบื องผนหินขดั 0.30x0.30 ม. หนา2ซม. จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.14 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องผนหินขดั  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.58 ผนังบุผนหินทียมส ารใจ ขนาด 1.5" x 9.5" (กนิตตຌ เทຌล์)

ผนหินทียมส ารใจ จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องผนหินทียมส ารใจ   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

9.59 ผนังบุผนหินทียมส ารใจ ขนาด 2.5" x 9.5" (กรนิตตຌ เทຌล์)

ผนหินทียมส ารใจ จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีด จ านวน 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมผนังบุกระบื องผนหินทียมส ารใจ  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10. วสัดุมวลรวมงานท าผนังบาดຌวยวสัดุส ารใจรูปตางโ
10.1 ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. ครงคราว - เมຌยางวางตั ง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร

ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 15x300x0.8 ซม. จ านวน 8.80 ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌส ารใจรูปตีทับกลใดทางนอน  คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.2 ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. ครงคราว - เมຌนื อขใงวางตั ง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 15x300x0.8 ซม. จ านวน 8.80 ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌส ารใจรูปตีทับกลใดทางนอน  คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.3 ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. ครงคราว เมຌยางวางตั ง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 20x300x0.8 ซม. จ านวน 6.29 ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌยางตีทับกลใดทางตั ง คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.4 ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. ครงคราว เมຌนื อขใงวางตั ง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ฝาเมຌผนส ารใจรูป ขนาด 20x300x0.8 ซม. จ านวน 6.29 ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.15 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌยางตีทับกลใดทางตั ง คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.5 ฝาเมຌยางตีทับกลใดทางตั ง 1/2"x6"ครงคราวเมຌนื อขใงวาง ทางนอนขนาด 1-1/2"x3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
ฝาเมຌยางเสลบมุม ขนาด 1/2"x 6" จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู  จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาเมຌยางตีทับกลใดทางตั ง คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.6 ฝาผนังเมຌดงบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌดงเส บัง฿บ ซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3"จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาผนังเมຌดงซาะรอง V บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.7 ฝาผนังเมຌสักบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌสักเสบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาผนังเมຌสักซาะรอง V บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.8 ฝาผนังเมຌมะคาบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4"ครงคราว เมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.50 มตร
เมຌมะคาเสบัง฿บซาะรอง V ขนาด 1/2"x 4" จ านวน 0.59 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.41 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาผนังเมຌมะคาซาะรอง V บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.9 ผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร   บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าฝาผนังเมຌมะคาซาะรอง V บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.10 ผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40x0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง฿ส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.11 ผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม. 4'x8' ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3"ระยะหาง c/c 0.40x0.60 มตร # บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก........................ 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.12 ผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใงขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.13 ผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 10 มม.ขนาด 4"x 8"(฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง฿ส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.14 ผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัยางหนา 10มม.ขนาด 4"x 8"(฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส  ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.15 ผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.16 ผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 4 มม. ขนาด 4'x 8' (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.17 ผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง฿ส  ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.18 ผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.19 ผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 10 มม. ขนาด4"x 8"(฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส 2 ดຌาน ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 6 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.20 ผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัยางหนา 10 มม. ขนาด4"x 8"(฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใง เส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 10 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.21 ผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 4 มม. ขนาด4"x 8"(฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยาง เส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.22 ผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัยางหนา 4 มม. บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.23 ผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.24 ผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.25 ผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 10 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.26 ผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุดຌานดียว
เมຌอดัสักหนา 10 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น)จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.27 ผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.28 ผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 4 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 4 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.29 ผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม. 4"x8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.30 ผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 6 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 6 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.31 ผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 10 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.32 ผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม. 4"x 8" ครงคราวเมຌนื อขใง ขนาด 1-1/2"x 3" ระยะหาง c/c 0.40 x 0.60 มตร บุสองดຌาน
เมຌอดัสักหนา 10 มม. ขนาด 4"x 8" (฿ชຌภาย฿น) จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส  จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าผนังเมຌอดัสักหนา 10 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.33 ผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์)

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
กระบื องผนรียบหนา 6 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.34 ผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์) 

ครงคราวเมຌนื อขใง1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
กระบื องผนรียบหนา 6 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.35 ผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์) 

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
กระบื องผนรียบหนา 8 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.36 ผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์) 

ครงคราวเมຌนื อขใง1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
กระบื องผนรียบหนา 8 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.37 ผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์)

 ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
กระบื องผนรียบหนา 6 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม.บุสองดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.38 ผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์) 

ครงคราวเมຌนื อขใง1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
กระบื องผนรียบหนา6มม. ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 6 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.39 ผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์)

 ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
กระบื องผนรียบหนา 8 มม.ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม.บุสองดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.40 ผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ผนรียบเฟบอร์ซีมนต์)

ครงคราวเมຌนื อขใง1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
กระบื องผนรียบหนา8มม. ขนาด1.2x2.4ม. จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.28 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังกระบื องผนรียบหนา 8 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.41 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม.

คางานตຌนทุน

10.42 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.43 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุดຌานดียว คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.44 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3"@ 0.40 x 0.60 ม. บุดຌานดียว
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา12มม. ขนาด1.2x2.4 ม.จ านวน 0.4  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.11 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุดຌานดียว ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.45 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด)

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.46 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุสองดຌาน ครงคราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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10.47 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด)

ครงคราวเมຌยาง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌยางเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌยาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.48 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวเมຌนื อขใง 1-1/2"x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. บุสองดຌาน
ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวเมຌนื อขใงเส ขนาด 1-1/2"x 3" จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.20 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยตอ+ผຌาถบ 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกรียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุสองดຌาน คราวเมຌนื อขใง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.49 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุดຌานดียว (TG-WALL)

ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี (75x0.52 มม.) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกลียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ฉาบรอยตอ (ปูนฉาบ+ผຌา) จ านวน 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุดຌานดียว  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.50 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุดຌานดียว (TG-WALL)

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุดียวดียว (TG-WALL)

ผนยบิซัไมบอร์ดหนา12มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี (75x0.52 มม.) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกลียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ฉาบรอยตอ (ปูนฉาบ+ผຌา) จ านวน 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุดຌานดียว  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

mailto:โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@%200.60%20ม.%20บุด้านเดียว%20(TG-WALL)
mailto:โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@%200.60%20ม.%20บุเดียวเดียว%20(TG-WALL)
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10.51 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. (ขอบลาด) 

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองดຌาน (TG-WALL)

ผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี (75x0.52 มม.) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกลียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ฉาบรอยตอ (ปูนฉาบ+ผຌา) จ านวน 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 9 มม.บุสองดຌาน  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

10.52 ผนังผนยบิซัไมบอร์ด หนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองดຌาน (TG-WALL)

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี@ 0.60 ม. บุสองดຌาน (TG-WALL)

ผนยบิซัไมบอร์ดหนา12มม. ขนาด 1.2x2.4 ม.จ านวน 0.8  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

ครงคราวหลใกชุบสังกะสี (75x0.52 มม.) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปูกลียว จ านวน 0.22 กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ฉาบรอยตอ (ปูนฉาบ+ผຌา) จ านวน 2.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมงานท าผนังผนยบิซัไมบอร์ดหนา 12 มม.บุสองดຌาน  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11. วสัดุมวลรวมของงานปูพ้ืนดຌวยวสัดุส ารใจรูปตางโ
11.1 ปูนทรายรองพื นส าหรับปูวัสดุผนพื นส ารใจรูป (หนา 3 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 20.02 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื น(ส าหรับปูผนพื นส ารใจรูป)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.2 ปูนทรายรองพื นส าหรับปูวัสดุผนพื นส ารใจรูป (หนา 4 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 26.69 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.15 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื น(ส าหรับปูผนพื นส ารใจรูป)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.3 ปูนทรายพื นผิวซีมนต์ขดัมัน (หนา 3 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื นผิวซีมนต์ขดัมัน  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.4 ปูนทรายพื นผิวซีมนต์ขดัมัน (หนา 4 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 28.68 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.15 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื นผิวซีมนต์ขดัมัน  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.5 ปูนทรายพื นผิวซีมนต์ขดัมันผสมน  ายากนัซึม (หนา 3 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 0.25 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 6.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื นผิวซีมนต์ขดัมันผสมกนัซึม  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.6 ปูนทรายพื นผิวซีมนต์ขดัมันผสมน  ายากนัซึม (หนา 4 ซม.)

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 28.68 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.15 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 0.33 ลิตร @................ บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 8.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื นผิวซีมนต์ขดัมันผสมกนัซึม  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.7 พื นท าผิวทรายลຌาง เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายน  าจดืคละสี (บอร์ 4,บอร์ 5) จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวทรายลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.8 พื นท าผิวกรวดลຌาง  เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

กรวดน  าจดืคละสี (บอร์ 4,บอร์ 5) จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวกรวดลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.9 พื นท าผิวหินลຌาง  เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

หินน  าจดืคละสี (บอร์ 4 หรือบอร์ 5) จ านวน 22.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวหินลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.10 พื นท าผิวทรายลຌางบงสຌน PVC. (บงนวสຌนตรง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 2.25 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายน  าจดืคละสี (บอร์ 4,บอร์ 5) จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวทรายลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.11 พื นท าผิวกรวดลຌางบงนวสຌน PVC. (บงนวสຌนตรง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 2.25 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

กรวดน  าจดืคละสี (บอร์ 4 หรือบอร์ 5) จ านวน 25.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวกรวดลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.12 พื นท าผิวหินลຌาง บงนวสຌน PVC. (บงนวสຌนตรง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 2.25 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 15.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

หินน  าจดืคละสี (บอร์ 4 หรือบอร์ 5) จ านวน 22.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากดักรด (น  ากลือขຌมขຌน) จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาปງองกนัชื อรา จ านวน 1.00 ตร.ม. @....................บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวหินลຌาง  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.13 พื นท าผิวหินขดักบัทีไบงสຌน PVC. (บงนวสຌนตรง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 11.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 2.15 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

หินกลใดบอร์ 2.5, บอร์ 3 หรือบอร์ 4 (ทุกสี) จ านวน 25.96 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวหินขดั บงสຌน PVC. (นวสຌนตรง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.14 พื นท าผิวหินขดักบัทีไบงสຌน PVC. (บงนวขึ นรูปดัดคຌง) เมรวมปูนทรายรองพื น หนา 3 ซม.

ปูนซีมนต์ขาว จ านวน 11.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สຌน PVC บงนว (ดยฉลีไย) จ านวน 3.35 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ตร.ม.

หินกลใดบอร์ 2.5, บอร์ 3 หรือบอร์ 4 (ทุกสี) จ านวน 25.96 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีฝุຆน จ านวน 0.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 4.50 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุท าพื นผิวหินขดั บงสຌน PVC. (ขึ นรูปดัดคຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.15 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี(สีอฐิ) ขนาด 4"x 4"

กระบื องดินผาเมคลือบขนาด 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี  ขนาด 4"x 4"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.16 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ)ขนาด 6"x 6"

กระบื องดินผาเมคลือบสี 6"x6"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี ขนาด 6"x 6"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.17 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ) ขนาด 8"x8"

กระบื องดินผาเมคลือบสี 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี  ขนาด 8"x 8"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.18 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 4"x 4"

กระบื องดินผาเมคลือบ 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 4"x 4"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.19 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 6"x 6"

กระบื องดินผาคลือบสี (สีมาตราฐาน) 6"x6"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 6"x 6"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.20 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 8"x 8"

กระบื องดินผาคลือบสี 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 4"x 4"  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.21 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค คลือบขาว ขนาด 4"x 4"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคคลือบขาว ขนาด 4"x 4" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.22 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 4"x 4"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 4"x 4" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.23 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 4"x 4"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 4"x 4" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.24 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 6"x 6"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 6"x 6" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.25 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 6"x 6"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 6"x 6" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.26 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 8"x 8"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 8" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.27 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8"x 8"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 8" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.28 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 10"x 10"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 10" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.29 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 10"x 10"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 10" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.30 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 12"x 12"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.31 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 12"x 12"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.32 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 16"x 16"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 16"x 16" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.33 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 16"x 16"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 16"x 16" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.34 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 20"x 20"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 20"x 20" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.35 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 20"x 20"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 20"x 20" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.36 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 24"x 24"

กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 24"x 24" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.37 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 24"x 24"

กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 24"x 24" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.38 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 12"x 12"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 12"x 12" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.39 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 16"x 16"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 16"x 16" จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 16"x 16" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.40 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 20"x 20"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 20"x 20" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 20"x 20" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.41 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 24"x 24"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 24"x 24" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 24"x 24" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.42 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12"

กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 12"x 12" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.43 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16"

กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 16"x 16" จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.44 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20"

กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 20"x 20" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.45 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"

กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 24"x 24" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม(Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.46 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี(สีอฐิ) ขนาด 4"x 4" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาเมคลือบขนาด 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี  ขนาด 4"x 4"  (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.47 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ)ขนาด 6"x 6" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาเมคลือบสี 6"x6"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี ขนาด 6"x 6"  (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.48 พื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี (สีอฐิ) ขนาด 8"x8"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาเมคลือบสี 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาเมคลือบสี  ขนาด 8"x 8" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.49 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 4"x 4"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาเมคลือบ 4"x 4"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 4"x 4"  (ปูหຌง)พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.50 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 6"x 6"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาคลือบสี (สีมาตราฐาน) 6"x6"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 6"x 6"  (ปูหຌง)พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.51 พื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง(สีมาตราฐาน) ขนาด 8"x 8"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องดินผาคลือบสี 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบสีเฟสูง  ขนาด 4"x 4" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.52 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค คลือบขาว ขนาด 4"x 4"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคคลือบขาว ขนาด 4"x 4" (ปูหຌง)พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.53 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 4"x 4"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 4"x 4" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.54 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 4"x 4"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.38 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 4"x 4" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.55 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 6"x 6"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 6"x 6" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.56 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 6"x 6"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 6"x 6" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.57 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 8"x 8"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 8"x 8" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.58 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 8"x 8"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 8"x 8" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.59 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 10"x 10"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 10"x 10" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.60 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 10"x 10"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.18 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 10"x 10" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.61 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 12"x 12"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 12"x 12" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.62 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 12"x 12"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 12"x 12" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.63 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 16"x 16"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 16"x 16" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.64 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 16"x 16"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 16"x 16" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.65 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 20"x 20"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา   จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 20"x 20" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.66 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 20"x 20"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 20"x 20" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.67 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีธรรมดา) ขนาด 24"x 24"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีธรรมดา 8"x8"  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีธรรมดา ขนาด 24"x 24" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.68 พื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิค (สีลวดลาย) ขนาด 24"x 24"  DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องซรามิคสีมีลวดลาย  จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องดินผาคลือบซรามิคสีมีลวดลาย ขนาด 24"x 24" (ปูหຌง) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.69 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 12"x 12" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 12"x 12" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 12"x 12" (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.70 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 16"x 16" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 16"x 16" จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 16"x 16"  (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.71 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 20"x 20" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 20"x 20" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 20"x 20"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.72 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌานขนาด 24"x 24" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 24"x 24" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวดຌาน ขนาด 24"x 24"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.73 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวดຌานขนาด 12"x 12" จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12" พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.74 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 16"x 16" จ านวน 1.12 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.12 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 16"x 16"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.75 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 20"x 20" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 20"x 20"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.76 พื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" DRY PROCESS (ปูหຌง) เมรวมปูนทรายปรับระดับ
กระบื องกรนิตตຌผิวมัน ขนาด 24"x 24" จ านวน 1.13 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.10 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 2.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องกรนิตตຌชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"   (ปูหຌง)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.77 พื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป (สีขาว) ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม.

กระบื องผนหินขดัขนาด 30 x 30 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา(ขี ผึ งขดัพื น) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.78 พื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป (สีขาว) ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม.

กระบื องผนหินขดั 40 x 40 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา(ขี ผึ งขดัพื น) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.79 พื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป (สีขาว) ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 32 มม.

กระบื องผนหินขดั 40 x 40 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 21.51 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.11 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

ซีมนต์ขาวคลือบ/ขดั(งาซัว Oxalic acid) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา(ขี ผึ งขดัพื น) จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องผนหินขดัส ารใจรูป ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 32 มม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.80 พื นปูหินออน (฿นประทศ) ขนาด 30 x 60 ซม. (ขาวทาฯลฯ) หนา...........ซม.

ผนหินออนขนาด 30 x 60 ซม. (ขาวทาฯลฯ) จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายาทากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินออน (฿นประทศ) หนา.......มม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.81 พื นปูหินออน (฿นประทศ ครีมเทย) ขนาด 30 x 60 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 30 x 60 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินออน (฿นประทศ) (ครีมเทย) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.82 พื นปูหินกรนิต (฿นประทศ ขาทน,ทาพนมสารคาม) ขนาด 30 x 60 ซม.หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 30 x 60 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.20 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต (฿นประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.83 พื นปูหินออน (฿นประทศ ครีมเทย) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40 x 80 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินออน (฿นประทศ) (ครีมเทย) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.84 พื นปูผนหินกรนิต (฿นประทศ ขาทน,ทาพนมสารคาม) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40 x 80 ซม.  จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต (฿นประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.85 พื นปูหินกรนิตสีด า (฿นประทศ) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40 x 80 ซม. (ด าเทย) จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิตสีดา (฿นประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.86 พื นปูผนหินกรนิตสีด า (฿นประทศ) ขนาด 60 x 60 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 60 x 60 ซม. (ด าเทย) จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิตสีดา (฿นประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.87 พื นปูผนหินกรนิต (ตางประทศ ขาวจนี,ชมพูจนี,นิวพิ งค์) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40 x 80 ซม. จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิตสีดา (ตางประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

 11.88 พื นปูผนหินกรนิต ด าอาฟริกา (ตางประทศ) ขนาด 40 x 80 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 40x80 ซม. ด าอาฟริกา จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต ด าอาฟริกา (ตางประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.89 พื นปูผนหินกรนิต (ตางประทศ) ขนาด 60 x 60 ซม. (ด าอาฟริกา)  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 60x60 ซม. ด าอาฟริกา จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต ด าอาฟริกา (ตางประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.90 พื นปูผนหินกรนิต ด าจนี (ตางประทศ) ขนาด 60 x 60 ซม.  หนา...........ซม.

ผนหินกรนิตขนาด 60 x 60 ซม. (ด าจนี) จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนซีมนต์ผสม (Silica Cement) จ านวน 18.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีมนต์  หนา 5 มม. จ านวน 5.25 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนยานว จ านวน. 0.15 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จ านวน 0.08 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมปูน จ านวน 10.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

น  ายากนัซึม จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูผนหินกรนิต ด าจนี (ตางประทศ) หนา...........ซม. พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.91 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 12" x 12" หนา 1.6 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 12" x 12" หนา 1.6 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 1.6 มม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.92 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 12" x 12" หนา 2 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 12" x 12" หนา 2 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.93 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 12" x 12" หนา 2.5 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 12" x 12" หนา 2.5 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2.5 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.94 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 18" x 18" หนา 2 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 18" x 18" หนา 2 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.95 พื นปูกระบื องยางชนิดผน ขนาด 18" x 18" หนา 2.5 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 18" x 18" หนา 2.5 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2.5 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.96 พื นปูกระบื องยางชนิดผนขนาด 24" x 24" หนา 2 มม. (ปງองกนัเฟฟງาสถติย)์ (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางขนาด 24" x 24" หนา 2 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.97 พื นปูกระบื องยางชนิดมຌวนหนา 2 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

กระบื องยางชนิดมຌวน หนา 2 มม. จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูกระบื องยาง จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

WAX ขดังา** จ านวน 0.035 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูกระบื องยางหนา 2 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.98 พื นปูปาร์กຌเมຌสักชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ) 1¾"x 12" หนา 19 มม.

ปาร์กຌเมຌสักขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌสักชนิดลຌนรอง หนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.99 พื นปูปาร์กຌเมຌสักชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ) ขนาด 4"x 14" หนา     19 มม.

ปาร์กຌเมຌสักขนาด 4"x 14" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌสักชนิดลຌนรอง หนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.100 พื นปูปาร์กຌเมຌดงชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ) ขนาด 1¾"x 10" หนา 19 มม.

ปาร์กຌเมຌดงขนาด 1¾"x 10" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌดงชนิดลิ นรองหนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.101 พื นปูปาร์กຌเมຌดงชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. (เมรวมปูนทรายปรับระดับ) ขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม.

ปาร์กຌเมຌดงขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌดงชนิดลิ นรองหนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.102 พื นปูปาร์กຌเมຌมะคาชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. นาด ขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม.(เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

ปาร์กຌเมຌมะคาขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌมะคาชนิดลิ นรองหนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.103 พื นปูปาร์กຌเมຌประดูชนิดลิ นรอง หนา 19 มม. ขนาด ขนาด 1¾"x 12" หนา 19 มม.(เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

ปาร์กຌเมຌประดูข" หนา 19 มม. จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌเมຌประดูชนิดลิ นรองหนา 19 มม.   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.104 พื นปูปาร์กຌมสคเมຌดง 8 ชิ น หนา 1/2" (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

ปาร์กຌมสคเมຌดง ขนาด 1/2"x 6" หนา1/2" จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌมสคเมຌดงหนา 1/2"   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.105 พื นปูปาร์กຌมสคเมຌบญจพรรณ 6 ชิ น หนา 1/2" (เมรวมปูนทรายปรับระดับ)

ปาร์กຌมสคเมຌบใญจพรรณขนาด1/2"x4 หนา1/2" จ านวน 1.05 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

กาวส าหรับปูปาร์กຌ จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นปูปาร์กຌมสคเมຌบญจพรรณหนา 1/2"   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.106 พื นเมຌยางขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌยางขนาด 1"x 4"ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌยางขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.107 พื นเมຌยางขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌยางขนาด 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌยางขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.108 พื นเมຌนื อขใงขຌาลิ น1"x 4"ปูบนตงเมຌนื อขใง1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌนื อขใง 1"x 4" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌนื อขใงขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ      พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.109 พื นเมຌนื อขใงขຌาลิ น1"x 6"ปูบนตงเมຌนื อขใง1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌนื อขใง 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌนื อขใงขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.110 พื นเมຌดงขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌดง 1"x 4" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌดงขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.111 พื นเมຌดงขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌดง 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌดงขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.112 พื นเมຌสักขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌสัก 1"x 4" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌสักขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ     พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.113 พื นเมຌสักขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌสัก 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌสักขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.114 พื นเมຌมะคาขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌมะคา 1"x 4" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.18 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌมะคาขຌาลิ น 1"x 4" ปูบนตงเมຌ    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.115 พื นเมຌมะคาขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" ระยะหางของตงเมຌเมกนิ 0.50 ม.c/c

พื นเมຌมะคา 1"x 6" ขຌาลิ นอาบน  ายา อบเส จ านวน 1.14 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตงเมຌนื อขใง 1-1/2"x 6" เสรียบ จ านวน 0.51 ลบ.ฟ. @....................บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท/ตร.ม.

ตะปู จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นเมຌมะคาขຌาลิ น 1"x 6" ปูบนตงเมຌ    พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.116 พื นทางทຌาปูกระบื องคอนกรีต ผิวรียบรองลาย (ลายพัดบก,ลายหมากรุก) สีทาขนาด 40 x 40 ซม.

 หนา 2.8 ซม. (รวมวัสดุรองพื น)

ผนคอนกรีตทางทຌาส ารใจรูป ขนาด 40x40ซม. จ านวน 1.10 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองปรับระดับ 5 ซม.ละยารอง จ านวน 0.075 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนผสมยานวรองรอยตอ จ านวน 0.30 กก = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูผนคอนกรีต  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.117 พื นทางทຌาปูกระบื องคอนกรีต ผิวรียบรองลาย (ลายพัดบก,ลายหมากรุก) สีน  าตาล,สีดง ขนาด 40 x 40 ซม. 

หนา 2.8 ซม. (รวมวัสดุรองพื น)

ผนคอนกรีตทางทຌาส ารใจรูป ขนาด 40x40ซม. จ านวน 6.88  ผน @................ บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองปรับระดับ 3-5 ซม.ละยารอง จ านวน 0.075 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ปูนผสมยานวรองรอยตอ จ านวน 0.30 กก = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูผนคอนกรีต  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.118 พื นทางทຌาปูคอนกรีตบลใอกรูปคดกริซหนา 6 ซม. (สีทา) (รวมวัสดุรองพื น)

คอนกรีตบลใอกรูปคดกริช หนา 6 ซม.  จ านวน 44  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองพื นปรับระดับหนา 3-5 ซม. จ านวน 0.070 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีดยานวรองรอยตอ จ านวน 0.002 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูบลใอกบบคดกริซ หนา 6 ซม.(สีทา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.119 พื นทางทຌาปูคอนกรีตบลใอกรูปคดกริซหนา 6 ซม. (สีดง,สีน  าตาล,สีหลือง,สีด า,สีสຌม) (รวมวัสดุรองพื น)

คอนกรีตบลใอกรูปคดกริช หนา 6 ซม.  จ านวน 44  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองพื นปรับระดับหนา 3-5 ซม. จ านวน 0.070 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีดยานวรองรอยตอ จ านวน 0.002 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูบลใอกบบคดกริซหนา 6 ซม.(มีสี)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

11.120 พื นทางทຌาปูบลใอกคอนกรีตอฐัศิลา+จตุรัส หนา 6 ซม. (สีดง,สีน  าตาล,สีหลือง,สีด า,สีสຌม) 

ขนาด 19.5 x 19.5 x 6 ซม. + 8 x 8 x 6 ซม. (รวมวัสดุรองพื น)

บลใอกรูปอฐัศิลา หนา 6 ซม.  จ านวน 27  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

บลใอกรูปสีหลีไยมจตุรัส หนา 6 ซม.  จ านวน 27  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

คอนกรีตหยาบรองพื นหนา 5 ซม. จ านวน 0.055 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองพื นปรับระดับหนา 3-5 ซม. จ านวน 0.070 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายละอยีดยานวรองรอยตอ จ านวน 0.002 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูบลใอกบบคดกริซหนา 6 ซม.  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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11.121 พื นปูบลใอกคอนกรีตปลูกหญຌาหนา 8 ซม. (สีทามีผิวหนຌา) ขนาด 40 x 25 x 8 ซม.

บลใอกคอนกรีตปลูกหญຌา หนา 8 ซม.  จ านวน 11  กຌอน @................ บาท/กຌอน = .......................บาท/ตร.ม.

ดินปลูกหญຌา จ านวน 0.100 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

หญຌาซมรองคอนกรีต จ านวน 1.00 ตร.ม. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบรองพื นปรับระดับหนา 3-5 ซม. จ านวน 0.070 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

ทรายยานวรองรอยตอ จ านวน 0.002 ลบ.ม. @....................บาท/ลบ.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมพื นทางทຌาปูบลใอกคอนกรีตปลูกหญຌา(สีทามีผิวหนຌา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12. วสัดุมวลรวมของงานทาสี 
12.1 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูน฿หม) กรดทีไ 1 (ประภทกึไงงา)

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นปูน฿หม จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหนຌา 2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูน฿หม)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.2 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภาย฿น (ปูน฿หม)กรดทีไ 1 (ประภทกึไงงา)

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นปูน฿หม จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภาย฿น (ปูน฿หม)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.3 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูน฿หม) กรดทีไ 2 (ประภททัไวเป.)

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นปูน฿หม จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภาย฿นทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.



-221-

12.4 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภาย฿น (ปูน฿หม) กรดทีไ 2 (ประภททัไวเป)

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นปูน฿หม จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภาย฿นทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภาย฿น  (ปูน฿หม) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.5 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนกา)กรดทีไ 1 (ประภทกึไงงา)

สีทารองพื นปูนกา จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนกา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.6 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภาย฿น(ปูนกา) กรดทีไ 1 (ประภทกึไงงา) ภาย฿น
สีทารองพื นปูนกา จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภาย฿นทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภาย฿น(ปูนกา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.7 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก(ปูนกา) กรดทีไ 2 (ประภททัไวเป)

สีทารองพื นปูนกา จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนกา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.8 งานทาสี สีน  าอะคริลิค 100% ชนิดทาภาย฿น (ปูนกา) กรดทีไ 2 (ประภททัไวเป) ภาย฿น
สีทารองพื นปูนกา จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาภาย฿นทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.07 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  าผสมสี จ านวน 1.00 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภาย฿น (ปูนกา)  พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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12.9 งานทาสีน  ามันกนัสนิมหลใก (รองพื นกนัสนิม 3 ทีไยว)

สีทารองพื นกนัสนิม จ านวน 0.115 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันสน หรือ น  ามันซักหຌง  จ านวน 0.023 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีหลใกกนัสนิม(รองพื นกนัสนิม 3 ทีไยว) พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.10 งานทาสีน  ามันกนัสนิมหลใก (รองพื นกนัสนิม+สีน  ามัน 2 ทีไยว)

สีทารองพื นกนัสนิม จ านวน 0.038 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันสน หรือ น  ามันซักหຌง  จ านวน 0.023 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน  ามันกนัสนิมหลใก   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.11 งานทาสีน  ามันละกนัสนิมหลใก (รองพื นกนัสนิม 2 ทีไยว+สีน  ามัน 2 ทีไยว)

สีทารองพื นกนัสนิม  2 ทีไยว จ านวน 0.76 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาทับหนຌา  2 ทีไยว จ านวน 0.76 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันสน หรือ น  ามันซักหຌง  จ านวน 0.031 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน  ามันกนัสนิมหลใก   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.12 งานทาสีน  ามันทาเมຌ
กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 0.5  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.100 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นเมຌ 2 ทีไยว จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทาทับหนຌา 2 ทีไยว  จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันผสม จ านวน 0.031 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีน  ามันทาเมຌ   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.13 งานทาสียຌอมเมຌ WOODSTAIN (ภาย฿นละภายนอก)

กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 1  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.300 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทารองพื นเมຌ    1 ทีไยว จ านวน 0.04 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

สีทายຌอมเมຌ  WOODSTAIN  2 ทีไยว จ านวน 0.06 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

ทินนอร์ผสม จ านวน 0.008 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสียຌอมเมຌ WOODSTAIN   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.



-223-

12.14 งานทาสีชลลใค/ลกกอร์
กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 1  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.300 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รองพื นน  ายาคลือบยຌอมสี (2 ทีไยว) จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

ทาคลือบดຌานหรือคลือบงาทับหนຌา (2 ทีไยว) จ านวน 0.076 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันผสม(ฉพาะ) จ านวน 0.031 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาชลลใค/ลกกอร์   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.15 งานทาน  ามันคลือบขใงพื นเมຌ Polyurethane (ภาย฿น)

กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 1  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รองพื นน  ามันทาคลือบยຌอมสี(1 ทีไยว) จ านวน 0.03 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันทาคลือบขใงชนิดดຌานหรืองา (2-3 ทีไยว) จ านวน 0.09 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันผสม(ฉพาะ) จ านวน 0.02 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาน  ามันคลือบขใงพื นเมຌ Polyurethane (ภาย฿น)   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.

12.16 งานทาน  ามันคลือบขใงพื นเมຌ Polyurethane (ภายนอก)

กระดาษทราย 9"x11" บอร์หมาะสมกบังาน จ านวน 1  ผน @....................บาท/ผน = .......................บาท/ตร.ม.

สีปຈว จ านวน 0.200 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ตร.ม.

รองพื นน  ามันทาคลือบยຌอมสี(1 ทีไยว) จ านวน 0.03 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันทาคลือบขใงชนิดดຌานหรืองา (2-3 ทีไยว) จ านวน 0.09 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

น  ามันผสม(ฉพาะ) จ านวน 0.03 GL. @....................บาท/GL. = .......................บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาน  ามันคลือบขใงพื นเมຌ Polyurethane (ภายนอก)   พื นทีไ 1 ตร.ม. = .......................บาท/ตร.ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ตร.ม.
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13 วสัดุมวลรวม งานคຌาตอร์หຌองน้ า ครัว ปูหินออน หินกรนิต
13.1 งานคຌาตอร์หຌองน  า ครัว  หินออน กวຌาง ประมาณ 0.50-0.80 ม.(เมรวมงานครงสรຌาง)

คาหินออนพื นคาน์ตอร์ กวຌาง 0.50-0.80 ม. ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คาปูนกาวซีมต์ 5 กก./ตร.ม. ................กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท
คารงปูพื นคาน์ตอร์ ................ม. @ 220 .. บาท/ม. = .......................บาท
คารงจยีบัวพื นคาน์ตอร์ ................ม. @ 100 .. บาท/ม. = .......................บาท
คาจาะชองอางลຌางหนຌา/อืไนโ (ถຌามี) ................ชอง @ 800 .. บาท/ชอง = .......................บาท
คาจาะรูกຍอกน  า(ถຌามี) ................ชอง @ 150 .. บาท/ชอง = .......................บาท
คาหินปิดขอบคาน์ตอร์ กวຌาง 0.15-0.30 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คารงปิดขอบคาน์ตอร์ กวຌาง 0.15-0.30 ม. (ถຌามี) ยาว ................ม. @ 175.. บาท/ม. = .......................บาท
คาหินบัวชิงบน กวຌาง 0.10-15 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คารงบัวชิงบน กวຌาง 0.10-15 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @ 175.. บาท/ม. = .......................บาท
รวมงานคຌาตอร์หินออน (เมรวมงานครงสรຌาง) = .......................บาท/ชุด
ราคาคาตอร์หินออนตอชุด/ ความยาวคาตอร์........ม. = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

13.2 งานคຌาตอร์หຌองน  า ครัว  หินกรนิต กวຌาง ประมาณ 0.50-0.80 ม.(เมรวมงานครงสรຌาง)
คาหินกรนิตพื นคาน์ตอร์ กวຌาง 0.50-0.80 ม. ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คาปูนกาวซีมต์ 5 กก./ตร.ม. ................กก. @....................บาท/กก. = .......................บาท
คารงปูพื นคาน์ตอร์ ................ม. @ 220 .. บาท/ม. = .......................บาท
คารงจยีบัวพื นคาน์ตอร์ ................ม. @ 100 .. บาท/ม. = .......................บาท
คาจาะชองอางลຌางหนຌา/อืไนโ (ถຌามี) ................ชอง @ 800 .. บาท/ชอง = .......................บาท
คาจาะรูกຍอกน  า(ถຌามี) ................ชอง @ 150 .. บาท/ชอง = .......................บาท
คาหินปิดขอบคาน์ตอร์ กวຌาง 0.15-0.30 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คารงปิดขอบคาน์ตอร์ กวຌาง 0.15-0.30 ม. (ถຌามี) ยาว ................ม. @ 175.. บาท/ม. = .......................บาท
คาหินบัวชิงบน กวຌาง 0.10-15 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @....................บาท/ม. = .......................บาท
คารงบัวชิงบน กวຌาง 0.10-15 ม.(ถຌามี) ยาว ................ม. @ 175.. บาท/ม. = .......................บาท
รวมงานคຌาตอร์หินกรนิต (เมรวมงานครงสรຌาง) = .......................บาท/ชุด
ราคาคาตอร์หินกรนิตตอชุด/ ความยาวคาตอร์........ม. = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน (เมรวมงานครงสรຌาง) = .......................บาท/ม.
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14 วสัดุมวลรวม งานประตู หนຌาตาง วงกบไมຌ
14.1 งานประตู PVC  วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด

วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูบานPVC  ขนาด.......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตู PVC ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบาน PVC วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด   จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน = .......................บาท/ชุด
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14.2 งานประตูเมຌอดัยาง(..ทัไวเป../..กนัน  า..) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌอดัยาง ชนิด............ ขนาด.......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌอดั วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.3 งานประตูเมຌนื อขใง (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌนื อขใง ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌนื อขใง วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.4 งานประตูเมຌสัก (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌสัก ขนาด............ .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌสัก วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.5 งานประตูส ารใจรูป MDF วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูประตูส ารใจรูป MDF ขนาด............ .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูส ารใจรูป MDF วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.6 งานประตูชนิดอืไนโ............. วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูชนิดอืไนโ............     ขนาด............ .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ ขนาด........... รุน......... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
DOOR CLOSER  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั ง DOOR CLOSER .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานชนิดอืไนโ............    วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.7 งานประตูเมຌนื อขใง (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌนื อขใง ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
อปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งอปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ .............ชุด @  240... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌนื อขใง วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.8 งานประตูเมຌสัก (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูเมຌสัก ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
อปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งอปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ .............ชุด @  240... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูบานเมຌสัก วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด



-233-

14.9 งานประตู ชนิดอืไนโ................. วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานประตูชนิดอืไนโ................. ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
กญุจลูกบิด.......... ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
อปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ  ยีไหຌอ...... รุน........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  40... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  100... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานประตูเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
คาติดตั งกญุจลูกบิด (ถຌามี) .............ชุด @  100... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งปุຆมกนักระทก (ถຌามี) .............ชุด @  35... บาท/ชุด. = .......................บาท
คาติดตั งอปุกรณ์บานลืไอน  ราง/ลຌอ .............ชุด @  240... บาท/ชุด. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานประตูชนิดอืไนโ................. วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานลืไอน (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.10 งานหนຌาตางเมຌนื อขใง (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌนื อขใง ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับธรรมดา ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอสับ ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางเมຌนื อขใง วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด

14.11 งานหนຌาตางเมຌสัก (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌสัก ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับธรรมดา ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอสับ ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางเมຌสัก วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.12 งานหนຌาตางอืไนโ...................... วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌสัก ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับธรรมดา ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอสับ ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางอืไนโ.................... วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานปิด (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด

14.13 งานหนຌาตางเมຌนื อขใง (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌนื อขใง ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอลใอก ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางเมຌนื อขใง วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด
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14.14 งานหนຌาตางเมຌสัก (บบรียบ / ลูกฟัก) วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางเมຌสัก ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอลใอก ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางเมຌสัก วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด

14.15 งานหนຌาตางอืไนโ............. วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง ตอ 1 ชุด
วงกบเมຌนื อขใง 2"x4" ( 0.1824 ลบ.ฟ./ม.) .............ลบ.ฟ. @................ บาท/ลบ.ฟ. = .......................บาท
บานหนຌาตางอืไนโ......................... ขนาด........... .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กระจก สี............ หนา............มม.(ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
บานพับ Whitco ขนาด........... รุน.........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
มือจบั (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
กลอน ขนาด..........นิ ว (ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
ขอลใอก ขนาด...........(ถຌามี) .............ชุด @................ บาท/ชุด. = .......................บาท
คารงท าวงกบ ..............ม. @  50... บาท/ม. = .......................บาท
คารงติดตั งวงกบเมຌ ..............ตร.ม. @  175... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งบานหนຌาตางเมຌ ..............ตร.ม. @  105... บาท/ตร.ม. = .......................บาท
คารงติดตั งกระจก  (ถຌามี) .............ตร.ฟ. @................ บาท/ตร.ฟ. = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
งานอืไนโ (ถຌามี)…………………………… = .......................บาท
รวมงานหนຌาตางอืไนโ................ วงกบเมຌนื อขใง ชนิดบานกระทุຌง (เมรวมงานทาสี)  จ านวน 1 ชุด = .......................บาท/ชุด
คางานตຌนทุน (เมรวมงานทาสี) = .......................บาท/ชุด



-237-

15  มวลรวมงานทอระบายน้ า คสล.  ขนาดตางโ 
15.1  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.30 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา ...... ม.จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 7.60 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.04 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง   48 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @.... 6.25.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @.... 140.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

15.2  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.40 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม.จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 9.30 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.05 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  32 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 9.3.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 140.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.
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15.3  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.50 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม.จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 11.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.06 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  24 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 12.5.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 250.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.50 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

15.4  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.60 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม.จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 13.50 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.07 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  24 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 12.5.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 345.. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.
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15.5  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 0.80 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม. .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 30.70 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.16 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  18 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 16.6 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 421 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 0.80 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

15.6  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 1.00 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม. .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 37.00 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.19 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  10 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 30 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 510 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 1.00 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.
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15.7  งานทอระบายน  า คสล. ขนาดสຌนผาศูนยก์ลาง 1.20 ม.(รวมคาติดตั งลຌว)

ขดุดินละถมกลับ ลึก........ ม. จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คอนกรีตหยาบ รองทอ/ลใอกทอ   จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทคอนกรีตหยาบ  จ านวน .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบรองพื น หนา 0.10 ม. .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คารงทรายหยาบรองพื น .............ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

ปูนทรายรอยตอทอ
ซีมนต์ผสม 43.60 กก. @................ บาท/กก. = .......................บาท/ม.

ทรายหยาบ 0.22 ลบ.ม. @................ บาท/ลบ.ม = .......................บาท/ม.

คาทอ    จ านวน 1.00 ม. @................ บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คายกขึ นลง  8 ทอน/ทีไยว ทีไยวละ 300 บาท 1.00 ม. @ 37.5 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

คาวาง 1.00 ม. @ 575 .. บาท/ม. = .......................บาท/ม.

รวมงานทอระบายน  า คสล. ขนาด ศก. 1.20 ม.(รวมคาติดตั งลຌว) ยาว 1 มตร = .......................บาท/ม.

คางานตຌนทุน = .......................บาท/ม.

หมายหตุ  1. กรณีระยะทางขนสงทอ กนิ 10 กม. ฿หຌคิดคาขนสงสวนทีไกนิ 10 กม. ป็นคา฿ชຌจายพิศษทีไจ าป็นตຌองมี
2. ราคาดังกลาวเมรวมงานระบบปງองกนัดินพัง ฿นกรณีทีไตຌองขดุดินลึก ละ฿กลຌสิไงปลูกสรຌาง
3. กรณีรูปบบก าหนดป็นรูปบบฉพาะงาน ฿หຌค านวณปริมาณตามความป็นจริง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง Factor F 
งานกอสรຌางอาคาร 
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ตาราง Factor F 
งานกอสรຌางอาคาร 

 

 

คากอสรຌาง฿นงานกอสรຌางอาคาร ประกอบดຌวยคา฿ชຌจาย อยางนຌอย 2 สวน ชนดียวกันกับ 

฿นงานกอสรຌางชลประทาน ละงานกอสรຌางทาง สะพาน ละทอหลีไยม เดຌก  คางานตຌนทุนหรือคา฿ชຌจาย
ทางตรง (Direct Cost)  ละคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางหรือคา฿ชຌจายทางอຌอม ( Indirect Cost)    
นอกจากนีๅ ฿นบางครงการ/งานกอสรຌางอาจมีคา฿ชຌจายสวนทีไ 3  ซึไงเดຌก คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละ
คา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี รวมทัๅงคาครุภัณฑ์จัดซืๅอทีไตຌองจัดหาพรຌอมกับครงการ/งานกอสรຌางอาคารนัๅนดຌวย   
ดังนัๅน ฿นการค านวณคากอสรຌาง฿นงานกอสรຌางอาคาร จึงตຌองค านวณคา฿ชຌจายของตละสวนลຌวรวมกัน  

ป็นคากอสรຌางทัๅงครงการ/งานกอสรຌาง ดย฿นสวนของคางานตຌนทุนหรือคา฿ชຌจายทางตรงเดຌก าหนด฿หຌ
ค านวณดย฿ชຌวิธีการถอดบบค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคาร 

 ส าหรับ฿นสวนของคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางหรือคา฿ชຌจายทางอຌอม ( Indirect Cost)  
ซึไงป็นคา฿ชຌจายทีไตຌองมี฿นทุกครงการ/งานกอสรຌาง จะประกอบดຌวยคา฿ชຌจาย รวม 4 หมวด฿หญ เดຌก  
หมวดคาอ านวยการ  หมวดคาดอกบีๅย  หมวดคาก าเร  ละหมวดคาภาษี ดังนัๅน ฿นการค านวณคา฿ชຌจาย  

฿นการด านินงานกอสรຌาง฿นครงการ/งานกอสรຌางอาคาร  จึงตຌองค านวณรวมคา฿ชຌจายทัๅงหมดทุกรายการ         

ของทุกหมวด฿หญดังกลาว  พืไอน าเปรวมกับคางานตຌนทุนหรือคา฿ชຌจายทางตรง (Direct Cost)  ตอเป 

ตอยางเรกใตาม  นืไองจากคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางหรือคา฿ชຌจายทางอຌอม (Indirect Cost)     
฿นครงการ/งานกอสรຌางอาคาร ทัๅง 4 หมวด฿หญดังกลาว ดยฉพาะอยางยิไง ฿นหมวดคาอ านวยการ   
ยังประกอบดຌวย 4  หมวดยอย  ละ฿นตละหมวดยอย  ยังประกอบดຌวยรายการคา฿ชຌจายตางโ หลายรายการ    
ดังนัๅน พืไอความสะดวกตอการน าเป฿ชຌ฿นทางปฏิบัติละป้องกันปัญหาขຌอผิดพลาด฿นการค านวณ จึงเดຌค านวณ
รวมคา฿ชຌจายทุกรายการ ของทัๅง  4 หมวด฿หญดังกลาว  เวຌ฿นคาโ ดียว รียกวา คา Factor F  ดยทียบกับ
คางานตຌนทุนหนึไงหนวย ฿นตละระดับของคางานตຌนทุนตามทีไก าหนด ละก าหนดเวຌ฿นรูปของตารางส ารใจรูป  
รียกวา ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 
 

 ทัๅงนีๅ  ฿นการ฿ชຌตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F  

งานกอสรຌางอาคาร 
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ครงสรຌางละองค์ประกอบ 

ของตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 
 

ครงสรຌางละองค์ประกอบของตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ประกอบดຌวยสวนตางโ  ดังนีๅ 
 

  1. งินลวงหนຌาจาย 

  2. งินประกันผลงานหัก 

  3. ดอกบีๅยงินกูຌ 
  4. ภาษีมูลคาพิไม (VAT) 
  5. ชองตางโ  ฿นตาราง Factor F  ประกอบดຌวย 

 - ชอง  คางาน (ทุน)  หมายถึง  คางานตຌนทุนหรือคา฿ชຌจายทางตรง (Direct Cost)   
ซึไงก าหนดเวຌป็นชวงโ  มีหนวยป็น ลຌานบาท 

- ชอง คา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌาง  ประกอบดຌวย  ชอง คาอ านวยการ   
คาดอกบีๅย  คาก าเร   ละชอง รวมคา฿ชຌจาย (คาอ านวยการ+คาดอกบีๅย+คาก าเร) 

- ชอง รวม฿นรูป Factor  (คา Factor F  ทีไยังเมรวมภาษีมูลคาพิไม) 
- ชอง ภาษีมูลคาพิไม (VAT) 
- ชอง Factor F  (คา Factor F  ซึไงรวมคาภาษีมูลคาพิไมเวຌดຌวยลຌว) 

  6. หมายหตุ   (ทຌายตาราง Factor F) 
 

 

รายการคา฿ชຌจายทีไประกอบป็นคา Factor F  
ตามตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 

 

คา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌาง฿นครงการ/งานกอสรຌางอาคาร  จ านกเดຌป็น 4 หมวด฿หญ  
เดຌก  หมวดคาอ านวยการ   หมวดคาดอกบีๅย  หมวดคาก าเร  ละหมวดคาภาษี   ซึไงป็นสวนประกอบของ
คา Factor F ตามตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร นัๅน   มีสาระส าคัญสรุปเดຌดังนีๅ 
 

 1.  หมวดคาอ านวยการ 
 

ป็นกลุมของคา฿ชຌจายทีไ กีไยวขຌองกับการบริหารจัดการ฿นการด านินงานกอสรຌาง  
ประกอบดຌวยคา฿ชຌจาย  รวม  4  หมวดยอย  ดังนีๅ 
  1.1  หมวดคา฿ชຌจาย฿นขัๅนตอนการประกวดราคาละท าสัญญา  ประกอบดຌวย 

   1.1.1  คาธรรมนียมหนังสือคๅ าประกันสัญญาจຌาง  (Performance Bond) 
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   1.1.2  คาธรรมนียมหนังสือคๅ าประกันผลงานกอสรຌาง (2  ป)ี 
   1.1.3  คาอากรสตมป์ติดสัญญา 

1.1.4  คาสมทบกองทุนงินทดทนละกองทุนประกันสังคม 
 

  1.2  หมวดคา฿ชຌจายส านักงาน ทีไพักคนงาน ละรงงาน  ป็นคา฿ชຌจาย฿นระหวางการ
กอสรຌาง  ทีไกีไยวขຌองกับส านักงาน  คนงาน  ละรงงาน   ประกอบดຌวยคา฿ชຌจายรายการตางโ  ดังนีๅ 

1.2.1  คา฿ชຌจาย฿นการพิมพ์บบพืไอ฿ชຌ฿นการกอสรຌางพิไมติม ละการจัดท า Shop 

Drawing ละ As Built Drawing   ป็นตຌน 

1.2.2  คา฿ชຌจาย฿นการจัดตรียมอกสารตางโ  ระหวางท าการกอสรຌาง 
1.2.3  คารักษาความสะอาด  ละขนขยะละศษวัสดุ฿นการกอสรຌาง 
1.2.4  คากอสรຌางทีไพักคนงาน  ส านักงาน  รงงาน  ละรงกใบวัสดุชัไวคราว 

 1.2.5  คาสาธารณูปภค  คานๅ า  คาเฟฟ้า  รวมทัๅงคา฿ชຌจาย฿นการสืไอสารชัไวคราว 

1.2.6  คาอุปกรณ์ความปลอดภัย ชน หมวก รองทຌาบูท ถุงมือ ละถังดับพลิง ป็นตຌน 
 

  1.3  หมวดคา฿ชຌจายบริหารครงการละบุคลากร฿นการด านินงานกอสรຌาง ป็นสวนของ
คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับบุคลากร฿นการด านินงานกอสรຌาง  เดຌก  งินดือน  คาจຌาง  ละคา฿ชຌจายอืไนทีไ
กีไยวขຌองกับการบริหารครงการ  ตัๅงตริไมการกอสรຌางจนถึงการกอสรຌางลຌวสรใจ  ดยบุคลากรทีไกีไยวขຌอง
กับการกอสรຌางดังกลาว  ตามปกติจะประกอบดຌวย 

   -  ผูຌจัดการครงการ 

   -  สถาปนิกละวิศวกรประจ าครงการ 

   -  ฟร์มน  ผูຌควบคุมงาน  หัวหนຌาชาง 
   -  สมียน พนักงานประจ าส านักงานครงการ 
   -  จຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัย 

   -  จຌาหนຌาทีไควบคุมครืไองจักร 
 

  1.4  หมวดคา฿ชຌจาย฿นการบริหารความสีไยง ประกอบดຌวย อัตราบีๅยประกันภัยละคา 

ความสีไยงอืไนโ  ดยคาบีๅยประกันภัย หมายถึง คาประกันความสียหาย฿นระหวางการกอสรຌาง 
 

2.  หมวดคาดอกบีๅย 

นืไองจากการด านินงานกอสรຌางอาคารตຌอง฿ชຌงินลงทุนสูง  ผูຌกอสรຌางจึงจ าป็นตຌองเปกูຌยืม
งินจากสถาบันการงินพืไอป็นทุนหมุนวียน฿นการตรียมการกอสรຌางรวมทัๅงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตางโ ทีไจ าป็น 

มา฿ชຌกอสรຌาง  ซึไงผลของการกูຌยืมงินพืไอป็นทุนหมุนวียนดังกลาวกอ฿หຌกิดคาดอกบีๅย  ซึไงถือป็นคา฿ชຌจาย฿นการ 
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ด านินงานกอสรຌางอีกรายการหนึไง ทีไตຌองค านวณรวมเวຌ฿นคา Factor F ดຌวย 

  คาดอกบีๅยมีความสัมพันธ์กับอัตรางินลวงหนຌาจายละอัตรางินประกันผลงานหัก ทีไจะก าหนด
฿นสัญญาจຌางกอสรຌาง ดยถຌาอัตรางินลวงหนຌาจายสูงจะมีผลท า฿หຌผูຌกอสรຌางเปกูຌยืมงินจากสถาบันการงิน 

พืไอป็นทุนหมุนวียนนຌอยลง จะมีผลท า฿หຌคาดอกบีๅยนຌอยลง  ฿นทางตรงกันขຌาม หากอัตรางินลวงหนຌาจายตไ า 

จะมีผลท า฿หຌผูຌกอสรຌางเปกูຌยืมงินจากสถาบันการงินพืไอป็นทุนหมุนวียนสูง จะมีผลท า฿หຌคาดอกบีๅยสูงขึๅนดຌวย 

฿นการค านวณคาดอกบีๅย ก าหนดระยะวลา 3 ดือน หรือ 1/4 ของปี นืไองจาก฿นการ
ด านินงานกอสรຌาง ผูຌกอสรຌางจะตຌองจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตางโ ทีไตຌอง฿ชຌ฿นการกอสรຌางป็นการลวงหนຌา   
ละหลังจากการสงมอบงานตละงวดลຌว  ผูຌรับจຌางยังจะตຌองรอขัๅนตอนการบิกจายคางานอีกระยะวลาหนึไงดຌวย 

 

การค านวณคาดอกบีๅย฿นตาราง Factor F นัๅน  มีสูตรการค านวณ   ดังนีๅ 
 

I  =   i/12*[r/100+(T+D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)] 
 

ดย I  = ดอกบีๅยรวมทัๅงครงการ (%) 
    T  = ระยะวลา (ดือน) 
    D  = ชวงวลาการรับงิน (ดือน) 
    a  = อัตรางินลวงหนຌาจาย (%) 
    i  = อัตราดอกบีๅยงินกูຌตอปี (%) 
    r  = อัตรางินประกันผลงาน (%) 
 

ส าหรับอัตราดอกบีๅยทีไ฿ชຌป็นกณฑ์฿นการค านวณคาดอกบีๅยตามสูตรดังกลาว ก าหนด฿หຌ฿ชຌ
คาฉลีไยอัตราดอกบีๅยงิน฿หຌกูຌยืมประภท MLR  ของธนาคารขนาด฿หญ อยางนຌอย 3 ธนาคาร ป็นกณฑ์พิจารณา   
ดย฿หຌก าหนดป็นตัวลขกลม กรณีอัตราดอกบีๅยป็นศษ  ถຌาศษถึง 0.50  ฿หຌปัดขึๅน  ถຌาเมถึง 0.50 ฿หຌปัดลง   
ละ฿หຌกรมบัญชีกลางก าหนดละประกาศอัตราดอกบีๅยงินกูຌทีไ฿ชຌป็นกณฑ์฿นการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง
ตามหลักกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอสรຌาง หากอัตราดอกบีๅยงินกูຌฉลีไยฯ ปลีไยนปลงถึงรຌอยละ 1   

3.  หมวดคาก าเร 
 

ก าเรถือป็นคา฿ชຌจาย฿นการด านินงานกอสรຌางรายการหนึไงทีไค านวณรวมเวຌ฿นคา Factor F  

 ดยก าหนด฿หຌ฿ชຌอัตราก าเรทางธุรกิจ (Financial Profit)  หรือก าเรชิงธุรกิจ (Excess Profit)  ซึไงหมายถึง
สวนทีไสูงกวาอัตราดอกบีๅยงินฝากประจ า  ฿นอัตรารຌอยละ  3.5 - 5.5  ของคางาน (ทุน) 
 

4.  หมวดคาภาษี 
 

ป็นคาภาษีทีไผูຌรับจຌางกอสรຌางจะตຌองจาย  คือ  ภาษีมูลคาพิไม (VAT)  ฿นอัตราปัจจุบัน (รຌอย
ละ 7)  ดยหัก  ณ  ทีไจาย 
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หลักกณฑ์การ฿ชຌ 
ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 

 

การ฿ชຌตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์การ฿ชຌตาราง Factor F  
งานกอสรຌางอาคาร  ดังตอเปนีๅ 

 

1.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร ก าหนด฿หຌ฿ชຌกับรายการงานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุม 

ของงานกอสรຌางอาคาร  ตามความหมายละขอบขตของงานกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร 
 

2.  กรณีคางานตຌนทุนอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีไก าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพืไอหาคา 
Factor F   หรือ฿ชຌสูตรดังตอเปนีๅ  พืไอค านวณหาคา Factor F 

 

คา Factor F ของคางานตຌนทุน A  =  D-{(D-E)x(A-B)/(C-B)} 
 

ดย  คางานตຌนทุน  A หมายถึง  คางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F 

  B หมายถึง  คางานตຌนทุนขัๅนตไ าของชวงคางานตຌนทุน  ทีไคางานตຌนทุน 

 ทีไตຌองการหาคา Factor F (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 C หมายถึง  คางานตຌนทุนขัๅนสูงของชวงคางานตຌนทุน  ทีไคางานตຌนทุน 

 ทีไตຌองการหาคา Factor F (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 D หมายถึง  คา Factor F   ของคางานตຌนทุนขัๅนตไ าของชวงคางานตຌนทุน 

 ทีไคางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F  (คางานตຌนทุน A)  อยู 
 E หมายถึง  คา Factor F   ของคางานตຌนทุนขัๅนสูงของชวงคางานตຌนทุน 

 ทีไคางานตຌนทุนทีไตຌองการหาคา Factor F  (คางานตຌนทุน A) อยู 
 

3.  ครงการ/งานกอสรຌางทีไจัดจຌางกอสรຌางป็นสัญญาดียว  ฿หຌรวมคางานตຌนทุนทัๅงครงการ/
งานกอสรຌาง พืไอทียบหาคา Factor F  จากตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร 

 

4.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร เมมีการคิดค านวณกรณีฝนตกชุก 
 

5.  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคารนีๅ ฿ชຌเดຌกับคานๅ ามันชืๅอพลิงทุกราคา ตจะปรปลีไยน
ตามอัตราดอกบีๅยงินกูຌ อัตรางินลวงหนຌาจาย อัตรางินประกันผลงานหัก ละอัตราภาษีมูลคาพิไม 
 

6.  อัตราดอกบีๅยงินกูຌป็นคาฉลีไยของอัตราดอกบีๅยขัๅนตไ า฿นการกูຌส าหรับลูกคຌาชัๅนดี (MLR)  
ของธนาคารขนาด฿หญอยางนຌอย 3 ธนาคาร ซึไงกรมบัญชีกลางป็นผูຌก าหนดละประกาศหากอัตราดอกบีๅย
งินกูຌฉลีไยฯ ปลีไยนปลงถึงรຌอยละ 1 
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7.  กรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี ทัๅง 100% ป็นคากอสรຌาง  
฿หຌ฿ชຌคา Factor F  ฿นชอง รวม฿นรูป Factor (ทีไยังเมรวม VAT) 
 

  8.  กรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี ละมีงินงบประมาณ
สมทบ ป็นคากอสรຌางดຌวย ฿หຌ฿ชຌคา Factor F ส าหรับกรณี฿ชຌงินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌอง
ช าระภาษีป็นคากอสรຌาง (ชอง รวม฿นรูป Factor) ละคา Factor F ส าหรับกรณีของการ฿ชຌงินงบประมาณ 

ป็นคากอสรຌาง (ชอง Factor F)  ตามสัดสวน ดย฿หຌค านวณคา Factor F ตามตัวอยางตอเปนีๅ 
 

กรณีงานกอสรຌางอาคาร  ฿ชຌงินกูຌจาก JBIC ป็นคากอสรຌาง 60% ละมีงินงบประมาณสมทบ 40%  รวมคางาน
ตຌนทุนทัๅงครงการ  เดຌจ านวน  400  ลຌานบาท    ก าหนดงินประกันผลงานหัก 5% งินลวงหนຌาจาย 10% อัตราดอกบีๅย 6%    
ละภาษีมูลคาพิไม 7%  

กรณีทีไ฿ชຌตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ฿หຌ฿ชຌตารางฯ กรณีงินประกันผลงานหัก 5%  งินลวงหนຌาจาย 
10%  อัตราดอกบีๅย 6%  ละภาษีมูลคาพิไม 7% 

- กรณีของงินกูຌ : ค านวณทีไคางานตຌนทุน  400  ลຌานบาท 

คา Factor F  จากตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร ฿นชอง รวม฿นรูป Factor   =  1.1013  
- กรณีของงินงบประมาณ : ค านวณทีไคางานตຌนทุน  400  ลຌานบาท 

   คา Factor F  จากตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร  ฿นชอง  Factor F  =   1.1803  
- คา Factor F  ทีไ฿ชຌค านวณราคากลาง 

     =   (1.1013 × 60/100) + (1.1803 × 40/100) =   0.6607 + 0.4721  
        =   1.1328 

 

หมายหตุ 1. งินกูຌจากหลงงินกูຌหรือจากหลงอืไนซึไงเมตຌองช าระภาษี  หมายถึง งินกูຌตาม
ครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือจากตางประทศ ตามมาตรา 80/1 (4) หงประมวลรัษฎากร ละตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร กีไยวกับภาษีมูลคาพิไม (ฉบับทีไ 28) ลงวันทีไ 5 มีนาคม 2535 รืไอง ก าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ
ละงืไอนเขการขายสินคຌาหรือการ฿หຌบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทຌองถิไน หรือรัฐวิสาหกิจ 
ตามครงการงินกูຌหรืองินชวยหลือจากตางประทศตามมาตรา 80/1(4) หงประมวลรัษฎากร ซึไงก าหนด฿หຌ
฿ชຌอัตราภาษีรຌอยละ 0 ฿นการค านวณภาษีมูลคาพิไม 

2.  คา Factor F ก าหนด฿หຌ฿ชຌมาตรฐานทศนิยม 4 ต าหนง 
 

ทัๅงนีๅ  ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร (ละตาราง Factor F อืไนๆ) จะผันปรเปตามอัตรา
งินลวงหนຌาจายละอัตรางินประกันผลงานหัก  รวมป็น 12 ตาราง   ดังนัๅน  ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลาง
จึงตຌองลือก฿ชຌตาราง Factor F  ทีไสอดคลຌองตามอัตรางินลวงหนຌาจายละหรืออัตรางินประกันผลงาน
หักทีไก าหนดส าหรับครงการ/งานกอสรຌางทีไค านวณราคากลางนัๅน 

 

ตาราง Factor F งานกอสรຌางอาคาร ทัๅง 12 ตาราง ทีไประกาศ฿ชຌพรຌอมกับหลักเกณฑ์    
การค านวณราคากลางงานกอสรຌางอาคารฉบับนีๅ  มีรายละเอียดปรากฏ฿นหนຌาถัดเป 



เงินลวงหนຌาจาย 0 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 1.0000 5.5000 22.1878 1.2219 1.0700 1.3074

1 15.4672 1.0000 5.5000 21.9672 1.2197 1.0700 1.3050

2 15.3236 1.0000 5.5000 21.8236 1.2182 1.0700 1.3035

5 15.0257 1.0000 5.5000 21.5257 1.2153 1.0700 1.3003

10 14.9669 1.0000 5.0000 20.9669 1.2097 1.0700 1.2943

15 11.7015 1.0000 5.0000 17.7015 1.1770 1.0700 1.2594

20 10.9900 1.0000 5.0000 16.9900 1.1699 1.0700 1.2518

25 8.9691 1.0000 4.5000 14.4691 1.1447 1.0700 1.2248

30 8.1867 1.0000 4.5000 13.6867 1.1369 1.0700 1.2164

40 8.1502 1.0000 4.5000 13.6502 1.1365 1.0700 1.2161

50 8.1389 1.0000 4.5000 13.6389 1.1364 1.0700 1.2159

60 7.7222 1.0000 4.0000 12.7222 1.1272 1.0700 1.2061

70 7.6191 1.0000 4.0000 12.6191 1.1262 1.0700 1.2050

80 7.6191 1.0000 4.0000 12.6191 1.1262 1.0700 1.2050

90 7.6108 1.0000 4.0000 12.6108 1.1261 1.0700 1.2049

100 7.6108 1.0000 4.0000 12.6108 1.1261 1.0700 1.2049

150 7.3615 1.0000 4.0000 12.3615 1.1236 1.0700 1.2023

200 7.3632 1.0000 4.0000 12.3632 1.1236 1.0700 1.2023

250 7.2751 1.0000 4.0000 12.2751 1.1228 1.0700 1.2013

300 7.1959 1.0000 3.5000 11.6959 1.1170 1.0700 1.1951

350 6.3974 1.0000 3.5000 10.8974 1.1090 1.0700 1.1866

400 6.3220 1.0000 3.5000 10.8220 1.1082 1.0700 1.1858

500 6.2743 1.0000 3.5000 10.7743 1.1077 1.0700 1.1853

> 500 5.6692 1.0000 3.5000 10.1692 1.1017 1.0700 1.1788

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
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ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 5 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.9125 5.5000 22.1003 1.2210 1.0700 1.3065

1 15.4672 0.9000 5.5000 21.8672 1.2187 1.0700 1.3040

2 15.3236 0.8875 5.5000 21.7111 1.2171 1.0700 1.3023

5 15.0257 0.8500 5.5000 21.3757 1.2138 1.0700 1.2987

10 14.9669 0.8000 5.0000 20.7669 1.2077 1.0700 1.2922

15 11.7015 0.8000 5.0000 17.5015 1.1750 1.0700 1.2573

20 10.9900 0.7875 5.0000 16.7775 1.1678 1.0700 1.2495

25 8.9691 0.7875 4.5000 14.2566 1.1426 1.0700 1.2225

30 8.1867 0.7750 4.5000 13.4617 1.1346 1.0700 1.2140

40 8.1502 0.7750 4.5000 13.4252 1.1343 1.0700 1.2136

50 8.1389 0.7500 4.5000 13.3889 1.1339 1.0700 1.2133

60 7.7222 0.7500 4.0000 12.4722 1.1247 1.0700 1.2035

70 7.6191 0.7375 4.0000 12.3566 1.1236 1.0700 1.2022

80 7.6191 0.7375 4.0000 12.3566 1.1236 1.0700 1.2022

90 7.6108 0.7250 4.0000 12.3358 1.1234 1.0700 1.2020

100 7.6108 0.7250 4.0000 12.3358 1.1234 1.0700 1.2020

150 7.3615 0.7000 4.0000 12.0615 1.1206 1.0700 1.1991

200 7.3632 0.6750 4.0000 12.0382 1.1204 1.0700 1.1988

250 7.2751 0.6250 4.0000 11.9001 1.1190 1.0700 1.1973

300 7.1959 0.6000 3.5000 11.2959 1.1130 1.0700 1.1909

350 6.3974 0.5875 3.5000 10.4849 1.1048 1.0700 1.1822

400 6.3220 0.5375 3.5000 10.3595 1.1036 1.0700 1.1808

500 6.2743 0.5125 3.5000 10.2868 1.1029 1.0700 1.1801

> 500 5.6692 0.4875 3.5000 9.6567 1.0966 1.0700 1.1733

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"
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ลຌานบาท

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)

หมายเหต ุ



เงินลวงหนຌาจาย 10 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.8250 5.5000 22.0128 1.2201 1.0700 1.3055

1 15.4672 0.8000 5.5000 21.7672 1.2177 1.0700 1.3029

2 15.3236 0.7750 5.5000 21.5986 1.2160 1.0700 1.3011

5 15.0257 0.7000 5.5000 21.2257 1.2123 1.0700 1.2971

10 14.9669 0.6000 5.0000 20.5669 1.2057 1.0700 1.2901

15 11.7015 0.6000 5.0000 17.3015 1.1730 1.0700 1.2551

20 10.9900 0.5750 5.0000 16.5650 1.1657 1.0700 1.2472

25 8.9691 0.5750 4.5000 14.0441 1.1404 1.0700 1.2203

30 8.1867 0.5500 4.5000 13.2367 1.1324 1.0700 1.2116

40 8.1502 0.5500 4.5000 13.2002 1.1320 1.0700 1.2112

50 8.1389 0.5000 4.5000 13.1389 1.1314 1.0700 1.2106

60 7.7222 0.5000 4.0000 12.2222 1.1222 1.0700 1.2008

70 7.6191 0.4750 4.0000 12.0941 1.1209 1.0700 1.1994

80 7.6191 0.4750 4.0000 12.0941 1.1209 1.0700 1.1994

90 7.6108 0.4500 4.0000 12.0608 1.1206 1.0700 1.1991

100 7.6108 0.4500 4.0000 12.0608 1.1206 1.0700 1.1991

150 7.3615 0.4000 4.0000 11.7615 1.1176 1.0700 1.1958

200 7.3632 0.3500 4.0000 11.7132 1.1171 1.0700 1.1953

250 7.2751 0.2500 4.0000 11.5251 1.1153 1.0700 1.1933

300 7.1959 0.2000 3.5000 10.8959 1.1090 1.0700 1.1866

350 6.3974 0.1750 3.5000 10.0724 1.1007 1.0700 1.1778

400 6.3220 0.0750 3.5000 9.8970 1.0990 1.0700 1.1759

500 6.2743 0.0250 3.5000 9.7993 1.0980 1.0700 1.1749

> 500 5.6692 -0.0250 3.5000 9.1442 1.0914 1.0700 1.1678

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 250 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 15 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 0 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.7375 5.5000 21.9253 1.2193 1.0700 1.3046

1 15.4672 0.7000 5.5000 21.6672 1.2167 1.0700 1.3018

2 15.3236 0.6625 5.5000 21.4861 1.2149 1.0700 1.2999

5 15.0257 0.5500 5.5000 21.0757 1.2108 1.0700 1.2955

10 14.9669 0.4000 5.0000 20.3669 1.2037 1.0700 1.2879

15 11.7015 0.4000 5.0000 17.1015 1.1710 1.0700 1.2530

20 10.9900 0.3625 5.0000 16.3525 1.1635 1.0700 1.2450

25 8.9691 0.3625 4.5000 13.8316 1.1383 1.0700 1.2180

30 8.1867 0.3250 4.5000 13.0117 1.1301 1.0700 1.2092

40 8.1502 0.3250 4.5000 12.9752 1.1298 1.0700 1.2088

50 8.1389 0.2500 4.5000 12.8889 1.1289 1.0700 1.2079

60 7.7222 0.2500 4.0000 11.9722 1.1197 1.0700 1.1981

70 7.6191 0.2125 4.0000 11.8316 1.1183 1.0700 1.1966

80 7.6191 0.2125 4.0000 11.8316 1.1183 1.0700 1.1966

90 7.6108 0.1750 4.0000 11.7858 1.1179 1.0700 1.1961

100 7.6108 0.1750 4.0000 11.7858 1.1179 1.0700 1.1961

150 7.3615 0.1000 4.0000 11.4615 1.1146 1.0700 1.1926

200 7.3632 0.0250 4.0000 11.3882 1.1139 1.0700 1.1919

250 7.2751 -0.1250 4.0000 11.1501 1.1115 1.0700 1.1893

300 7.1959 -0.2000 3.5000 10.4959 1.1050 1.0700 1.1823

350 6.3974 -0.2375 3.5000 9.6599 1.0966 1.0700 1.1734

400 6.3220 -0.3875 3.5000 9.4345 1.0943 1.0700 1.1709

500 6.2743 -0.4625 3.5000 9.3118 1.0931 1.0700 1.1696

> 500 5.6692 -0.5375 3.5000 8.6317 1.0863 1.0700 1.1624

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 251 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 0 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 5 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 1.0375 5.5000 22.2253 1.2223 1.0700 1.3078

1 15.4672 1.0500 5.5000 22.0172 1.2202 1.0700 1.3056

2 15.3236 1.0625 5.5000 21.8861 1.2189 1.0700 1.3042

5 15.0257 1.1000 5.5000 21.6257 1.2163 1.0700 1.3014

10 14.9669 1.1500 5.0000 21.1169 1.2112 1.0700 1.2960

15 11.7015 1.1500 5.0000 17.8515 1.1785 1.0700 1.2610

20 10.9900 1.1625 5.0000 17.1525 1.1715 1.0700 1.2535

25 8.9691 1.1625 4.5000 14.6316 1.1463 1.0700 1.2266

30 8.1867 1.1750 4.5000 13.8617 1.1386 1.0700 1.2183

40 8.1502 1.1750 4.5000 13.8252 1.1383 1.0700 1.2179

50 8.1389 1.2000 4.5000 13.8389 1.1384 1.0700 1.2181

60 7.7222 1.2000 4.0000 12.9222 1.1292 1.0700 1.2083

70 7.6191 1.2125 4.0000 12.8316 1.1283 1.0700 1.2073

80 7.6191 1.2125 4.0000 12.8316 1.1283 1.0700 1.2073

90 7.6108 1.2250 4.0000 12.8358 1.1284 1.0700 1.2073

100 7.6108 1.2250 4.0000 12.8358 1.1284 1.0700 1.2073

150 7.3615 1.2500 4.0000 12.6115 1.1261 1.0700 1.2049

200 7.3632 1.2750 4.0000 12.6382 1.1264 1.0700 1.2052

250 7.2751 1.3250 4.0000 12.6001 1.1260 1.0700 1.2048

300 7.1959 1.3500 3.5000 12.0459 1.1205 1.0700 1.1989

350 6.3974 1.3625 3.5000 11.2599 1.1126 1.0700 1.1905

400 6.3220 1.4125 3.5000 11.2345 1.1123 1.0700 1.1902

500 6.2743 1.4375 3.5000 11.2118 1.1121 1.0700 1.1900

> 500 5.6692 1.4625 3.5000 10.6317 1.1063 1.0700 1.1838

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 252 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 0 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 10 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 1.0750 5.5000 22.2628 1.2226 1.0700 1.3082

1 15.4672 1.1000 5.5000 22.0672 1.2207 1.0700 1.3061

2 15.3236 1.1250 5.5000 21.9486 1.2195 1.0700 1.3049

5 15.0257 1.2000 5.5000 21.7257 1.2173 1.0700 1.3025

10 14.9669 1.3000 5.0000 21.2669 1.2127 1.0700 1.2976

15 11.7015 1.3000 5.0000 18.0015 1.1800 1.0700 1.2626

20 10.9900 1.3250 5.0000 17.3150 1.1732 1.0700 1.2553

25 8.9691 1.3250 4.5000 14.7941 1.1479 1.0700 1.2283

30 8.1867 1.3500 4.5000 14.0367 1.1404 1.0700 1.2202

40 8.1502 1.3500 4.5000 14.0002 1.1400 1.0700 1.2198

50 8.1389 1.4000 4.5000 14.0389 1.1404 1.0700 1.2202

60 7.7222 1.4000 4.0000 13.1222 1.1312 1.0700 1.2104

70 7.6191 1.4250 4.0000 13.0441 1.1304 1.0700 1.2096

80 7.6191 1.4250 4.0000 13.0441 1.1304 1.0700 1.2096

90 7.6108 1.4500 4.0000 13.0608 1.1306 1.0700 1.2098

100 7.6108 1.4500 4.0000 13.0608 1.1306 1.0700 1.2098

150 7.3615 1.5000 4.0000 12.8615 1.1286 1.0700 1.2076

200 7.3632 1.5500 4.0000 12.9132 1.1291 1.0700 1.2082

250 7.2751 1.6500 4.0000 12.9251 1.1293 1.0700 1.2083

300 7.1959 1.7000 3.5000 12.3959 1.1240 1.0700 1.2026

350 6.3974 1.7250 3.5000 11.6224 1.1162 1.0700 1.1944

400 6.3220 1.8250 3.5000 11.6470 1.1165 1.0700 1.1946

500 6.2743 1.8750 3.5000 11.6493 1.1165 1.0700 1.1946

> 500 5.6692 1.9250 3.5000 11.0942 1.1109 1.0700 1.1887

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 253 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 5 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 5 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.9500 5.5000 22.1378 1.2214 1.0700 1.3069

1 15.4672 0.9500 5.5000 21.9172 1.2192 1.0700 1.3045

2 15.3236 0.9500 5.5000 21.7736 1.2177 1.0700 1.3030

5 15.0257 0.9500 5.5000 21.4757 1.2148 1.0700 1.2998

10 14.9669 0.9500 5.0000 20.9169 1.2092 1.0700 1.2938

15 11.7015 0.9500 5.0000 17.6515 1.1765 1.0700 1.2589

20 10.9900 0.9500 5.0000 16.9400 1.1694 1.0700 1.2513

25 8.9691 0.9500 4.5000 14.4191 1.1442 1.0700 1.2243

30 8.1867 0.9500 4.5000 13.6367 1.1364 1.0700 1.2159

40 8.1502 0.9500 4.5000 13.6002 1.1360 1.0700 1.2155

50 8.1389 0.9500 4.5000 13.5889 1.1359 1.0700 1.2154

60 7.7222 0.9500 4.0000 12.6722 1.1267 1.0700 1.2056

70 7.6191 0.9500 4.0000 12.5691 1.1257 1.0700 1.2045

80 7.6191 0.9500 4.0000 12.5691 1.1257 1.0700 1.2045

90 7.6108 0.9500 4.0000 12.5608 1.1256 1.0700 1.2044

100 7.6108 0.9500 4.0000 12.5608 1.1256 1.0700 1.2044

150 7.3615 0.9500 4.0000 12.3115 1.1231 1.0700 1.2017

200 7.3632 0.9500 4.0000 12.3132 1.1231 1.0700 1.2018

250 7.2751 0.9500 4.0000 12.2251 1.1223 1.0700 1.2008

300 7.1959 0.9500 3.5000 11.6459 1.1165 1.0700 1.1946

350 6.3974 0.9500 3.5000 10.8474 1.1085 1.0700 1.1861

400 6.3220 0.9500 3.5000 10.7720 1.1077 1.0700 1.1853

500 6.2743 0.9500 3.5000 10.7243 1.1072 1.0700 1.1848

> 500 5.6692 0.9500 3.5000 10.1192 1.1012 1.0700 1.1783

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 254 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 10 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 5 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.8625 5.5000 22.0503 1.2205 1.0700 1.3059

1 15.4672 0.8500 5.5000 21.8172 1.2182 1.0700 1.3034

2 15.3236 0.8375 5.5000 21.6611 1.2166 1.0700 1.3018

5 15.0257 0.8000 5.5000 21.3257 1.2133 1.0700 1.2982

10 14.9669 0.7500 5.0000 20.7169 1.2072 1.0700 1.2917

15 11.7015 0.7500 5.0000 17.4515 1.1745 1.0700 1.2567

20 10.9900 0.7375 5.0000 16.7275 1.1673 1.0700 1.2490

25 8.9691 0.7375 4.5000 14.2066 1.1421 1.0700 1.2220

30 8.1867 0.7250 4.5000 13.4117 1.1341 1.0700 1.2135

40 8.1502 0.7250 4.5000 13.3752 1.1338 1.0700 1.2131

50 8.1389 0.7000 4.5000 13.3389 1.1334 1.0700 1.2127

60 7.7222 0.7000 4.0000 12.4222 1.1242 1.0700 1.2029

70 7.6191 0.6875 4.0000 12.3066 1.1231 1.0700 1.2017

80 7.6191 0.6875 4.0000 12.3066 1.1231 1.0700 1.2017

90 7.6108 0.6750 4.0000 12.2858 1.1229 1.0700 1.2015

100 7.6108 0.6750 4.0000 12.2858 1.1229 1.0700 1.2015

150 7.3615 0.6500 4.0000 12.0115 1.1201 1.0700 1.1985

200 7.3632 0.6250 4.0000 11.9882 1.1199 1.0700 1.1983

250 7.2751 0.5750 4.0000 11.8501 1.1185 1.0700 1.1968

300 7.1959 0.5500 3.5000 11.2459 1.1125 1.0700 1.1903

350 6.3974 0.5375 3.5000 10.4349 1.1043 1.0700 1.1817

400 6.3220 0.4875 3.5000 10.3095 1.1031 1.0700 1.1803

500 6.2743 0.4625 3.5000 10.2368 1.1024 1.0700 1.1795

> 500 5.6692 0.4375 3.5000 9.6067 1.0961 1.0700 1.1728

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 255 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 15 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 5 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.7750 5.5000 21.9628 1.2196 1.0700 1.3050

1 15.4672 0.7500 5.5000 21.7172 1.2172 1.0700 1.3024

2 15.3236 0.7250 5.5000 21.5486 1.2155 1.0700 1.3006

5 15.0257 0.6500 5.5000 21.1757 1.2118 1.0700 1.2966

10 14.9669 0.5500 5.0000 20.5169 1.2052 1.0700 1.2895

15 11.7015 0.5500 5.0000 17.2515 1.1725 1.0700 1.2546

20 10.9900 0.5250 5.0000 16.5150 1.1652 1.0700 1.2467

25 8.9691 0.5250 4.5000 13.9941 1.1399 1.0700 1.2197

30 8.1867 0.5000 4.5000 13.1867 1.1319 1.0700 1.2111

40 8.1502 0.5000 4.5000 13.1502 1.1315 1.0700 1.2107

50 8.1389 0.4500 4.5000 13.0889 1.1309 1.0700 1.2101

60 7.7222 0.4500 4.0000 12.1722 1.1217 1.0700 1.2002

70 7.6191 0.4250 4.0000 12.0441 1.1204 1.0700 1.1989

80 7.6191 0.4250 4.0000 12.0441 1.1204 1.0700 1.1989

90 7.6108 0.4000 4.0000 12.0108 1.1201 1.0700 1.1985

100 7.6108 0.4000 4.0000 12.0108 1.1201 1.0700 1.1985

150 7.3615 0.3500 4.0000 11.7115 1.1171 1.0700 1.1953

200 7.3632 0.3000 4.0000 11.6632 1.1166 1.0700 1.1948

250 7.2751 0.2000 4.0000 11.4751 1.1148 1.0700 1.1928

300 7.1959 0.1500 3.5000 10.8459 1.1085 1.0700 1.1861

350 6.3974 0.1250 3.5000 10.0224 1.1002 1.0700 1.1772

400 6.3220 0.0250 3.5000 9.8470 1.0985 1.0700 1.1754

500 6.2743 -0.0250 3.5000 9.7493 1.0975 1.0700 1.1743

> 500 5.6692 -0.0750 3.5000 9.0942 1.0909 1.0700 1.1673

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
  - 256 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 5 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 10 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.9875 5.5000 22.1753 1.2218 1.0700 1.3073

1 15.4672 1.0000 5.5000 21.9672 1.2197 1.0700 1.3050

2 15.3236 1.0125 5.5000 21.8361 1.2184 1.0700 1.3036

5 15.0257 1.0500 5.5000 21.5757 1.2158 1.0700 1.3009

10 14.9669 1.1000 5.0000 21.0669 1.2107 1.0700 1.2954

15 11.7015 1.1000 5.0000 17.8015 1.1780 1.0700 1.2605

20 10.9900 1.1125 5.0000 17.1025 1.1710 1.0700 1.2530

25 8.9691 1.1125 4.5000 14.5816 1.1458 1.0700 1.2260

30 8.1867 1.1250 4.5000 13.8117 1.1381 1.0700 1.2178

40 8.1502 1.1250 4.5000 13.7752 1.1378 1.0700 1.2174

50 8.1389 1.1500 4.5000 13.7889 1.1379 1.0700 1.2175

60 7.7222 1.1500 4.0000 12.8722 1.1287 1.0700 1.2077

70 7.6191 1.1625 4.0000 12.7816 1.1278 1.0700 1.2068

80 7.6191 1.1625 4.0000 12.7816 1.1278 1.0700 1.2068

90 7.6108 1.1750 4.0000 12.7858 1.1279 1.0700 1.2068

100 7.6108 1.1750 4.0000 12.7858 1.1279 1.0700 1.2068

150 7.3615 1.2000 4.0000 12.5615 1.1256 1.0700 1.2044

200 7.3632 1.2250 4.0000 12.5882 1.1259 1.0700 1.2047

250 7.2751 1.2750 4.0000 12.5501 1.1255 1.0700 1.2043

300 7.1959 1.3000 3.5000 11.9959 1.1200 1.0700 1.1984

350 6.3974 1.3125 3.5000 11.2099 1.1121 1.0700 1.1899

400 6.3220 1.3625 3.5000 11.1845 1.1118 1.0700 1.1897

500 6.2743 1.3875 3.5000 11.1618 1.1116 1.0700 1.1894

> 500 5.6692 1.4125 3.5000 10.5817 1.1058 1.0700 1.1832

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
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ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 10 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 10 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.9000 5.5000 22.0878 1.2209 1.0700 1.3063

1 15.4672 0.9000 5.5000 21.8672 1.2187 1.0700 1.3040

2 15.3236 0.9000 5.5000 21.7236 1.2172 1.0700 1.3024

5 15.0257 0.9000 5.5000 21.4257 1.2143 1.0700 1.2993

10 14.9669 0.9000 5.0000 20.8669 1.2087 1.0700 1.2933

15 11.7015 0.9000 5.0000 17.6015 1.1760 1.0700 1.2583

20 10.9900 0.9000 5.0000 16.8900 1.1689 1.0700 1.2507

25 8.9691 0.9000 4.5000 14.3691 1.1437 1.0700 1.2237

30 8.1867 0.9000 4.5000 13.5867 1.1359 1.0700 1.2154

40 8.1502 0.9000 4.5000 13.5502 1.1355 1.0700 1.2150

50 8.1389 0.9000 4.5000 13.5389 1.1354 1.0700 1.2149

60 7.7222 0.9000 4.0000 12.6222 1.1262 1.0700 1.2051

70 7.6191 0.9000 4.0000 12.5191 1.1252 1.0700 1.2040

80 7.6191 0.9000 4.0000 12.5191 1.1252 1.0700 1.2040

90 7.6108 0.9000 4.0000 12.5108 1.1251 1.0700 1.2039

100 7.6108 0.9000 4.0000 12.5108 1.1251 1.0700 1.2039

150 7.3615 0.9000 4.0000 12.2615 1.1226 1.0700 1.2012

200 7.3632 0.9000 4.0000 12.2632 1.1226 1.0700 1.2012

250 7.2751 0.9000 4.0000 12.1751 1.1218 1.0700 1.2003

300 7.1959 0.9000 3.5000 11.5959 1.1160 1.0700 1.1941

350 6.3974 0.9000 3.5000 10.7974 1.1080 1.0700 1.1855

400 6.3220 0.9000 3.5000 10.7220 1.1072 1.0700 1.1847

500 6.2743 0.9000 3.5000 10.6743 1.1067 1.0700 1.1842

> 500 5.6692 0.9000 3.5000 10.0692 1.1007 1.0700 1.1777

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
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หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)



เงินลวงหนຌาจาย 15 % ดอกเบีๅยเงินกูຌ 6%

เงินประกันผลงานหัก 10 % คาภาษีมูลคาเพิไม (VAT) 7%

รวม฿นรูป ภาษี
คา คา คา รวม Factor มลูคาเพิไม Factor F

อ านวยการ ดอกเบีๅย ก าเร คา฿ชຌจาย (VAT) 

≤ 0.5 15.6878 0.8125 5.5000 22.0003 1.2200 1.0700 1.3054

1 15.4672 0.8000 5.5000 21.7672 1.2177 1.0700 1.3029

2 15.3236 0.7875 5.5000 21.6111 1.2161 1.0700 1.3012

5 15.0257 0.7500 5.5000 21.2757 1.2128 1.0700 1.2976

10 14.9669 0.7000 5.0000 20.6669 1.2067 1.0700 1.2911

15 11.7015 0.7000 5.0000 17.4015 1.1740 1.0700 1.2562

20 10.9900 0.6875 5.0000 16.6775 1.1668 1.0700 1.2484

25 8.9691 0.6875 4.5000 14.1566 1.1416 1.0700 1.2215

30 8.1867 0.6750 4.5000 13.3617 1.1336 1.0700 1.2130

40 8.1502 0.6750 4.5000 13.3252 1.1333 1.0700 1.2126

50 8.1389 0.6500 4.5000 13.2889 1.1329 1.0700 1.2122

60 7.7222 0.6500 4.0000 12.3722 1.1237 1.0700 1.2024

70 7.6191 0.6375 4.0000 12.2566 1.1226 1.0700 1.2011

80 7.6191 0.6375 4.0000 12.2566 1.1226 1.0700 1.2011

90 7.6108 0.6250 4.0000 12.2358 1.1224 1.0700 1.2009

100 7.6108 0.6250 4.0000 12.2358 1.1224 1.0700 1.2009

150 7.3615 0.6000 4.0000 11.9615 1.1196 1.0700 1.1980

200 7.3632 0.5750 4.0000 11.9382 1.1194 1.0700 1.1977

250 7.2751 0.5250 4.0000 11.8001 1.1180 1.0700 1.1963

300 7.1959 0.5000 3.5000 11.1959 1.1120 1.0700 1.1898

350 6.3974 0.4875 3.5000 10.3849 1.1038 1.0700 1.1811

400 6.3220 0.4375 3.5000 10.2595 1.1026 1.0700 1.1798

500 6.2743 0.4125 3.5000 10.1868 1.1019 1.0700 1.1790

> 500 5.6692 0.3875 3.5000 9.5567 1.0956 1.0700 1.1723

 1.  กรณีคางานอยูระหวางชวงของคางานตຌนทุนทีก่ าหนด ฿หຌทียบอัตราสวนพือ่หาคา Factor F   หรือ฿ชຌสูตรค านวณ
                    2.  ถຌาป็นงานงินกูຌหรือจากหลงอืน่ซ่ึงเมตຌองช าระภาษีมูลคาพิม่ ฿หຌ฿ชຌ  Factor F   ฿นชอง "รวม฿นรูป Factor"

ตาราง Factor F  งานกอสรຌางอาคาร
 - 259 -

ลຌานบาท

หมายเหต ุ

คางาน (ทนุ) คา฿ชຌจาย฿นการด าเนินงานกอสรຌาง (%)
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หลักกณฑ์การค านวณ 
คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี 

 

 

คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี฿นงานกอสรຌางอาคาร หมายถึง 
คา฿ชຌจายทีไกิดขึๅนจากการด านินการตามขຌอก าหนดละหรือตามสัญญาจຌางกอสรຌาง  คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับคา
งานสนับสนุน (Construction General Support)  คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับกรรมวิธีฉพาะหรืออุปกรณ์พิศษ
ส าหรับการกอสรຌาง   ละหมายความรวมถึงคา฿ชຌจายอืไนโ ทีไจ าป็นตຌองมีส าหรับครงการ/งานกอสรຌางอาคาร
ตละงาน/ครงการ 
 

ทัๅงนีๅ  เดຌก าหนดตัวอยางรายการคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีส าหรับ 

งานกอสรຌางอาคาร เวຌ฿นบัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร  สวนทีไ 3 : คา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดฯ  ชน 

(1)  คา฿ชຌจายส าหรับอุปกรณ์ครืไองจักรกลพิศษ฿นการกอสรຌาง ชน TOWER CRANE  
ครืไองสงคอนกรีตขณะท  ป็นตຌน  

(2)  คา฿ชຌจายทีไกิดขึๅนจากการก าหนด฿หຌ฿ชຌนัไงรຌานพิศษพืไอความปลอดภัยตอคนงานกอสรຌาง 
(3)  คา฿ชຌจาย฿นการท า Bench Mark ส าหรับตรวจชใคระดับมาตรฐาน 

(4)  คา฿ชຌจาย฿นการจัดท าระบบปງองกันฝุຆนตามขຌอบังคับตามกฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌอง 
(5)  คา฿ชຌจาย฿นการท าระบบปງองกันดินพัง 
(6)  คา฿ชຌจายกรณีเมอนุญาต฿หຌคนงานพัก฿นบริวณทีไกอสรຌาง (คาพาหนะเป-กลับทีไพัก) 
(7)  คา฿ชຌจาย฿นการทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสรຌางป็นระยะโ 

(8)  คา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับกรรมวิธีปງองกันชีวิตละทรัพย์สินของบุคคลทีไ 3 

(9)  คา฿ชຌจาย฿นการท าอาคารบางสวน฿หຌลຌวสรใจพืไอขຌาเป฿ชຌสอยกอนสรใจทัๅงครงการ 

(10) คาขนสงวัสดุละหรืออุปกรณ์กอสรຌาง฿นกรณีทีไจ าป็นตຌองค านวณคาขนสง 
ป็นตຌน 

 

 การค านวณคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมี ฿นหลักกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานกอสรຌางอาคาร   ฿หຌผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางป็นผูຌพิจารณาก าหนดตามขຌอทใจจริงละหรือ
ตามขຌอก าหนดตางโ ทีไกีไยวขຌองกับครงการ/งานกอสรຌางอาคารทีไค านวณราคากลางนัๅน วาจ าป็นตຌองมี
คา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีรายการ฿ดบຌาง   ดย฿หຌสดงรายละอียด 

การค านวณพรຌอมทัๅงชีๅจงหตุผลละความจ าป็นทีไตຌองมีของตละรายการลง฿นบบสดงการค านวณละ
หตุผลความจ าป็นส าหรับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ  ดยรายการ฿ดตຌองช าระคาภาษีมูลคาพิไม 
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กใ฿หຌรวมคาภาษีมูลคาพิไมเวຌดຌวย จากนัๅน ฿หຌน าคา฿ชຌจายรวมของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจาย
อืไนทีไจ าป็นตຌองมีตละรายการ  เปสรุปเวຌ฿น  บบ ปร.4 (พ) : บบสดงรายการ ปริมาณงาน ละราคา  
ส าหรับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ (BOQ.)   ลຌวรวมยอดคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละคา฿ชຌจาย
อืไนทีไจ าป็นตຌองมีทุกรายการ  เวຌ฿นชอง รวมคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ ซึไงผลลัพธ์฿นชอง 
รวมคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ ทุกรายการ ฿นบบ ปร.4 (พ) : บบสดงรายการ ปริมาณงาน ละราคา  
ส าหรับคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดฯ (BOQ.) กใคือคากอสรຌาง฿นสวนของคา฿ชຌจายพิศษตามขຌอก าหนดละ
คา฿ชຌจายอืไนทีไจ าป็นตຌองมีส าหรับทัๅงครงการ/งานกอสรຌางอาคารนัๅน จากนัๅน฿หຌน าผลรวมของคา฿ชຌจายพิศษ
ตามขຌอก าหนดฯ เปรวมกับคากอสรຌางรายการอืไนโ ฿นบบฟอร์ม ปร.6 เดຌป็นราคากลางงานกอสรຌางอาคารนัๅน    
ทัๅงครงการงานกอสรຌางซึไงเดຌรวมคา฿ชຌจายพิศษตรมขຌอก าหนดฯ เวຌดຌวยลຌว 
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หลักกณฑ์ละขຌอก าหนด 
การค านวณคาครุภัณฑ์฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 

 

 ครุภัณฑ์฿นงานกอสรຌางอาคาร หมายถึง ครุภัณฑ์ทีไป็นสวนประกอบของครงการ/งานกอสรຌางอาคาร  
ซึงตຌองจัดหาพรຌอมกับครงการ/งานกอสรຌางอาคารนัๅน ทานัๅน สวนครุภัณฑ์฿ดทีไป็นการจัดหาตางหากซึไงเม
กีไยวขຌองละหรือป็นสวนประกอบของครงการ/งานกอสรຌางอาคาร เมถือวาป็นครุภัณฑ์฿นงานกอสรຌางอาคาร 
 

 ครุภัณฑ์฿นครงการ/งานกอสรຌางอาคารดังกลาว  จ านกเดຌป็น  2  สวน  ดังนีๅ 
  1. ครุภัณฑ์จัดจຌางหรือจຌางท า  ป็นครุภัณฑ์ Build in  ทีไมีบบรูปรายการ (บบกอสรຌาง)   
ละหรือรายการประกอบบบก าหนดเวຌอยางชัดจน  ซึไงติดตัๅงเวຌป็นการถาวรละป็นสวนประกอบของตัว
อาคารหรือสิไงกอสรຌางทีไอยู฿นกลุมงานกอสรຌางอาคาร ทีไก าหนดประกอบเวຌ฿นการกอสรຌางนัๅนโ  ดยสวน฿หญ
เมสามารถถอดคลืไอนยຌายเดຌ 

ครุภัณฑ์฿นสวนนีๅ  เดຌก าหนดตัวอยางรายการทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไวเปควรจะมี
เวຌ฿นบัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร  ฿นสวนทีไ 1 : คางานตຌนทุน  ซึไงหมายถึง฿หຌค านวณ
฿นราคาทุนเวຌ฿นสวนของคางานตຌนทุน  พืไอน าเปค านวณหาคา Factor F  ตามหลักกณฑ์การรวมคางานตຌนทุน
พืไอหาคา Factor F  (ค านวณรวมคา Factor F เดຌ)  
  2.  ครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอ ประกอบดຌวย ครุภัณฑ์ลอย (คลืไอนยຌายเดຌ) ทุกชนิด รวมทัๅง
อุปกรณ์ระบบสต อุปกรณ์ระบบสตทัศน์  คอมพิวตอร์ละอุปกรณ์ระบบคอมพิวตอร์  ละอุปกรณ์ระบบ
รักษาความปลอดภัย 

ครุภัณฑ์฿นสวนนีๅ เดຌก าหนดตัวอยางรายการทีไงานกอสรຌางอาคารดยทัไว เปควรจะมี  
เวຌ฿นบัญชีสดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร ฿นสวนทีไ 2 : ครุภัณฑ์จัดซืๅอ (สัไงซืๅอ) ละระบบสต
ทัศน์  พรຌอมการติดตัๅง ซึไงหมายถึง ฿หຌค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือผูຌจ าหนาย  ลຌวน าเปรวมกับคาภาษีมูลคาพิไม    
ดยเมน าคางาน฿นสวนนีๅเปรวมกับคางานสวนทีไ 1 : คางานตຌนทุน  พืไอค านวณหาคา Factor F  (ค านวณรวมคา 
Factor F  เมเดຌ) 
 ส าหรับกรณีของครืไองปรับอากาศบบยกสวน  รวมทัๅงครืไองปรับอากาศบบอืไนทีไมีคุณลักษณะ 
รูปบบ ครงสรຌาง ละหรือวิธีการติดตัๅงหรือการด านินการบบดียวกัน เดຌก าหนดตัวอยางรายการเวຌ฿นบัญชี
สดงรายการกอสรຌางส าหรับงานกอสรຌางอาคาร  ฿นสวนทีไ 1 : คางานตຌนทุน ซึไงหมายถึง฿หຌค านวณ฿นราคาทุน 

เวຌ฿นสวนของคางานตຌนทุน พืไอน าเปค านวณหาคา Factor F ตามหลักกณฑ์การรวมคางานตຌนทุนพืไอหาคา 
Factor F (ค านวณรวมคา Factor F เดຌ) ตอยางเรกใตาม พืไอ฿หຌกิดความคลองตัว฿นทางปฏิบัติละการค านวณ 
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คาครืไองปรับอากาศบบยกสวนดังกลาวเมสูงกวาทีไควรจะป็น ผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางสามารถ฿ชຌดุลยพินิจ
พิจารณาถอดบบค านวณครืไองปรับอากาศบบยกสวนดังกลาว เดຌป็น  2  นวทาง ดังนีๅ 
  1.  ค านวณ฿นสวนของคางานตຌนทุน (ค านวณรวมคา Factor F เดຌ) หาก฿นบบกอสรຌางเดຌ
ก าหนดรูปบบรายการ ลักษณะ  รวมทัๅงวิธีการกอสรຌางหรือติดตัๅ งตกตางเปจากมาตรฐานทัไวเป 

฿นทຌองตลาดหรือก าหนดป็นครุภัณฑ์จัดจຌาง (Build in) หรือตຌองด านินการ฿นลักษณะงานระบบ หรือตຌอง
ด านินการรวมกับงานอืไนโ  ซึไงตຌองค านวณ฿นสวนของคางานตຌนทุน ละหรือตามทีไผูຌมีหนຌาทีไค านวณ 

ราคากลางหในสมควร ดย฿นกรณนีีๅตຌองค านวณ฿นราคาทุนทานัๅน หากผูຌมีหนຌาทีไค านวณราคากลางเมสามารถ
ค านวณ฿นราคาทุนเดຌ กใควรยกเปค านวณป็นครุภัณฑ์จัดซืๅอตามนวทางทีไ 2 

  2.  ค านวณป็นครุภัณฑ์จัดซืๅอ  ดย฿ชຌวิธีการถอดบบกอสรຌางละค านวณชนดียวกับ
ครุภัณฑ์จัดซืๅอหรือสัไงซืๅอละระบบสตทัศน์  คือ฿หຌค านวณ฿นราคาผูຌผลิตหรือผูຌจ าหนาย ลຌวรวมคา
ภาษีมูลคาพิไม฿นอัตราปัจจุบัน ดยเมน าเปรวมกับคางานสวนทีไ 1 : คางานตຌนทุน พืไอค านวณหาคา Factor F 

(ค านวณรวมคา Factor F เมเดຌ) 
 

  ทัๅงนีๅ  ผลการค านวณคาครืไองปรับอากาศบบยกสวนทัๅง 2 นวทางดังกลาว คาฉลีไย
ตอครืไอง (ชุด)  ตຌองเมสูงกวาราคาครืไองปรับอากาศบบยกสวน หรือครืไองปรับอากาศบบอืไน 

ซึไงมีคุณลักษณะ รูปบบ ครงสรຌาง ละหรือวิธีการติดตัๅงหรือการด านินการอยางดียวกัน ตามบัญชี 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ทีไส านักงบประมาณก าหนดละประกาศ฿ชຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

นวทางละตัวอยางการบงงวดงาน฿นงานกอสรຌางอาคาร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวทางละตัวอยาง 
การบงงวดงาน฿นงานกอสรຌางอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ฿นการจัดจຌางกอสรຌางทกุครัๅง  จ าปน็ตຌองก าหนดงืไอนเข฿นการจายงินคาจຌางวาจะจายงินกันอยางเร    ดยกรณี
การจຌางทีไปน็ราคาตอหนวย  ผูຌวาจຌางจะจายคาจຌางของตละรายการทีไเดຌด านินการลຌวสรใจจริง ตามราคาตอหนวยทีไก าหนด
เวຌ฿น฿บจຌงปริมาณงานละราคาคากอสรຌาง    สวนกรณีการจຌางทีไปน็สัญญาราคาหมารวม  ผูຌวาจຌางจะจายงินคาจຌางดย
บงนืๅองานออกปน็งวดโ ตามล าดับขัๅนตอนของการด านินการกอสรຌางนัๅน    ซึไงขຌอก าหนด ละหลักกณฑ์฿นการบง
งวดงาน  การจายงิน การก าหนดวลาลຌวสรใจ  ละการสงมอบงาน   อาจพจิารณาด านินการเดຌตามนวทาง ดังนีๅ
           1.  การบงงวดงาน ตຌองก าหนดปริมาณนืๅองาน ทีไจะตຌองท า฿นตละงวดงานอยางนนอน ชัดจน ละ฿หຌอยู฿น
วสัิยทีไผูຌรับหมาทกุรายสามารถปฎบิติัเดຌ
           2.  การจายงิน฿นตละงวดงาน   ตຌองก าหนดการจายงินปน็รຌอยละของวงงินคากอสรຌางยอดรวมทีไท าสัญญา
วาจຌางฯ
           3.  การก าหนดวลาลຌวสรใจละสงมอบงาน  ตຌองก าหนด฿หຌวลานัๅนอยู฿นงืไอนเข  ทีไเดຌมีการตรวจสอบลຌววา
เมปน็การเดຌปรียบสียปรียบกัน฿นบรรดาผูຌสนอราคาทกุราย   ละตຌองก าหนดระยะวลาทีไท าการกอสรຌางลຌวสรใจ
ของตละงวดงาน  ละการกอสรຌางทัๅงหมดรวมทกุงวดงานเวຌดຌวย
           4.  กรณีทีไสวนราชการมิเดຌก าหนดงวดงานเวຌ ฿หຌผูຌสนอราคาจัดท าผนการปฎบิติังาน  รวมทัๅงผนะยะวลา
฿นการด านินการกอสรຌาง (PROGRESS CHART)  มาประกอบเวຌดຌวย
           5.  กรณีตຌองขออนุมัติกอหนีๅผูกพนังบประมาณขຌามป  ควรระบหุรือก าหนดการจายงิน฿นตละงวดป คิดปน็รຌอยละ
เวຌ฿นอกสารประกาศจัดจຌางกอสรຌางดຌวย

           ฿นการบงงวดงาน ผูຌบงงวดงานจ าปน็ตຌองมีความรูຌละประสบการณ์฿นรืไองการกอสรຌาง รูຌขัๅนตอน฿นการกอสรຌาง
ละรายละอียดของการค านวณราคาคากอสรຌาง    พราะมืไอบงงวดงานตามขัๅนตอนลຌวจ าปน็ตຌองค านวณคางานทีไ
ตຌองจาย฿นตละงวดงานดຌวย     ละหากเมมีงืไอนเข฿หຌหกังินประกันผลงานตละงวด กใตຌองระมัดระวงั฿นการค านวณ
คางาน฿หຌถูกตຌองตรงกับงานทีได านินการจริง พราะหากผูຌรับหมาทิๅงงานงวด฿ดลຌวจะท า฿หຌกิดความสียหายตอทางราชการ
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การบงงวดงาน การจายงิน
ละการก าหนดระยะวลาในการด านินการกอสรຌาง

นวทางละตัวอยาง
การบงงวดงานในงานกอสรຌางอาคาร



ล าดับทีไ ขัๅนตอนการท างาน
ค านวณจาก ระยะวลา ค ารวณจาก ระยะวลา

นืๅอทีไ ทีไคิด฿หຌ นืๅอทีไ ทีไคิด฿หຌ

1  ขัๅนตรียมการ     400/100 = 4 15  วนั    2,160/100 = 21.6      22  วนั
2  ฐานรากตอกขใมเมຌ     400/40  = 10 45  วนั    2,160/40  = 54      54  วนั
3  คาน - พืๅน  ชัๅน ( 1 )     200/25  = 8 30  วนั    1,080/25  = 43.2      43  วนั
4  คาน - พืๅน  ชัๅน ( 2 )     200/25  = 8 30  วนั    1,080/25  = 43.2      43  วนั
5  ครงหลังคา     200/30  = 6 30  วนั    2,080/26  = 54      54  วนั
6  สวนประกอบละ     400/25  = 16 90  วนั    2,160/15  = 144     144  วนั

  การตกตง
  รวมวลา 240  วนั     360  วนั
  ผืไออุปสรรค เมมี  งานฐานรากฤดูฝนผืไอ  

  10%       36  วนั
    

    

    

 รวมระยะวลากอสรຌาง 240  วนั      396  วนั

 

       หมายหตุ   ปน็พยีงตัวอยางทานัๅนอาจเมปน็เปตามนีๅกใเดຌ   ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับลักษณะของอาคารละสภาพพืๅนทีไกอสรຌาง

(อาคาร 2 ชัๅน) (อาคาร 2 ชัๅน)ทรงเทย

ตัวอยางทีไ  1 ตัวอยางทีไ  2
นืๅอทีไอาคารรวม 400 ตร.ม. นืๅอทีไอาคารรวม 2,160 ตร.ม.
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 ตัวอยางการประมาณการระยะวลากอสรຌางอาคาร



     

ล าดับทีไ ขัๅนตอนการท างาน ก าหนดขัๅนตไ า นืๅอทีไอาคารรวมเมกิน นืๅอทีไอาคารรวมกิน
วนั 5,000  ม2

5,000  ม2

1 งานขัๅนตรียมการ 15 100 ม2/วัน(นืๅอทีไทัๅงหมด) 120 ม2
/วัน(นืๅอทีไทัๅงหมด)

(ปกัผัง ปลูกสรຌางรงงาน)

2 ฐานรากเมตอกสาขใม 30 50 ม2
/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด) 80 ม2

/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด)

 (หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)

3 ฐานรากตอกสาขใมเมຌ 45 40 ม2
/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด) 60 ม2

/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด)

(หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)

4 ฐานรากตอกสาขใมคอนกรีต 60 30 ม2
/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด) 50 ม2

/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด)

(หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)

5 ตัๅงบบผูกหลใกละหลอคอนกรีต 30 25 ม2
/วัน(นืๅอทีไตละชัๅน) 40 ม2

/วัน(นืๅอทีไตละชัๅน)

สา คานละพืๅนตละชัๅนละหลังคาคอนกรีต
6 ติดตัๅงครงหลังคาละมุงหลังคา

6.1  ธรรมดา 30 30 ม2
/วัน 40 ม2

/วัน

6.2  ทรงเทย ลักษณะพิศษ 45 20 ม2
/วัน (นืๅอทีไหลังคา) 25 ม2

/วัน (นืๅอทีไหลังคา)

7 งานสวนประกอบละตกตงจนสรใจ
7.1  ธรรมดา 90 15 ม2

/วัน 30 ม2
/วัน

7.2  ลวดลายเทย ตกตงพิศษ 120 15 ม2
/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด) 20 ม2

/วัน (นืๅอทีไทัๅงหมด)

8 อุปสรรคผืไอหลือผืไอขาด ดุลยพินิจ ดุลยพินิจ

          หมายหตุ
                          1.  เดຌตัดระยะวลาท าการกอสรຌางทีไหลืไอมกันออกเปลຌว
                          2.  การค านวณวลาท าการกอสรຌาง฿หຌคิดจ านวนวนัจากนืๅอทีไ ทีไก าหนดเวຌ
                              ของตละขัๅนตอนการท างาน หากตไ ากวาก าหนดขัๅนตไ า฿หຌถือวาขัๅนตไ า
                          3.  นืๅอทีไหลังคาคิดตามนืๅอทีไตามระดับราบ
          หลงขຌอมูล
              -   การจัดอบรม  รืไอง    การถอดบบค านวณราคากลางสิไงกอสรຌาง (อาคาร)

                                     ระหวางวนัทีไ 28 - 29 สิงหาคม 2521  ณ  ศาลาสันติธรรม 
               -   จัดอบรม ดย          คณะกรรมการพจิารณาปรับปรุงระบบการกอสรຌางสถานทีไราชการละถาวรวตัถุของประทศ
               -   จัดบรรยาย ดย       นายบ ารุง อินทามระ
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การประมาณระยะวลากอสรຌางอาคาร (คอนกรีตสริมหลใก)



อาคารทีไท าการส านักงานสูง 3 ชัๅน  จ านวน  1  หลัง
88.91 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง

งวดทีไ 1.1 6.35 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ตอกสาขใมพรຌอมหนังสือรับรองการทดสอบขใมละส ารวจดิน ลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตฐานราก - สาตอมอ ค.ส.ล. ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ท าบอกรอะบอซึมละถังนๅ า฿ตຌดินพรຌอมวาง Sleeve ทอระบบตางโ ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 60 วัน

งวดทีไ 1.2 8.98 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 1 ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.3 7.96 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 2 ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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ตัวอยางการบงงวดงาน  การจายงิน ละก าหนดวลาลຌวสรใจ
 -กรณีจ านวนงินคิดป็นรຌอยละของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง-

การบงงวดงาน  การจายงิน  ก าหนดวลาลຌวสรใจ
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การกอสรຌางอาคาร ส านักงานพรຌอมสวนประกอบตางโ ของอาคาร
……………………………………………………
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งวดทีไ 1.4 7.91 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.5 8.57 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ประกอบละติดตัๅงครงหลังคาหลใก  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ทาสีกันสนิม  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล.  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ท าการกอสรຌางสวนตางโ ของงานครงสรຌาง สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตสวนทีไหลือ ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.6 5.81 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- มุงกระบืๅองหลังคาละสวนประกอบตางโ ของงานหลังคา ลຌวสรใจ
- กออิฐผนัง ติดตัๅงวงกบเมຌ พรຌอมหลอคอนกรีตสาอในละอในทบัหลัง คสล. ชัๅนทีไ 1
  ถึงชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ 50%

- ดินทอระบบสุขาภบิาล ทอส าหรับรຌอยสายเฟฟา้ สายทรศัพท์ละทอระบบตางโ
  ชัๅนทีไ 1 ถึงชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ 50 %

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

ปน็งนิรຌอยละ
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งวดทีไ 1.7 6.11 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- กออิฐผนัง ติดตัๅงวงกบเมຌ พรຌอมหลอคอนกรีตสาอในละอในทบัหลัง คสล. สวนทีไ
  หลือทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ดินทอระบบสุขาภบิาล ทอส าหรับรຌอยสายเฟฟา้ สายทรศัพท์ละทอระบบตางโ
  สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ฉาบปนูภาย฿นอาคารลຌวสรใจ 90%

- ตกตงผนังบกุระบืๅองซรามิค ลຌวสรใจ
- ตกตงผนังบหุนิกรนิต ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.8 8.06 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ฉาบปนูภายนอก-ภาย฿น ฿นสวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนขัดมันรียบ ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนขัดหยาบ ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนท าทรายลຌาง  ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนหนิขัดกับทีไ  ลຌวสรใจ
- ตกตงบนัเดผิวหนิขัดกับทีไ   ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนปกูระบืๅองซรามิค ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนปหูนิกรนิต ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ตกตงบนัเดผิวหนิกรนิต   ลຌวสรใจ
- ท าปนูปั้นบวัผนัง,ประตู-หนຌาตาง,สาละหนຌาบรรณ ชิงชาย หนຌาจัไว ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงงานหลังคาสกายเลทพ์รຌอมครง ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงตราสัญลักษณ์หนิกรนิต หนຌาจัไว  ลຌวสรใจ
- ท าครงคราฝ้าพดานพดาน ลຌวสรใจ 90 %

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.9 8.49 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงผนฝ้าพดาน ลຌวสรใจ 90 %

- ติดตัๅงฝ้าอะลูมินียม ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ท าการรຌอยสายเฟฟา้ สายสัญญาณตางโ ลຌวสรใจ

ปน็งนิรຌอยละ
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- ติดตัๅงบานประตูเมຌ บานประตูส ารใจรูป ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงผนังหຌองนๅ าส ารใจรูป  ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงผนังบุผนยิบซัไมบอร์ด  ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงประตู-หนຌาตางอะลูมินียมพรຌอมอุปกรณ์ กระจก ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงราวบนัเดละสวนประกอบบนัเด ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงราวลูกกรงกันตกสตนลสละสวนประกอบอืไนโ  ลຌวสรใจ
- ท าบวัชิงผนังหนิขัดทรายลຌาง,หนิกรนิตละ P.V.C.  ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.10 11.47 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงครืไองสุขภณัฑ์ อุปกรณ์ประกอบหຌองนๅ า-หຌองสຌวม  ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงพดัลมระบายอากาศละอุปกรณ์จายลมระบบระบายอากาศลຌวสรใจ
- ติดตัๅงอุปกรณ์เฟฟา้ของงานระบบปรับอากาศ  ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงครืไองปรับอากาศ  พรຌอมอุปกรณ์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงครืไองสูบนๅ าละระบบสุขาภบิาล ภายนอกอาคาร ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงอุปกรณ์ระบบจຌงพลิงเหมຌ  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงดวงคมเฟฟา้ สวติช์ ตຌารับ พรຌอมอุปกรณ์   ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงระบบปอ้งกันอันตรายจากฟา้ผา ทัๅงหมดลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 60 วัน

งวดทีไ 1.11 9.20 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงหมຌอปลงเฟฟา้พรຌอมอุปกรณ์ ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงลิฟท์ดยสาร ลิฟทส์งของพรຌอมอุปกรณ์ ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงระบบ ท.ีว.ี,ละจานดาวทยีม ทวีวีงจรปຂดพรຌอมอุปกรณ์ ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงระบบครือขายคอมพวิตอร์ละอุปกรณ์   ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ติดตัๅงอุปกรณ์หลักของงานระบบทรศัพท ์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ท าพืๅนปพูรม ปกูระบืๅองยาง ละบวัชิงผนังทัๅงหมดลຌวสรใจ
- ทาสีตกตงสวนตางโ ทัๅง ภาย฿นละภายนอก฿นสวนทีไตຌองทา ลຌวสรใจ
- ท าการทดสอบงานระบบตางโ จน฿ชຌการเดຌรียบรຌอยสมบรูณ์
- นอกจากนีๅ฿หຌท าการกอสรຌางงานสวนอืไนโทีไหลือทัๅงหมด฿หຌลຌวสรใจรียบรຌอย
  ถูกตຌอง ครบถຌวนตามรูปบบ รายการกอสรຌาง ละสัญญาทกุประการ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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งานผังบริวณ
4.83 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง

งวดทีไ 2.1 1.42 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีต บอพกั ทัๅงหมดลຌวสรใจ
- วางทอระบายนๅ า ลຌวสรใจ
- ติดตัๅงขอบคันหนิส ารใจรูป  ลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 45 วัน

งวดทีไ 2.2 3.41 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตถนน  ค.ส.ล. ลຌวสรใจ
- ตกตงผิวพืๅนปบูลຍอกปพูืๅนทางทຌา  ลຌวสรใจ
- ทาสีบงชองทีไจอดรถ  ลຌวสรใจ
- ตกตงงานภมูิทศัน์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 45 วัน
       

งานครภุณัฑ์ละสตทศันูปกรณ์
6.26 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง

งวดทีไ 3.1 2.12 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบครุภณัฑ์จัดสรຌางทัๅงหมดลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 3.2 2.97 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบครุภณัฑ์จัดซืๅอทัๅงหมดลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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งวดทีไ 3.3 1.18 ของคาจຌางหมาตามทีไตกลงท าสัญญาวาจຌาง
จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบระบบสตทศันูปกรณ์ทัๅงหมดลຌวสรใจ

       ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

หมายหตุ บงงวดงานออกปน็ 3 รายการ  ก าหนดวลาลຌวสรใจทัๅงหมด 420 วนั
รายการทีไ 2 ละรายการทีไ 3 ฿หຌด านินงานลຌวสรใจทัๅงหมดภาย฿นวลา 420 วนั
ทัๅงนีๅผูຌรับจຌางสามารถสงมอบงานงวด฿ดกอน หรือหลังเดຌ หรือจะสงพรຌอมกันทีไละหลายงวด
กใเดຌ  มืไอผูຌรับจຌางเดຌท าการกอสรຌางงานนัๅนลຌวสรใจ รียบรຌอยครบถຌวน ตามรายละอียดทีไ
ระบเุวຌ฿นตละงวดงาน

                       หในชอบ ...........................................................................................................

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

                       ตรวจ………………………………………………………………………..

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

                       ผูຌบงงวดงาน………………………………………………………………….

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

ปน็งนิรຌอยละ
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วนัทีไ  ....   ดือน........   พ.ศ. ........

ชืไอบคุคล/หนวยงาน ทีไบงงวดงาน
(.....................................................................)



อาคารทีไท าการส านักงานสูง 3 ชัๅน  จ านวน  1  หลัง
ปน็งนิประมาณ (125,456,000+3,250,000) = 128,706,000 บาท

งวดทีไ 1.1 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 6.35   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ตอกสาขใมพรຌอมหนังสือรับรองการทดสอบขใมละส ารวจดิน ลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตฐานราก - สาตอมอ ค.ส.ล. ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ท าบอกรอะบอซึมละถังนๅ า฿ตຌดินพรຌอมวาง Sleeve ทอระบบตางโ ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 60 วัน

งวดทีไ 1.2 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 8.98   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  1  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 1 ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.3 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 7.96   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  2  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 2 ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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 -กรณีค านวณหาจ านวนงินตามนืๅองานลຌวคิดป็นรຌอยละ-

การบงงวดงาน  การจายงิน  ก าหนดวลาลຌวสรใจ

88.91

9,185,852.13    

4,914,525    

3,454,163    

การกอสรຌางอาคาร ส านักงานพรຌอมสวนประกอบตางโ ของอาคาร
……………………………………………………

รายการ  ทีไ   1

584,455      

1,024,484    

75,755        

11,524,487.09  

2,586,406    

817,164      

13,004,406.73  

2,683,814    

5,566,607    

3,069,291    

4,970,467    

2,528,131    

584,455      

779,273      

75,755        



งวดทีไ 1.4 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 7.91   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตสา ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วางพืๅนส ารใจรูปละทพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล. ถึงชัๅนทีไ  3  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.5 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 8.57   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตพืๅน ค.ส.ล. ชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตบนัเด ค.ส.ล. ขึๅนชัๅนหลังคา  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ประกอบละติดตัๅงครงหลังคาหลใก  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ทาสีกันสนิม  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- หลอคอนกรีตชองลิฟท ์ค.ส.ล.  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ท าการกอสรຌางสวนตางโ ของงานครงสรຌาง สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วาง Sleeve ทอระบบตางโ ฿นคอนกรีตสวนทีไหลือ ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.6 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 5.81   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- มุงกระบืๅองหลังคาละสวนประกอบตางโ ของงานหลังคา ลຌวสรใจ  = บาท
- กออิฐผนัง ติดตัๅงวงกบเมຌ พรຌอมหลอคอนกรีตสาอในละอในทบัหลัง คสล. 

  ชัๅนทีไ 1 ถึงชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ 50%  = บาท
- ดินทอระบบสุขาภบิาล ทอส าหรับรຌอยสายเฟฟา้ สายทรศัพท์ละทอระบบ
  ตางโ ชัๅนทีไ 1 ถึงชัๅนทีไ 3 ลຌวสรใจ 50 %  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

4,970,467    

2,528,131    

584,455      

725,503      

75,755        

12,406,963.32  
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11,452,124.21  

2,567,812    

3,109,971    

88,016        

8,411,550.56    

4,068,060    

2,428,800    

4,358,322    

1,847,006    

409,118      

1,389,230    

298,421      

906,880      

1,914,690    



งวดทีไ 1.7 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 6.11   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- กออิฐผนัง ติดตัๅงวงกบเมຌ พรຌอมหลอคอนกรีตสาอในละอในทบัหลัง คสล. 

  สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ดินทอระบบสุขาภบิาล ทอส าหรับรຌอยสายเฟฟา้ สายทรศัพท์ละทอระบบ
  ตางโ สวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ฉาบปนูภาย฿นอาคารลຌวสรใจ 90%  = บาท
- ตกตงผนังบกุระบืๅองซรามิค ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผนังบหุนิกรนิต ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.8 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 8.06   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ฉาบปนูภายนอก-ภาย฿น ฿นสวนทีไหลือทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนขัดมันรียบ ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนขัดหยาบ ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนท าทรายลຌาง  ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนหนิขัดกับทีไ  ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงบนัเดผิวหนิขัดกับทีไ   ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนปกูระบืๅองซรามิค ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนปหูนิกรนิต ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงบนัเดผิวหนิกรนิต   ลຌวสรใจ  = บาท
- ท าปนูปั้นบวัผนัง,ประตู-หนຌาตาง,สาละหนຌาบรรณ ชิงชาย หนຌาจัไว ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงงานหลังคาสกายเลทพ์รຌอมครง ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงตราสัญลักษณ์หนิกรนิต หนຌาจัไว  ลຌวสรใจ  = บาท
- ท าครงคราฝ้าพดานพดาน ลຌวสรใจ 90 %  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.9 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 8.49   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงผนฝ้าพดาน ลຌวสรใจ 90 %  = บาท
- ติดตัๅงฝ้าอะลูมินียม ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ท าการรຌอยสายเฟฟา้ สายสัญญาณตางโ ลຌวสรใจ  = บาท

2,428,800    

1,226,053    

2,452,106    

283,656      

2,460,500    

11,668,095.92  
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8,851,115.11    

163,392      

4,051,196    

498,481      

1,583,638    

821,456      

502,866      

723,343      

24,547        

46,095        

206,400      

680,023      

179,488      

2,187,172    

12,293,446.75  

1,533,464    

3,248,992    

1,313,901    



- ติดตัๅงบานประตูเมຌ บานประตูส ารใจรูป ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงผนังหຌองนๅ าส ารใจรูป  ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงผนังบุผนยิบซัไมบอร์ด  ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงประตู-หนຌาตางอะลูมินียมพรຌอมอุปกรณ์ กระจก ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงราวบนัเดละสวนประกอบบนัเด ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงราวลูกกรงกันตกสตนลสละสวนประกอบอืไนโ  ลຌวสรใจ  = บาท
- ท าบวัชิงผนังหนิขัดทรายลຌาง,หนิกรนิตละ P.V.C.  ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 1.10 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 11.47 

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงครืไองสุขภณัฑ์ อุปกรณ์ประกอบหຌองนๅ า-หຌองสຌวม  ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงพดัลมระบายอากาศละอุปกรณ์จายลมระบบระบายอากาศลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงอุปกรณ์เฟฟา้ของงานระบบปรับอากาศ  ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงครืไองปรับอากาศ  พรຌอมอุปกรณ์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงครืไองสูบนๅ าละระบบสุขาภบิาล ภายนอกอาคาร ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงอุปกรณ์ระบบจຌงพลิงเหมຌ  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงดวงคมเฟฟา้ สวติช์ ตຌารับ พรຌอมอุปกรณ์   ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงระบบปอ้งกันอันตรายจากฟา้ผา ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 60 วัน

งวดทีไ 1.11 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 9.20   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ติดตัๅงหมຌอปลงเฟฟา้พรຌอมอุปกรณ์ ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงลิฟท์ดยสารพรຌอมอุปกรณ์ ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงระบบ ท.ีว.ี,ละจานดาวทยีม ทวีวีงจรปຂดพรຌอมอุปกรณ์ ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงระบบครือขายคอมพวิตอร์ละอุปกรณ์   ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงอุปกรณ์หลักของงานระบบทรศัพท ์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ท าพืๅนปพูรม ปกูระบืๅองยาง ละบวัชิงผนังทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- ทาสีตกตงสวนตางโ ทัๅง ภาย฿นละภายนอก฿นสวนทีไตຌองทา ลຌวสรใจ  = บาท
- ท าการทดสอบงานระบบตางโ จน฿ชຌการเดຌรียบรຌอยสมบรูณ์  = บาท
- นอกจากนีๅ฿หຌท าการกอสรຌางงานสวนอืไนโทีไหลือทัๅงหมด฿หຌลຌวสรใจรียบรຌอย  = บาท
  ถูกตຌอง ครบถຌวนตามรูปบบ รายการกอสรຌาง ละสัญญาทกุประการ

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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50,982        

547,433      

1,479,030    

3,758,858    

40,215        

6,743         

313,830      

16,600,588.42  

2,514,365    

2,197,475    

13,314,607.98  

727,049      

2,268,198    

1,190,073    

3,296,605    

1,313,263    

2,630,497    

2,204,523    

1,253,786    

704,564      

1,000,821    

750,706      

2,629,340    

2,171,152    

1,944,532    

1,118,245    



รายการทีไ   2 งานผังบริวณ
ปน็งนิประมาณ บาท คิดปน็รຌอยละ 4.83   

งวดทีไ 2.1 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 1.42   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีต บอพกั ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท
- วางทอระบายนๅ า ลຌวสรใจ  = บาท
- ติดตัๅงขอบคันหนิส ารใจรูป  ลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 45 วัน

งวดทีไ 2.2 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 3.41   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- หลอคอนกรีตถนน  ค.ส.ล. ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงผิวพืๅนปบูลຍอกปพูืๅนทางทຌา  ลຌวสรใจ  = บาท
- ทาสีบงชองทีไจอดรถ  ลຌวสรใจ  = บาท
- ตกตงงานภมูิทศัน์  ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 45 วัน

งานครภุณัฑ์ละสตทศันูปกรณ์
ปน็งนิประมาณ บาท คิดปน็รຌอยละ 6.26   

งวดทีไ 3.1 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 2.12   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบครุภณัฑ์จัดสรຌางทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

งวดทีไ 3.2 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 2.97   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบครุภณัฑ์จัดซืๅอทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน
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138,673      

4,936,000.00    

2,891,351    

1,397,518    

43,069        

6,985,000.00    

2,049,000.00    

740,154      

1,170,173    

3,059,000    

4,298,000.00    

4,298,000    

604,062      

รายการทีไ   3
9,072,000.00    

3,059,000.00    



งวดทีไ 3.3 จ านวนงนิ บาท  คิดปน็รຌอยละ 1.18   

จะจาย฿หຌมืไอผูຌรบัจຌางเดຌท าการกอสรຌางดังนีๅ.-
- ท าการสงมอบระบบสตทศันูปกรณ์ทัๅงหมดลຌวสรใจ  = บาท

ก าหนดวลาลຌวสรใจ 30 วัน

หมายหตุ บงงวดงานออกปน็ 3 รายการ  ก าหนดวลาลຌวสรใจทัๅงหมด 420 วนั
รายการทีไ 2 ละรายการทีไ 3 ฿หຌด านินงานลຌวสรใจทัๅงหมดภาย฿นวลา 420 วนั
ทัๅงนีๅผูຌรับจຌางสามารถสงมอบงานงวด฿ดกอน หรือหลังเดຌ หรือจะสงพรຌอมกันทีไละหลายงวด
กใเดຌ  มืไอผูຌรับจຌางเดຌท าการกอสรຌางงานนัๅนลຌวสรใจ รียบรຌอยครบถຌวน ตามรายละอียดทีไ
ระบเุวຌ฿นตละงวดงาน

                       หในชอบ ...........................................................................................................

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

                       ตรวจ………………………………………………………………………..

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

                       ผูຌบงงวดงาน………………………………………………………………….

                                               (.........................................................................)    

                                               ต าหนง ...............................................................

(.....................................................................)

1,715,000.00    
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วนัทีไ  .......     ดือน........   พ.ศ. .........

1,715,000    

ชืไอบคุคล/หนวยงาน ทีไบงงวดงาน


