
หนา้ที ่1

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
101 10,100 11,700 13,100

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็เบญจพรรณทั่วไป  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมเ้ต็ง  ไมย้าง   -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไมป้ระดู่ ไมสั้ก 

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุสังกะสี หรือกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้าไมตี้ทับซ้อน หรือกรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นไมข้ดัทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช  -ผิวพื้นไมข้ดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, เครมเกรด  -ผิวพื้นไมข้ดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, เครมเกรด

6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามนัวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเนื้อไม ้ ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ   แนวนอน ทาน้้ามนัยนูิเทน ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี   วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก   วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถส้วมนั่งยอง ราดน้้า   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ 

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, หรือทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, หรือวสัดุชนิดดีมคุีณภาพ เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้
รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นพักอาศัยไม้ชัน้เดียว

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่2

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
102 12,700 13,300 14,700

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็เบญจพรรณทั่วไป  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมเ้ต็ง  ไมย้าง   -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไมป้ระดู่ ไมสั้ก 

  พื้นชั้นล่างเป็นพื้นติด   พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตผิวขดัหยาบ   พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตผิวขดัหยาบ

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุสังกะสี หรือกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้าไมตี้ทับซ้อน หรือกรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นไมข้ดัทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช  -ผิวพื้นไมข้ดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, แคลมเกรด  -ผิวพื้นไมข้ดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, เครมเกรด

6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามนัวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเนื้อไม ้ ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ   แนวนอน ทาน้้ามนัยนูิเทน ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี   วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก   วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถส้วมนั่งยอง ราดน้้า   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ 

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, หรือทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, หรือวสัดุชนิดดีมคุีณภาพ เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นพักอาศัยไม้ชัน้เดียวใต้ถุนสูง             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่3

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
103 8,700 11,000 12,700

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือเสาคอนกรีตอดัแรง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือเสาคอนกรีตอดัแรง ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็เบญจพรรณทั่วไป  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมเ้ต็ง  ไมย้าง   -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไมป้ระดู่ ไมสั้ก 

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้าไมตี้ทับซ้อน หรือกรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นไมช้ั้นบนขดัทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช  -ผิวพื้นไมช้ั้นบนขดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, เครมเกรด  -ผิวพื้นไมช้ั้นบนขดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, เครมเกรด

  ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบื้องเคลือบ   ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบื้องเซรามคิ   ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบื้องแกรนิโต้

6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามนัวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเนื้อไม ้ ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ   แนวนอน ทาน้้ามนัยนูิเทน ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี   วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก   วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60 ม.โดยรอบ,  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้อเคลีอบ, โถส้วมนั่งยอง ราดน้้า   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ,  โถชกัโครกนั่งราบ 

  ติดต้ังอปุกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาปานกลาง   ติดต้ังอปุกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาสูง   ติดต้ังอปุกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาสูง

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, 

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, หรือทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, หรือวสัดุชนิดดีมคุีณภาพ เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นพักอาศัยไม้ 2 ชัน้               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่4

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
104 11,200 12,800 14,600

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็คอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือ เสาคอนกรีตอดัแรง ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  -เสาเขม็เจาะ  ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนคู่, หรือ Metal  Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal  Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ  -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี แผ่นฝ้าวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ชั้นล่างผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเคลือบ, ติดบัวเชงิผนัง  -ชั้นล่างผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามกิ, ติดบัวเชงิผนัง  -ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชงิผนังไมเ้นื้อแขง็

 -ชั้นบน ผิวพื้นปูไมป้าร์เกโ้มเสด,  บัวเชงิผนังไม้  -ชั้นบน ผิวพื้นปูไมป้าร์เกข้นาด 8" ถงึ 10",  บัวเชงิผนังไม้  -ชั้นบน ผิวพื้นปูไมป้าร์เกข้นาด 12" ขึ้นไป,  บัวเชงิผนังไม้

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้าปูกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดี

  มรีาคาสูง โถชกัโครกนั่งราบ อา่งล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถว้น

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได เหล็กรูปพรรณ  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นพักอาศัยตึกชัน้เดียว             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่5

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
105 10,300 12,000 13,600

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  --เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง หรือเสาเขม็เจาะ ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี แผ่นฝ้าวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเคลือบ,  บัวเชงิผนังกระเบื้องเคลือบ  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามกิ, บัวเชงิผนังกระเบื้องเซรามกิ  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชงิผนังไมเ้นื้อแขง็ 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้าปูกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดี

  มรีาคาสูง โถชกัโครกนั่งราบ อา่งล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถว้น

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได เหล็กรูปพรรณ  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นพักอาศัยตึก 2 ชัน้             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่6

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
106 11,400 13,200 16,100

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  --เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงหรือเสาเขม็เจาะ ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี แผ่นฝ้าวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเคลือบ,  บัวเชงิผนังกระเบื้องเคลือบ  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามกิ, บัวเชงิผนังกระเบื้องเซรามกิ  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชงิผนังไมเ้นื้อแขง็

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้าปูกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดี

  มรีาคาสูง โถชกัโครกนั่งราบ อา่งล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถว้น

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได เหล็กรูปพรรณ  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นพักอาศัยตึก 3 ชัน้             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่7

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
107 9,400 11,200 12,800

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  --เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงหรือเสาเขม็เจาะ ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี แผ่นฝ้าวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเคลือบ,  บัวเชงิผนังกระเบื้องเคลือบ  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามกิ, บัวเชงิผนังกระเบื้องเซรามกิ  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชงิผนังไมเ้นื้อแขง็ 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก แฝดชั้น   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้าปูกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดี

  มรีาคาสูง โถชกัโครกนั่งราบ อา่งล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถว้น

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได เหล็กรูปพรรณ  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นพักอาศัยตึกแฝดชัน้เดียว             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
108 8,600 10,000 11,200

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  --เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงหรือเสาเขม็เจาะ ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี แผ่นฝ้าวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเคลือบ,  บัวเชงิผนังกระเบื้องเคลือบ  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามกิ, บัวเชงิผนังกระเบื้องเซรามกิ  -ผิวพื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชงิผนังไมเ้นื้อแขง็ 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้าปูกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดี

  มรีาคาสูง โถชกัโครกนั่งราบ อา่งล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถว้น

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได เหล็กรูปพรรณ  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นพักอาศัยตึกแฝด 2-3 ชัน้             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
109 8,400 10,200 11,500

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  --เสาเขม็คอนกรีตอดัแรงหรือเสาเขม็เจาะ ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี แผ่นฝ้าวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 พื้นและผิวพื้น  -พื้นชั้นบน คาน-ตง-พื้น ไมน้ื้อแขง็ทั่วไป  -พื้นชั้นบน คาน-ตง-พื้น ไมน้ื้อแขง็ทั่วไป   หรือพื้นคอนกรีต  -พื้นชั้นบน คาน-ตง-พื้น ไมน้ื้อแดง มะค่าหรือไมสั้ก หรือพื้นคอนกรีต

 -ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูด้วยกระเบื้องเคลือบหรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูด้วยกระเบื้องเคลือบหรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้นกรุไมป้าเก้,เซรามคิ หรือหินแกรนิต

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค

 -ส่วนผนังไมเ้คร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมเ้นื้อแขง็, ไมย้าง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

 -ส่วนผนังไมเ้คร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมเ้นื้อแขง็, ไมย้าง  -ส่วนผนังไมเ้คร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก 

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้าปูกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดี

  มรีาคาสูง โถชกัโครกนั่งราบ อา่งล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถว้น

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได เหล็กรูปพรรณ  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นครึ งตึกครึ งไม้ 2  ชัน้             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
110 13,300 14,000 15,400

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็เบญจพรรณทั่วไป  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมเ้ต็ง  ไมย้าง   -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไมป้ระดู่ ไมสั้ก 

  พื้นชั้นล่างเป็นพื้นติด   พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตผิวขดัหยาบ   พื้นชั้นล่างเทคอนกรีตผิวขดัหยาบ

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุสังกะสี หรือกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้าไมตี้ทับซ้อน หรือกรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ 

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นไมข้ดัทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช  -ผิวพื้นไมข้ดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, แคลมเกรด  -ผิวพื้นไมข้ดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, เครมเกรด

6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามนัวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเนื้อไม ้ ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ    แนวนอน ทาน้้ามนัยนูิเทน ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ   วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก   วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถส้วมนั่งยอง ราดน้้า   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ 

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า/ติดลอยหรือโคมดาวไลท์

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, หรือทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, หรือวสัดุชนิดดีมคุีณภาพ เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นทรงไทยไม้ชัน้เดียวใต้ถุนสูง             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
111 12,100 12,600 14,000

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ คอร.รูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน.  ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  -เสาเขม็ คอร.รูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน.  ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.  --เสาเขม็ คอร.หรือเสาเขม็เจาะ  ฐานราก-ตอมอ่ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พื้น  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี แผ่นฝ้าวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าเหล็กชบุสังกะสี กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 พื้นและผิวพื้น  -พื้นชั้นบน คาน-ตง-พื้น ไมน้ื้อแขง็ทั่วไป  -พื้นชั้นบน คาน-ตง-พื้น ไมน้ื้อแขง็ทั่วไป   หรือพื้นคอนกรีต  -พื้นชั้นบน คาน-ตง-พื้น ไมน้ื้อแดง มะค่าหรือไมสั้ก หรือพื้นคอนกรีต

 -ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูด้วยกระเบื้องเคลือบหรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีต ปูด้วยกระเบื้องเคลือบหรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้นกรุไมป้าเก้,เซรามคิ หรือหินแกรนิต

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค

 -ส่วนผนังไมเ้คร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมเ้นื้อแขง็, ไมย้าง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

 -ส่วนผนังไมเ้คร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมเ้นื้อแขง็, ไมย้าง  -ส่วนผนังไมเ้คร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก 

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมเินียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้าปูกระเบื้องเคลือบขนาดเล็ก, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดี

  มรีาคาสูง โถชกัโครกนั่งราบ อา่งล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถว้น

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได เหล็กรูปพรรณ  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันได สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวซีี, ติดต้ัง Safety  Switches

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บา้นทรงไทยครึ งตึกครึ งไม้ 2  ชัน้             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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2 ราคาต า่ ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมอืแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามผีลกระทบต่อ
201 7,900 9,500 10,400
202 ทาวน์เฮา้ส ์2 ชัน้ 7,800 9,300 11,000
203 ทาวน์เฮา้ส ์3 ชัน้ 8,400 10,400 11,900
204 2 ชัน้ กว้าง 5 - 6 ม.ไมม่เีสากลาง 9,100 10,950 12,600
205 3 ชัน้ กว้าง 5 - 6 ม.ไมม่เีสากลาง 9,600 11,500 13,200

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค .ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค .ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค .ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน พืน้ /หลังคาดาดฟา้ ค.ส.ล.  -เสา  คาน พืน้ /หลังคาดาดฟา้ ค.ส.ล.  -เสา  คาน พืน้ /หลังคาดาดฟา้ ค.ส.ล.

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เนื้อแขง็ มุงสังกะสี หรือกระเบือ้งลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เนื้อแขง็ มุงกระเบือ้งลอนต่างๆ หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาไม้เนื้อแขง็ มุงกระเบือ้งลอนต่างๆ หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เนื้อแขง็+ปดินก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวสัดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เนื้อแขง็+ปดินก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เนื้อแขง็+ปดินก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เนื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบือ้งแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เนื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าไม้เนื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือฉาบปนูขดัเรียบใต้ท้องพืน้   หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพืน้  -ผิวพืน้ขดัมันเรียบ/ปกูระเบือ้งยางหรือกรุกระเบือ้งเคลือบไม่เกนิ 10"  -ผิวพืน้กรุกระเบือ้งเคลือบขนาด 12นิ้วขึน้ไปหรือพืน้หนิขดั  -ผิวพืน้กรุกระเบือ้งเซรามิกขนาด 60*60 ซ.ม.หรือหนิแกรนิต

  หรือปไูม้ปาร์เก ้ขนาดต้ังแต่ 10"ขึน้ไป

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค ,ผนังภายนอกและด้านหน้า

  ผนังภายนอกและด้านหน้าตกแต่งผิวผนัง   ตกแต่งผิวผนัง/รูปแบบอาคารสวยงาม

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เนื้อแขง็ บานประตูไม้อดั /ไม้เนื้อแขง็บานทึบ/บาน พ ีว ีซี  -วงกบไม้เนื้อแขง็ บานประตูไม้อดัสัก /บานทึบไม้สักลูกฟกั  -วงกบไม้เนื้อแดง, มะค่า ประตูบานไม้อดัสัก/บานทึบไม้สักลูกฟกั

  หน้าต่างไม้เนื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไม้เนื้อแขง็ลูกฟกักระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟกักระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟกักระจก

8 สุขภณัฑ์ /หอ้งน้้า-หอ้งส้วม  -หอ้งน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบไม่มีวสัดุกรุผิวผนัง ,  พืน้หอ้งน้้า ค.ส.ล  -หอ้งน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบกรุกระเบือ้งเคลือบสูง 1.60ม.   -หอ้งน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบกรุกระเบือ้งเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวสัดุปผิูวพืน้, โถชักโครกนั่งราบ   พืน้หอ้งน้้า ค.ส.ล. ปกูระเบือ้งเคลือบ, โถชักโครกนั่งราบ   พืน้หอ้งน้้า ค.ส.ล. ปกูระเบือ้งเซรามิก, โถชักโครกนั่งราบ

9 บนัได,ลูกกรงบนัได,และราวบนัได  -บนัไดไม้เนื้อแขง็,  ลูกกรงบนัได/ราวบนัได ไม้เนื้อแขง็  -บนัไดไม้เนื้อแขง็,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบนัไดไม้เนื้อแขง็  -บนัได-ราวบนัได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภบิาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.ว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี  -ท่อเมนประปา พี.ว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี  -ท่อเมนประปา พี.ว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี

  บอ่เกรอะ-บอ่ซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบอ่ดักไขมัน   ถงับา้บดัน้้าเสีย, มีบอ่ดักขยะ/ไขมัน, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับา้บดัน้้าเสีย, มีบอ่ดักขยะ/ไขมัน,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟา้-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า /ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟา้/เต้ารับไฟฟา้ แบบกล่องติดลอย ,   ไม่มีสายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟา้/เต้ารับไฟฟา้ แบบกล่องติดลอย ,  มีสายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟา้/เต้ารับไฟฟา้ แบบกล่องติดลอย ,  มีสายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิบ๊),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิบ๊), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิบ๊), ติดต้ัง Safety  Switches 

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ประเภททาวน์เฮา้สช์ัน้เดยีว               การเปล่ียนแปลงมลูค่าของอาคาร  ทั้งนีไ้มจ่้าเปน็ต้องมรีายละเอยีดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทุกประการกไ็ด้

ล่าดบั รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดบัคุณภาพราคา

ราคาต า่ ราคาปานกลาง ราคาสูง
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
3

301 หอ้งแถวไม้ชัน้เดียว 6,000 7,200 7,900
302 หอ้งแถวไม้ 2 ชัน้ 5,800 7,000 7,600
303 หอ้งแถวครึ งตึกครึ งไม้ 2 ชัน้ 6,200 7,600 8,000

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ไมเ้บญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือเสา คอร.  ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็คอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือเสา คอร.  ฐานราก ค.ส.ล.
2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็เบญจพรรณทั่วไป  -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมเ้ต็ง  ไมย้าง   -เสา  คาน  ตง  พื้น  ไมเ้นื้อแขง็ ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไมป้ระดู่ 
3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง
4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้าไมตี้ทับซ้อน หรือกรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ ทาสี

  หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี
5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นไมช้ั้นบนขดัทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช  -ผิวพื้นไมช้ั้นบนขดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, เครมเกรด  -ผิวพื้นไมช้ั้นบนขดัเรียบทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, เครมเกรด

  ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบื้องเคลือบ   ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบื้องเซรามคิ   ผิวพื้นส่วนที่เป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบื้องแกรนิโต้
6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมย้าง, ไมส้้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, ฝาไมแ้ดง, ไมสั้ก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามนัวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเนื้อไม ้ ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ    แนวนอน ทาน้้ามนัยนูิเทน ด้านในกรุวสัดุแผ่นเรียบต่างๆ
7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี   วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก   วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก
8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60 ม.โดยรอบ,  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้อเคลีอบ, โถส้วมนั่งยอง ราดน้้า   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ,  โถชกัโครกนั่งราบ 
  ติดต้ังอปุกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาปานต้่า   ติดต้ังอปุกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาปานกลาง   ติดต้ังอปุกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาสูง

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย
10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด   ถงับ้าบัดน้้าเสีย   ถงับ้าบัดน้้าเสีย
11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์
  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามนัวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเนื้อไม้, หรือทาสีน้้ามนัชนิดทาไม ้เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแขง็ยนูิเทน, หรือวสัดุชนิดดีมคุีณภาพ เกรดสูงพิเศษ
13 งานเบ็ดเตล็ด  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ประเภทหอ้งแถว               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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4 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
401 6,500 7,500 8,400
402 ตึกแถว 2 ชัน้,2 ชัน้ (มีชัน้ลอย),2 ชัน้ครึ ง 7,200 8,600 9,900
403 ตึกแถว 3 ชัน้,3 ชัน้ (มีชัน้ลอย),3 ชัน้ครึ ง 7,600 9,100 10,900
404 ตึกแถว 4 ชัน้,4 ชัน้ (มีชัน้ลอย),4 ชัน้ครึ ง 8,300 9,600 11,500

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน พื้น /หลังคาดาดฟ้า ค.ส.ล.  -เสา  คาน พื้น /หลังคาดาดฟ้า ค.ส.ล.  -เสา  คาน พื้น /หลังคาดาดฟ้า ค.ส.ล.

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุสังกะสี หรือกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไมเ้นื้อแขง็ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมก้รุวสัดุแผ่นเรียบ   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง   เชงิชาย ไมเ้นื้อแขง็+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไมติ้ดไมร้ะแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

  หรือฉาบปูนขดัเรียบใต้ท้องพื้น   หรือโครงฝ้าอลูมเินียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัมนัเรียบ/ปูกระเบื้องยางหรือกรุกระเบื้องเคลือบไมเ่กนิ10"  -ผิวพื้นกรุกระเบื้องเคลือบขนาด 12นิ้วขึ้นไป  -ผิวพื้นกรุกระเบื้องเซรามกิขนาด 60*60 ซ.ม.หรือหินแกรนิต

  หรือปูไมป้าร์เก ้ขนาดต้ังแต่ 10"ขึ้นไป

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค ,ผนังภายนอกและด้านหน้า

  ผนังภายนอกและด้านหน้าตกแต่งผิวผนัง   ตกแต่งผิวผนัง/รูปแบบอาคารสวยงาม

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมเินียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches 

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ประเภทตึกแถวชัน้เดียว               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวสัดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เห็นได้ชัดเจนวา่มีผลกระทบต่อ
501

กรณตีอกเข็มรองรบัพ้ืน
  - พ้ืนที ไม่เกิน 300  ตร.ม 8,000 9,500 11,500 หมายเหตุ
  - พ้ืนที ตัง้แต่ 301 ตร.ม ถึง 1,000 ตร.ม  7,500 8,800 10,000
  - พ้ืนที ตัง้แต่ 1,001 ตร.ม ถึง 2,000 ตร.ม 7,200 8,000 9,000
  - พ้ืนที ตัง้แต่ 2,001 ตร.ม ขึน้ไป 7,000 7,500 8,500

501 กรณตีอกเข็มรองรบัพ้ืน

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่ กรณีตอกเสาเขม็ กรณีตอกเสาเขม็ กรณีตอกเสาเขม็
 -ระยะหา่งเสาเขม็ประมาณ 4-5 เมตร  -ระยะหา่งเสาเขม็ประมาณ 3 เมตร  -ระยะหา่งเสาเขม็ประมาณ 2.5 เมตร
 -รากฐาน คสล.  -รากฐาน คสล.  -รากฐาน คสล.
 -ตอมอ่ คสล.  -ตอมอ่ คสล.  -ตอมอ่ คสล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล. หรือเหล็ก  -โครงสร้างเสา คสล. หรือเหล็ก
 -โครงสร้างคาน คสล.  -โครงสร้างคาน คสล. หรือเหล็ก  -โครงสร้างคาน คสล. หรือเหล็ก
 -งานโครงสร้างพืน้ส าเร็จรูป (PS)  -งานโครงสร้างพืน้ส าเร็จรูป Post tension  -งานโครงสร้างพืน้บนหวัเขม็ (FLASLAB),พืน้คาน

3 การรับน้ าหนกัพืน้  -พืน้รับน้ าหนกัได้ไมเ่กนิ 500 kg/m2.  -พืน้รับน้ าหนกัได้ 500 kg/m2. ขึน้ไป  -พืน้รับน้ าหนกัได้ 2000kg/m2. ขึน้ไป
  แต่ไมเ่กนิ 2000kg/m2.

4 ความยาวชว่งเสารับโครงหลังคา(SPAN)  -ความยาวชว่งเสารับโครงหลังคา  -ความยาวชว่งเสารับโครงหลังคา  -ความยาวชว่งเสารับโครงหลังคา
  นอ้ยกวา่ 10 เมตร   10-20 เมตร   มากกวา่ 20 เมตร ขึน้ไป

5 ความสูงเสา  -สูงไมเ่กนิ 6 เมตร  -สูงต้ังแต่ 7-10 เมตร  -สูงต้ังแต่ 10 เมตร ขึน้ไป
6 ระดับพืน้  -พืน้อยูร่ะดับดิน  -พืน้อยูร่ะดับดิน  -พืน้ยกสูง
7 โครงสร้างหลังคาและวสัดุมงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทาสีกนัไฟ

 -มงุด้วยแผ่นเมทลัชสี  -มงุด้วยแผ่นเมทลัชสีพร้อมติดแผ่นฉนวน  -มงุด้วยกระเบือ้งลอน ต่างๆ
  กนัความร้อน

8 ผิวพืน้  -พืน้ขดัหยาบหรือขดัมนั  -พืน้ FLOOR HARDENEER หรือเทยีบเทา่  -พืน้ FLOOR HARDENEER หรือเทยีบเทา่ / EPOXY
9 ผนงัและผิวหนงั  -ผนงักอ่คอนกรีตบล็อค  -ผนงัเมทลัชสี, LOUVER หรือผนงักอ่คอนกรีตบล็อค  -ผนงัเมทลัชสี, LOUVER หรือผนงักอ่คอนกรีตบล็อค

  ฉาบปนูเรียบ เซาะร่องไมท่าสี   ฉาบปนูเรียบ เซาะร่อง ทาสี   ฉาบปนูเรียบ เซาะร่อง ทาสี หรือผนงัคสล.ฉาบเรียบ ทาสี
10 งานประตูทางเขา้โกดัง  -งานประตูบานมว้น ติดต้ังเปดิ-ปดิ ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานมว้น ติดต้ังเปดิ-ปดิ ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานมว้นแบบหนา ติดต้ังเปดิ-ปดิ ด้วยระบบมอเตอร์

  หรือระบบมอเตอร์
11 ระบบระบายอากาศ  -ไมม่ี  -ม ีLOUVER รอบ  -ม ีLOUVER รอบ และ Monitor
12 ระบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ระบบดับเพลิงอตัโนมติั
13 ระบบไฟฟา้และอปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์โคมสะทอ้นแสงขดัเงา

  สวทิซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย มสีายกราวด์   สวทิซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย มสีายกราวด์
  เดินสายไฟลอยแบบตีกิบ๊   เดินสายไฟลอยแบบตีกิบ๊ ติดต้ัง SAFETY SWITCHES   เดินสายไฟลอยแบบร้อยทอ่ ติดต้ัง SAFETY SWITCHES

14 การขนถา่ยสินค้า  -พาหนะขนถา่ยสินค้าไมส่ามารถเขา้มาขนถา่ยสินค้า  -พาหนะขนถา่ยสินค้าเขา้มาขนถา่ยสินค้าภายในโกดังได้  -พาหนะขนถา่ยสินค้าเขา้มาขนถา่ยสินค้าภายในโกดังได้
  ภายในโกดังได้     

รายละเอียดรายการก่อสรา้ง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไวใ้นรายการทุกประการก็ได้โกดังเก็บของ 

ไม่รวมพืน้ที่ส านักงาน ในส่วนของส านักงานไปดูรายละเอียดใน 507

ล่าดบั รายการ
รายละเอียดการก่อสรา้ง ตามระดบัคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวสัดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เห็นได้ชัดเจนวา่มีผลกระทบต่อ
501

กรณไีม่ตอกเข็มรองรบัพ้ืน
  - พ้ืนที ไม่เกิน 300  ตร.ม 6,600 7,500 9,000 หมายเหตุ
  - พ้ืนที ตัง้แต่ 301 ตร.ม ถึง 1,000 ตร.ม  6,400 7,300 8,800
  - พ้ืนที ตัง้แต่ 1,001 ตร.ม ถึง 2,000 ตร.ม 6,200 7,000 8,600
  - พ้ืนที ตัง้แต่ 2,001 ตร.ม ขึน้ไป 6,000 6,800 8,400

501 กรณไีม่ตอกเข็มรองรบัพ้ืน

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -ไมต่อกเสาเขม็  -ไมต่อกเสาเขม็  -ไมต่อกเสาเขม็
 -งานบดอดัดินเดิม  -งานบดอดัดินเดิม  -งานบดอดัดินเดิม
 -งานวสัดุรองพืน้ (หนิคลุก,ลูกรัง)  -งานวสัดุรองพืน้ (หนิคลุก,ลูกรัง)  -งานวสัดุรองพืน้ (หนิคลุก,ลูกรัง)
 -งานรากฐานแผ่ คสล.  -งานรากฐาน คสล.  -งานรากฐาน คสล.
 -ตอมอ่ คสล.  -ตอมอ่ คสล.  -ตอมอ่ คสล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล. หรือเหล็ก  -โครงสร้างเสา คสล. หรือเหล็ก
 -โครงสร้างคาน คสล.  -โครงสร้างคาน คสล. หรือเหล็ก  -โครงสร้างคาน คสล. หรือเหล็ก
 -งานโครงสร้างพืน้วางบนดิน (GS) หนาไมเ่กนิ 0.15 m.  -งานโครงสร้างวางบนดิน (GS) หนา 0.20-0.25 m.  -งานโครงสร้างวางบนดิน (GS) หนา 0.25 m. ขึน้ไป

3 การรับน้า้หนกัพืน้  -ขึน้อยูก่บัการบดอดัและพืน้รับน้า้หนกัได้ไมเ่กนิ 500 kg/m2.  -ขึน้อยูก่บัการบดอดัและพืน้รับน้า้หนกัได้ 500 kg/m2. ขึน้ไป  -ขึน้อยูก่บัการบดอดัและพืน้รับน้า้หนกัได้ 2000 kg/m2. ขึน้ไป
  แต่ไมเ่กนิ 2000kg/m2.

4 ความยาวชว่งเสารับโครงหลังคา(SPAN)  -ความยาวชว่งเสารับโครงหลังคา  -ความยาวชว่งเสารับโครงหลังคา  -ความยาวชว่งเสารับโครงหลังคา
  นอ้ยกวา่ 10 เมตร   10-20 เมตร   มากกวา่ 20 เมตร ขึน้ไป

5 ความสูงเสา  -สูงไมเ่กนิ 6 เมตร  -สูงต้ังแต่ 7-10 เมตร  -สูงต้ังแต่ 10 เมตร ขึน้ไป
6 ระดับพืน้  -พืน้อยูร่ะดับดิน  -พืน้อยูร่ะดับดิน  -พืน้ยกสูง
7 โครงสร้างหลังคาและวสัดุมงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทาสีกนัไฟ

 -มงุด้วยแผ่นเมทลัชสี  -มงุด้วยแผ่นเมทลัชสีพร้อมติดแผ่นฉนวน  -มงุด้วยกระเบือ้งลอน ต่างๆ
  กนัความร้อน

8 ผิวพืน้  -พืน้ขดัหยาบหรือขดัมนั  -พืน้ FLOOR HARDENEER หรือเทยีบเทา่  -พืน้ FLOOR HARDENEER หรือเทยีบเทา่ / EPOXY
9 ผนงัและผิวหนงั  -ผนงักอ่คอนกรีตบล็อค  -ผนงัเมทลัชสี, LOUVER หรือผนงักอ่คอนกรีตบล็อค  -ผนงัเมทลัชสี, LOUVER หรือผนงักอ่คอนกรีตบล็อค

  ฉาบปนูเรียบ เซาะร่องไมท่าสี   ฉาบปนูเรียบ เซาะร่อง ทาสี   ฉาบปนูเรียบ เซาะร่อง ทาสี หรือผนงัคสล.ฉาบเรียบ ทาสี
10 งานประตูทางเขา้โกดัง  -งานประตูบานมว้น ติดต้ังเปดิ-ปดิ ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานมว้น ติดต้ังเปดิ-ปดิ ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานมว้นแบบหนา ติดต้ังเปดิ-ปดิ ด้วยระบบมอเตอร์

  หรือระบบมอเตอร์
11 ระบบระบายอากาศ  -ไมม่ี  -ม ีLOUVER รอบ  -ม ีLOUVER รอบ และ Monitor
12 ระบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ระบบดับเพลิงอตัโนมติั
13 ระบบไฟฟา้และอปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์โคมสะทอ้นแสงขดัเงา

  สวทิซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย มสีายกราวด์   สวทิซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย มสีายกราวด์
  เดินสายไฟลอยแบบตีกิบ๊   เดินสายไฟลอยแบบตีกิบ๊ ติดต้ัง SAFETY SWITCHES   เดินสายไฟลอยแบบร้อยทอ่ ติดต้ัง SAFETY SWITCHES

14 การขนถา่ยสินค้า  -พาหนะขนถา่ยสินค้าไมส่ามารถเขา้มาขนถา่ยสินค้า  -พาหนะขนถา่ยสินค้าเขา้มาขนถา่ยสินค้าภายในโกดังได้  -พาหนะขนถา่ยสินค้าเขา้มาขนถา่ยสินค้าภายในโกดังได้
  ภายในโกดังได้     

รายละเอียดรายการก่อสรา้ง 
โกดังเก็บของ               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไวใ้นรายการทุกประการก็ได้

ไม่รวมพืน้ที่ส้านักงาน ในส่วนของส้านักงานไปดูรายละเอียดใน 507

ล่าดบั รายการ
รายละเอียดการก่อสรา้ง ตามระดบัคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
502

 - พ้ืนที ไม่เกิน 1,000  ตร.ม 7,500 8,800 10,000 หมายเหตุ
 - พ้ืนที ตั้งแต ่1,001 ถึง 2,000 ตร.ม 8,400 9,650 11,100
 - พ้ืนที ตั้งแต ่2,001 ถึง 3,000 ตร.ม 10,100 12,150 14,550
 - พ้ืนที ตั้งแต ่3,001 ตร.ม ขึ้นไป 12,100 14,500 17,400  

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

5 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

6 ประตู  -วงกบ-บานเป็นอลูมเินียม ลูกฟักกระจก  -ประตูเป็นเหล็กยดืหรือบานมว้น ติดต้ังอปุกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอก  -ประตูเหล็กบานมว้น ติดต้ังอปุกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอกหรือมอเตอร์

7 การรับน้้าหนักของพื้น  -พื้นรับ นน.ได้ไมเ่กนิ 500 กก. ต่อ ตร.ม  -พื้นรับ นน.ได้ต้ังแต่ 501 กก. แต่ไมเ่กนิ 3,000  กก. ต่อ ตร.ม  -พื้นรับ นน.ได้ต้ังแต่ 3,001 กก.ขึ้นไป

8 ระยะชว่งเสา

9 ความสูงของอาคาร

8 ระดับพื้น  -ระดับพื้นอยู่ระดับดิน  ( on  ground)  -ระดับพื้นอยู่ระดับดิน  ( on  ground)  -ระดับพื้นยกสูง

9 ระบบระบายอากาศ  -ไมม่รีะบบระบายอากาศ  -มรีะบบระบายอากาศ  -มรีะบบระบายอากาศ

10 ระบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

12 การขนถา่ยสินค้า  -รถบรรทุกสินค้าไมส่ามารถเขา้ขนถา่ยสินค้าภายในโรงงานได้  -รถบรรทุกสินค้าเขา้ขนถา่ยสินค้าภายในโรงงานได้  -รถบรรทุกสินค้าเขา้ขนถา่ยสินค้าภายในโรงงานได้

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โรงงานอุตสาหกรรม               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู

ไมร่วมพื้นที่ส้านกังาน และไมร่วมพื้นที่ลานขึน้-ลงสินค้า (ลาน Loading)
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 - ขนาดเลก็ 3,000 -5,000 ตร.ม 17,650 19,650 21,850
 - ขนาดกลาง 5,001 -7,000 ตร.ม 20,800 23,100 25,700
 - ขนาดใหญ่ 7,001 ตร.ม ขึ้นไป 21,850 24,050 26,450

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

5 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

6 ประตู  -วงกบ-บานเป็นอลูมเินียม ลูกฟักกระจก  -ประตูเป็นเหล็กยดืหรือบานมว้น ติดต้ังอปุกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอก  -ประตูเหล็กบานมว้น ติดต้ังอปุกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอกหรือมอเตอร์

7 การรับน้้าหนักของพื้น  -พื้นรับ นน.ได้ไมเ่กนิ 500 กก. ต่อ ตร.ม  -พื้นรับ นน.ได้ต้ังแต่ 501 กก. แต่ไมเ่กนิ 3,000  กก. ต่อ ตร.ม  -พื้นรับ นน.ได้ต้ังแต่ 3,001 กก.ขึ้นไป

8 ระยะชว่งเสา

9 ความสูงของอาคาร

8 ระดับพื้น  -ระดับพื้นอยู่ระดับดิน  ( on  ground)  -ระดับพื้นอยู่ระดับดิน  ( on  ground)  -ระดับพื้นยกสูง

9 ระบบระบายอากาศ  -ไมม่รีะบบระบายอากาศ  -มรีะบบระบายอากาศ  -มรีะบบระบายอากาศ

10 ระบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

12 การขนถา่ยสินค้า  -รถบรรทุกสินค้าไมส่ามารถเขา้ขนถา่ยสินค้าภายในโรงงานได้  -รถบรรทุกสินค้าเขา้ขนถา่ยสินค้าภายในโรงงานได้  -รถบรรทุกสินค้าเขา้ขนถา่ยสินค้าภายในโรงงานได้

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
คลงัสนิค้า/ค้าปลกี               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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 - อาคารไม้ชั้นเดยีว 6,000 7,200 7,900
 - อาคารไม้ชั้นเดยีวใตถุ้นสงู 6,200 7,600 8,100
 - อาคารไม้ 2 ชั้น 5,800 7,000 7,600
 - อาคารครึ งตกึครึ งไม้ 2 ชั้น 6,100 7,600 8,000
 - อาคารตกึชั้นเดยีว 7,700 9,400 10,900
 - อาคารตกึสงู 2 ชั้น 7,600 8,700 10,000
 - อาคารตกึสงู 3-5 ชั้น 9,300 10,700 12,300
 - อาคารตกึสงู 6-8 ชั้น 10,700 12,250 14,200
 - อาคารตกึสงู 9 ชั้น ขึ้นไป 11,950 13,700 15,900

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารเรียน/โรงเรียน               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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 - อาคารตกึสงูไม่เกิน 5 ชั้น 11,300 12,450 15,000
 - อาคารตกึสงู 6-8 ชั้น 14,800 17,850 22,300
 - อาคารตกึสงู 9-15 ชั้น 16,100 19,400 23,750
 - อาคารตกึสงู 16-25 ชั้น 17,700 21,300 25,800
 - อาคารตกึสงู 26 ชั้น ขึ้นไป 19,600 23,500 27,700

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ตืดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ตืดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารส่านักงาน               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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ภัตราคาร/ร้านอาหาร 11,850 13,650 15,850

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ภัตราคาร/ร้านอาหาร               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่22

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
509

อาคารตกึสงูไม่เกิน 5 ชั้น 13,000 16,550 19,150
อาคารตกึสงู 6-8  ชั้น 15,900 18,300 20,450

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ห้างสรรพสนิค้า/ศูนยก์ารค้า               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่23

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
512

อาคารตกึ 3  ชั้น,  3 ชั้น มีชั้นลอย 8,100 10,700 12,400
อาคารตกึ 4  ชั้น,  4 ชั้น มีชั้นลอย 9,000 12,000 13,900
อาคารตกึ 5  ชั้น ขึ้นไป 10,100 13,400 15,600

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โฮมออฟฟิศ               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่24

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
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 -อาคารจอดรถยนต์ ส่วนบนดิน ค.ส.ล. ไม่เกิน 5 ชั้น 10,100 10,900
 -อาคารจอดรถยนต์ ส่วนบนดิน ค.ส.ล. 6-10 ชั้น 12,100 13,550
 -อาคารจอดรถยนต์ ส่วนใต้ดิน ค.ส.ล. (1-2 ชั้น) 20,700 22,700
 -อาคารจอดรถยนต์ ส่วนใต้ดิน ค.ส.ล. (3-4 ชั้น) 27,300 30,000

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 ทางขึ้นลงระหวา่งชั้น

8 อปุกรณ์นับจ้านวนรถจอด

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารจอดรถยนต์-ที จอดรถยนต์ในอาคาร คสล.               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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 - อาคารธรุกิจไม่เกิน 9 ชั้น 15,500 17,250 20,750
 - อาคารธรุกิจไม่เกิน 10-20 ชั้น 17,850 21,350 24,500
 - อาคารธรุกิจไม่เกิน 21-35 ชั้น 23,500 25,550 34,150
 - อาคารชั้นใตด้นิ  

   (เฉพาะสว่นที ต ่ากวา่ระดบัผิวดนิ) 1-2

 - อาคารชั้นใตด้นิ 

   (เฉพาะสว่นที ต ่ากวา่ระดบัผิวดนิ) 3-4

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารธรุกิจ               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู

20,700 22,700 *26,800

27,300 30,000 34,500
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 - โรงพยาบาล ไม่เกิน 5 ชั้น 17,850 19,650 21,600
 - โรงพยาบาล 6-10 ชั้น 19,450 21,400 23,550
 - โรงพยาบาล 11-20 ชั้น 21,200 23,300 25,650
 - โรงพยาบาล 21 ชั้น ขึ้นไป 23,100 25,400 28,000

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โรงพยาบาล               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่27

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
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 - โรงแรม ไม่เกิน 5 ชั้น 12,550 14,450 16,600
 - โรงแรม 6-8 ชั้น 14,750 16,950 19,500
 - โรงแรม 9-15 ชั้น 17,100 20,200 24,250
 - โรงแรม 16 ชั้น ขึ้นไป 21,400 24,600 27,050

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โรงแรม               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่28

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
522

 - อาคารตกึ ไม่เกิน 5 ชั้น 11,400 14,250 16,050
 - อาคารตกึ 6-8 ชั้น 12,650 15,350 17,850
 - อาคารตกึ 9-15 ชั้น 13,950 18,700 22,300
 - อาคารตกึ 16 ชั้น ขึ้นไป 19,950 23,950 27,650

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ)   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อพาร์ทเมนต์-อาคารพักอาศัยรวม               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่29

ราคาต า่ ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมอืแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามผีลกระทบต่อ
523 8,650 9,950 11,950

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเขม็ คอร.รูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน .  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเขม็ คอร.รูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน .  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  --เสาเขม็ คอร.หรือเสาเขม็เจาะ  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พืน้  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พืน้  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พืน้  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เนื้อแขง็ มุงกระเบือ้งลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบือ้งลอนคู่ , หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงซีแพค็โมเนีย ,หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เนื้อแขง็+ปดินก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวสัดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เนื้อแขง็+ปดินก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เนื้อแขง็+ปดินก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เนื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบือ้งแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ,   -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพืน้  -ผิวพืน้ปดู้วยกระเบือ้งเคลือบ ,  บวัเชิงผนังกระเบือ้งเคลือบ  -ผิวพืน้ปดู้วยกระเบือ้งเซรามิก , บวัเชิงผนังกระเบือ้งเซรามิก  -ผิวพืน้ปดู้วยกระเบือ้งแกรนิโต้/หนิแกรนิต, บวัเชิงผนังไม้เนื้อแขง็ 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไม้เนื้อแขง็, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบวัปนูส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบวัปนูส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เนื้อแขง็ บานประตูไม้อดั /ไม้เนื้อแขง็บานทึบ  -วงกบไม้เนื้อแขง็ บานประตูไม้อดัสัก /บานทึบไม้สักลูกฟกั  -วงกบไม้เนื้อแดง, มะค่า ประตูบานไม้อดัสัก/บานทึบไม้สักลูกฟกั

  หน้าต่างไม้เนื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไม้เนื้อแขง็ลูกฟกักระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟกักระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟกักระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟกักระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟกักระจกใส

8 สุขภณัฑ์ /หอ้งน้้า-หอ้งส้วม  -หอ้งน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบกรุกระเบือ้งเคลือบขนาดเล็ก ,   -หอ้งน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบกรุกระเบือ้งเคลือบสูง 1.60ม.   -หอ้งน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปนูเรียบกรุกระเบือ้งเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พืน้หอ้งน้้าปกูระเบือ้งเคลือบขนาดเล็ก , โถชักโครกนั่งราบ   พืน้หอ้งน้้า ค.ส.ล. ปกูระเบือ้งเคลือบ, โถชักโครกนั่งราบ   พืน้หอ้งน้้า ค.ส.ล. ปกูระเบือ้งเซรามิก, ติดต้ังสุขภณัฑ์คุณภาพเกรดดี

  มีราคาสูง โถชักโครกนั่งราบ อา่งล้างหน้า โถปสัสาวะชาย ครบถว้น

9 บนัได,ลูกกรงบนัได,และราวบนัได  -บนัได ค.ส.ล.  ลูกกรงบนัได/ราวบนัได เหล็กรูปพรรณ  -บนัได ค.ส.ล.  ลูกกรงบนัได/ราวบนัได สแตนเลส  -บนัได ค.ส.ล.  ลูกกรงบนัได/ราวบนัได สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภบิาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.ว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี  -ท่อเมนประปา พี.ว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี  -ท่อเมนประปา พี.ว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี

  บอ่เกรอะ-บอ่ซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบอ่ดักไขมัน   ถงับา้บดัน้้าเสีย, มีบอ่ดักขยะ/ไขมัน, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับา้บดัน้้าเสีย, มีบอ่ดักขยะ/ไขมัน,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบไฟฟา้-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อดันูน  -โคมไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า /ติดลอย

  สวทิซ์ไฟฟา้/เต้ารับไฟฟา้ แบบกล่องติดลอย ,   ไม่มีสายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟา้/เต้ารับไฟฟา้ แบบกล่องติดลอย ,  มีสายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟา้/เต้ารับไฟฟา้ แบบกล่องติดลอย ,  มีสายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิบ๊),   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พวีซีี , ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พวีซีี , ติดต้ัง Safety  Switches

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดพเิศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดสูงพเิศษ

13 งานเบด็เตล็ด  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
สโมสร (ในโครงการที อยูอ่าศัย)             การเปล่ียนแปลงมลูค่าของอาคาร  ทั้งนีไ้มจ่้าเปน็ต้องมรีายละเอยีดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทุกประการกไ็ด้

ล่าดบั รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดบัคุณภาพราคา

ราคาต า่ ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่30

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
524

 - ความสงูไม่เกิน 9 เมตร 10,850 13,000 15,650
 - ความสงู 9.01 ถึง 12.00 เมตร 13,050 15,600 18,750
 - ความสงู 12.01 ถึง 16.00 เมตร 15,650 18,750 22,500

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

5 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

6 ประตู  -วงกบ-บานเป็นอลูมเินียม ลูกฟักกระจก  -ประตูเป็นเหล็กยดืหรือบานมว้น ติดต้ังอปุกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอก  -ประตูเหล็กบานมว้น ติดต้ังอปุกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอกหรือมอเตอร์

8 ระยะชว่งเสา

9 ความสูงของอาคาร

8 ระดับพื้น  -ระดับพื้นอยู่ระดับดิน  ( on  ground)  -ระดับพื้นอยู่ระดับดิน  ( on  ground)  -ระดับพื้นยกสูง

9 ระบบระบายอากาศ  -ไมม่รีะบบระบายอากาศ  -มรีะบบระบายอากาศ  -มรีะบบระบายอากาศ

10 ระบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

11 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ)   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โรงยมิอเนกประสงค์               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู



หนา้ที ่31

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวสัดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานทีเ่หน็ได้ชัดเจนวา่มีผลกระทบต่อ
526

ห้องน ่า/ห้องส้วม สถานีจ่ายน ่ามัน 13,400 17,150 20,100 หมายเหตุ
ห้องน ่า/ห้องส้วม ในตลาด/สาธารณะ 11,800 14,750 17,700
ห้องน ่า/ห้องส้วม ในสถานศึกษา 10,200 12,750 15,300
ห้องน ่า/ห้องส้วม ชั นล่างใต้บนัไดตึกแถว 4,850 5,600 6,350
ห้องน ่า/ห้องส้วม ชั นบนตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 5,050 5,800 6,950

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็ม เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็ม เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มเสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทัว่ไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทัว่ไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทัว่ไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบือ้งลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มุงด้วย Metal Sheet  มีฉนวนกันความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มุงด้วย Metal Sheet  มีฉนวนกันความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เนือ้แข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบือ้งแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เนือ้แข็ง กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เนือ้แข็ง กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

5 ผิวพืน้  -ผิวพืน้ขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพืน้ Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพืน้ Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไม่ทาสี  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เนือ้แข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เนือ้แข็งบานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไม้เนือ้แข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เนือ้แดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เนือ้แข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เนือ้แข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวสัดุกรุผิวผนัง,  พืน้ห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบือ้งเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบือ้งเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวสัดุปูผิวพืน้, โถชักโครกนัง่ราบ   พืน้ห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบือ้งเคลือบ, โถชักโครกนัง่ราบ   พืน้ห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบือ้งเซรามิก, โถชักโครกนัง่ราบ

9 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.ว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมัน   ถังบ้าบัดน้้าเสีย, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน, อุปกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถังบ้าบัดน้้าเสีย, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน,  อุปกรณ์ชนิดดี

10 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไม่มีสายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิบ๊)   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิบ๊), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

รายละเอียดรายการก่อสรา้ง 
อาคารห้องน ่า-ห้องส้วม               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทัง้นีไ้ม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอยีดตามทีก่้าหนดไวใ้นรายการทุกประการกไ็ด้

ล่าดบั รายการ
รายละเอียดการก่อสรา้ง ตามระดบัคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

กรณีทีม่ีการต่อเติมหอ้งน้้าในอาคาร
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
528

 - อาคารตกึ ไม่เกิน 5 ชั้น 11,950 14,950 16,850
 - อาคารตกึ 6-8 ชั้น 14,350 18,000 20,300
 - อาคารตกึ 9-15 ชั้น 16,500 18,800 21,700
 - อาคารตกึ 16-25 ชั้น 17,650 19,750 23,250
 - อาคารตกึ 26-35 ชั้น 18,550 21,300 24,850
 - อาคารตกึ 36 ชั้น ขึ้นไป 20,400 23,450 27,350

1 เสาเขม็-ฐานราก-ต่อมอ่  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็ เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเขม็เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างทั่วไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มงุหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มงุกระเบื้องลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มงุด้วย Metal Sheet  มฉีนวนกนัความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็, แผ่นฝ้ากรุกระเบื้องแผ่นเรียบ  -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไมเ้นื้อแขง็ กรุทับด้วยวสัดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มกีารเล่น

5 ผิวพื้น  -ผิวพื้นขดัหยาบ หรือขดัมนัเรียบ  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพื้น Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกเซาะร่องแต่งแนว ไมท่าสี  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดั/ไมเ้นื้อแขง็บานทึบ/บาน พี ว ีซี  -วงกบไมเ้นื้อแขง็ บานประตูไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก  -วงกบไมเ้นื้อแดง, มะค่า ประตูบานไมอ้ดัสัก/บานทึบไมสั้กลูกฟัก

  หน้าต่างไมเ้นื้อแขง็บานทึบ หรือกรอบบานไมเ้นื้อแขง็ลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก   หน้าต่างไมสั้กบานทึบ หรือกรอบบานไมสั้กลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบไมม่วีสัดุกรุผิวผนัง,  พื้นห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังกอ่อฐิฉาบปูนเรียบกรุกระเบื้องเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไมม่วีสัดุปูผิวพื้น, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเคลือบ, โถชกัโครกนั่งราบ   พื้นห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามกิ, โถชกัโครกนั่งราบ

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไมเ้นื้อแขง็  -บันไดไมเ้นื้อแขง็,  ลูกกรงไมสั้กกลึงลวดลาย/ราวบันไดไมเ้นื้อแขง็  -บันได-ราวบันได ไมแ้ดง,  มะค่า ลูกกรงไมสั้ก,ไมแ้ดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี  -ท่อเมนประปา พ.ีว.ีซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พ.ีว.ีซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถงัซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด ติดต้ังบ่อดักไขมนั   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั, อปุกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถงับ้าบัดน้้าเสีย, มบี่อดักขยะ/ไขมนั,  อปุกรณ์ชนิดดี

11 ระบบดับเพลิง  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -ไมม่รีะบบดับเพลิงอตัโนมติั  -มรีะบบดับเพลิงอตัโนมติั

12 ระบบไฟฟ้า-อปุกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขดัเงา

  สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไมม่สีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์   สวทิซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มสีายกราวด์

  สายไฟ เดินสายลอย(ตีกิ๊บ),   สายไฟเดินสายลอย(ตีกิ๊บ), ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ้าเปน็ต้องมีรายละเอียดตามที่ก้าหนดไว้ในรายการทกุประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสงู
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6 ราคาต า่ ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวสัดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนวา่มีผลกระทบต่อ
612

ประเภทตอกเสาเขม็เสียบแผ่นคอนกรีต
20,000 35,000-40,000 50,000-70,000

1 โครงสร้าง  -เข็ม I - 30  เสียบแผ่น 2 แผ่น ท า STAY ยดึ  - เข็ม I-35  เสียบแผ่น 3-5  แผ่น ท า STAY ยดึ  - เข็ม I - 40 เสียบแผ่น 5 -7   แผ่น ท า STAY ยดึ
  ระยะห่างเข็มแถวหน้า  ไม่เกิน 3 เมตร    ระยะห่างช่วงเข็มไม่เกิน 1.2 - 1.5  เมตร    ระยะห่างช่วงเข็มไม่เกิน 1.0 -  1.2 เมตร 
 -มีเสาเข็ม STAY ยดึหลังทุกช่วง @ 3 เมตร  - มี STAY  ยดึหลังทุกช่วง 2.4 หรือ 3.0  m.  - มี STAY  ยดึหลังทุกช่วง 2.0 หรือ 2.4   m.
  ตอกตรง    เสาเข็มต้นหลัง ตอกตรง    เสาเข็มต้นหลังตอกยดึ STAY แบบตอกคู่ 

2 ความยาวของเสาเข็ม  -ไม่เกิน 15 ม.  - ความลึก 15-20  ม.  - ความลึก 20 ม. ขึน้ไป

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
เขื อนคอนกรีตปอ้งกันตลิ ง               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ าเปน็ต้องมีรายละเอยีดตามที่ก าหนดไวใ้นรายการทุกประการกไ็ด้

ล่าดับ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
รายการ



หนา้ที ่34

6 ราคาต า่ ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวสัดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนวา่มีผลกระทบต่อ
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ประเภท SHEET PILE คอนกรีต
107,500 150,000 180,000

1 โครงสร้าง  - ป้องกันดินพัง ป้องกันอาคาร แนวเขือ่นป้อง  - ป้องกันดินพัง ป้องกันอาคาร แนวเขือ่นป้อง  - รองรับอาคารส าคัญและมีพืน้ทีจ่ ากัด
   กันตล่ิงห่างจากอาคารตัวอาคาร 10  ม. ขึน้ไป    กันตล่ิงห่างจากอาคารตัวอาคาร 2  - 10  ม.    แนวเขือ่นชิดเขตอาคาร 
 - ไม่มี STAY  - มี STAY  - มี STAY

2 ความยาวของ SHEET PILE  - ไม่เกิน 16  ม.  - ความลึก 17-24 ม.  - ความลึก 24 ม. ขึน้ไป

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
เขื อนคอนกรีตปอ้งกันตลิ ง               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จ าเปน็ต้องมีรายละเอยีดตามที่ก าหนดไวใ้นรายการทุกประการกไ็ด้

ล่าดับ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
รายการ
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6 ราคาต า่ ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ใหใ้ช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวสัดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานที่เหน็ได้ชัดเจนวา่มีผลกระทบต่อ
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9,000-12,000 16,000 25,000

1 โครงสร้าง  - คสล.ระบบพืน้ HOLLOWCORE  - คสล.ระบบ PLANK GIRDER/หล่อในที่  - คสล.ระบบ PLANK GIRDER/หล่อในที่
   เสาเข็ม I ขนาด 30 - 40  cm.    เสาเข็ม SQ. ขนาด 40  cm.  - เสาเข็ม SQ-40 cm. ขึน้ไป , เสาเข็มSPUN , 

   เสาเข็มเหล็ก  
2 ความสามารถในการรับน้้าหนักของพืน้  - พืน้รับน้้าหนักได้ไม่เกิน 1,000 kg/m2.  - พืน้รับน้้าหนักได้ 1,001-3,000 kg/m2.  - พืน้รับน้้าหนักได้ 3,000 kg/m2. ขึน้ไป
3 ระยะล้้าแม่น้้า/ทะเล  - ไม่ล้้า  - ล้้าแม่น้้า/ทะเล ไม่เกิน 20 เมตร  - ล้้าแม่น้้า/ทะเล มากกวา่ 20 เมตร

4 ความสามารถในการรับเรือ  - ไม่เกิน 500 ตันกลอส  - ไม่เกิน 2,500 ตันกลอส  - ต้ังแต่ 2,500 ตันกลอส ขึน้ไป
5 ระบบกันกระแทก  - ไม่รวม  - ไม่รวม  - ไม่รวม

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ทา่เทยีบเรือ               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั้งนี้ไม่จา้เปน็ต้องมีรายละเอยีดตามที่กา้หนดไวใ้นรายการทุกประการกไ็ด้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง


