
หนา้ที ่1

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
101 10,600 12,200 13,700

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็งเบญจพรรณท่ัวไป  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้เต็ง  ไม้ยาง   -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้สัก 

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงสังกะสี หรือกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, หรือกรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนไม้ขัดทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช  -ผิวพ้ืนไม้ขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, เครมเกรด  -ผิวพ้ืนไม้ขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, เครมเกรด

6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามันวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเน้ือไม้  ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ   แนวนอน ทาน้้ามันยูนิเทน ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี   วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก   วงกบไม้เน้ือแข็งหรือเน้ือแดง ประตูบานไม้บานทึบไม้เน้ือแข็งลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวัสดุปูผิวพ้ืน, โถส้วมน่ังยอง ราดน้้า (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก (เกรดดีมาก)

9 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

10 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches 

11 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, หรือทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, หรือวัสดุชนิดดีมีคุณภาพ เกรดสูงพิเศษ

12 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้
รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยไม้ช้ันเดียว

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่2

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
102 12,700 13,300 14,700

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็งเบญจพรรณท่ัวไป  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้เต็ง  ไม้ยาง   -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้สัก 

  พ้ืนช้ันล่างเป็นพ้ืนดิน   พ้ืนช้ันล่างเทคอนกรีตผิวขัดหยาบ   พ้ืนช้ันล่างเทคอนกรีตผิวขัดหยาบ

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงสังกะสี หรือกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้าไม้ตีทับซ้อน หรือกรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนไม้ขัดทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช  -ผิวพ้ืนไม้ขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, แคลมเกรด  -ผิวพ้ืนไม้ขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, เครมเกรด

6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามันวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเน้ือไม้  ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ   แนวนอน ทาน้้ามันยูนิเทน ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี   วงกบไม้เน้ือแข็ง /บานทึบไม้เน้ือแข็ง   วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้เน้ือแข็ง หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวัสดุปูผิวพ้ืน, โถส้วมน่ังยอง ราดน้้า (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก (เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, หรือทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, หรือวัสดุชนิดดีมีคุณภาพ เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่3

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
103 9,500 11,600 13,300

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือเสาคอนกรีตอัดแรง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือเสาคอนกรีตอัดแรง ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็งเบญจพรรณท่ัวไป  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้เต็ง  ไม้ยาง   -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้สัก 

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้าไม้ตีทับซ้อน หรือกรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนไม้ช้ันบนขัดทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช  -ผิวพ้ืนไม้ช้ันบนขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, เครมเกรด  -ผิวพ้ืนไม้ช้ันบนขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, เครมเกรด

  ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบ้ืองเคลือบ   ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบ้ืองเซรามิค   ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้

6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามันวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเน้ือไม้  ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ   แนวนอน ทาน้้ามันยูนิเทน ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี   วงกบไม้เน้ือแข็ง บานทึบไม้เน้ือแข็ง   วงกบไม้เน้ือแข็ง, ไม้แดง บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้เน้ือแข็ง หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60 ม.โดยรอบ,  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ือเคลีอบ, โถส้วมน่ังยอง ราดน้้า   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก,  โถชักโครก

  ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดคุณภาพและราคา(เกรดท่ัวไป)   ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดคุณภาพและราคา(เกรดอย่างดี)   ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดคุณภาพและราคา(เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, หรือทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, หรือวัสดุชนิดดีมีคุณภาพ เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยไม้ 2 ช้ัน               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่4

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
104 11,500 13,100 14,900

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มคอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือ เสาคอนกรีตอัดแรง ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มเจาะ  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนคู่, หรือ Metal  Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal  Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ช้ันล่างผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิค, ติดบัวเชิงผนัง  -ช้ันล่างผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิโต้, ติดบัวเชิงผนัง  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผิวผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีอะคีริค

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟักบางส่วน  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้สัก/บานทึบไม้สักลูกฟักหรือกรอบ

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจกหรือกรอบบาน   บานอลูมิเนียมสีอลูมิเนียมหน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบาน

  อลูมิเนียมสีอลูมิเนียม หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง    ไม้สักลูกฟักกระจกหรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียม

  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส   ลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดีมาก

  มีราคาสูง โถชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถ้วน

9 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

10 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches

11 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ

12 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยตึกช้ันเดียว             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่5

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
105 10,600 12,300 14,000

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หรือเสาเข็มเจาะ ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองโมเนีย, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิค,  บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเคลือบ  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้, บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเซรามิก  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้/หินแกรนิตบางส่วน, บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 

 -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ โมเสด, บัวเชิงผนังไม้  -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 8" ถึง 10", บัวเชิงผนังไม้  -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 12" ข้ึนไป, บัวเชิงผนังไม้ 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้เน้ือแข็งลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, ประตูบานไม้เน้ือแข็ง/บานทึบไม้สักลูกฟักบางส่วน

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจกหรือกรอบบาน   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจกหรือกรอบบาน
  อลูมิเนียมสีอลูมิเนียม หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง    อลูมิเนียมสีอลูมิเนียมหรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  
  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส   อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดีมาก

  มีราคาสูง โถชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถ้วน

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.  ลูกกรงบันได/ราวบันไดเหล็ก เหล็กรูปพรรณผิวปูกระเบ้ือง  -บันได ค.ส.ล. ผิวปูกระเบ้ือง ลูกกรงบันได/ราวบันไดไม้หรือ สแตนเลส  -บันได ค.ส.ล.ผิวปูไม้เน้ือแข็งลูกกรงบันได/ราวบันไดไม้หรือ สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches

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

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยตึก 2 ช้ัน (ทั วไป)             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
105.1 22,000 25,000 30,000

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือเสาเข็มเจาะ ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือเสาเข็มเจาะ ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือเสาเข็มเจาะ ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา,คาน,พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็กช่วงเสา3-5เมตร  -เสา,คาน,พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็กช่วงเสา3-5เมตร  -เสา,คาน,พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็กช่วงเสา4-6เมตร

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองโมเนียสีพิเศษ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองนิวสไตล์หรือเทียบเท่า  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองเซรามิคหรือเทียบเท่า

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -ยิปซ่ัมฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เล่นระดับบางส่วนทาสี  -ยิปซ่ัมฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เล่นระดับบางส่วนทาสี ยิปซ่ัมฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เล่นระดับและท้าหลุมฝ้าทาสี

  มีบัวฝ้าเพดาน ระดับฝ้าสูงประมาณ 3 เมตร มีบัวฝ้าเพดาน ระดับฝ้าสูง3เมตรมีพ้ืนท่ีโถงสูง

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิคแผ่นใหญ่หรือแกรนิตในประเทศหรือ  -ผิวพ้ืนปูด้วยหินอ่อนหรือหินแกรนิตขนาดมาตรฐานหรือเทียบเท่า,  -ผิวพ้ืนปูด้วยหินอ่อนหรือหินแกรนิตจากต่างประเทศขนาดส่ังตัดหรือ

เทียบเท่า,  บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง   บัวเชิงผนังไม้แดงหรือมะค่า เทียบเท่า, บัวเชิงผนังไม้แดงหรือไม้มะค่า 

 -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้4x14ไม้แดงหรือเทียบเท่า, บัวเชิงผนังไม้  -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้เข้าล้ินมะค่าหรือสักขนาดกว้าง6น้ิวหรือเทียบเท่า  -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้เข้าล้ินขนาด 8" ข้ึนไป, บัวเชิงผนังไม้แดงหรือไม้มะค่า 

  บัวไม้แดงหรือไม้มะค่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่น บางส่วนก่ออิฐเต็มแผ่นฉาบปูนเรียบ  ผนังก่ออิฐเต็มแผ่นเป็นส่วนใหญ่ฉาบปูนเรียบทาสีน้้าอะคีริค ผนังก่ออิฐเต็มแผ่นเป็นส่วนใหญ่ฉาบปูนเรียบทาสีน้้าอะคีริค ผิวผนัง

  ทาสีน้้าอะคีริค ผิวผนังภายนอกบางส่วนกรุกระเบ้ืองและบัวปูน  ผิวผนังภายนอกโดยรอบกรุกระเบ้ืองและบัวปูน ภายนอกโดยรอบกรุหินหรือวัสดุเทียบเท่าและบัวปูนขนาดใหญ่

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้เน้ือแข็งและไม้สักบานทึบ  -วงกบไม้แดง บานประตูไม้สักบานทึบ  -วงกบไม้แดง บานประตูไม้สักบานทึบขนาดใหญ่

  หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวหรือด้ากระจกใส  หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวหรือด้าหรือUPVC กระจกใส  หน้าต่างอลูมิเนียมสีขาวหรือด้าหรือUPVC กระจกสี บานมีขนาดใหญ่

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบถีงฝ้า  ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดใหญ่ถีงฝ้า ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุหินอ่อนหรือเทียบเท่าถีงฝ้า

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก มีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า   พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก มีอ่างอาบน้้า,   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูหินอ่อนหรือเทียบเท่า, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพ

(เกรดท่ัวไป) มีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าTOPหินแกรนิต (เกรดอย่างดี) เกรดดีมาก,มีอ่างอาบน้้าขนาดใหญ่

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันได ค.ส.ล.ผิวพ้ืนไม้แดง  ลูกกรงบันได/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  - -บันได ค.ส.ล.ผิวพ้ืนไม้มะค่า  ลูกกรงบันได/ราวบันไดไม้สัก/ สแตนเลส บันได ค.ส.ล.ผิวพ้ืนไม้มะค่า/สัก ลูกกรงบันได/ราวบันไดไม้สัก/ สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches
12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดมาตรฐาน  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดพิเศษ  -ทาสีน้้าอะคีริค  ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ หรือเหล็ก เกรดสูงพิเศษ
13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยตึก 2-3 ช้ัน (พิเศษ)             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่7

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
106 11,700 13,600 16,500

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  --เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหรือเสาเข็มเจาะ ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิค,  บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเคลือบ  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้, บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเซรามิก  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง

 -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ โมเสด, บัวเชิงผนังไม้  -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 8" ถึง 10", บัวเชิงผนังไม้  -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 12" ข้ึนไป, บัวเชิงผนังไม้ 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดีมาก

  มีราคาสูง โถชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถ้วน

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 พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches

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

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยตึก 3 ช้ัน (ทั วไป)             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
107 9,700 11,500 13,200

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  --เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหรือเสาเข็มเจาะ ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเคลือบ,  บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเคลือบ  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิก, บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเซรามิก  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก แฝดช้ัน   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดีมาก

  มีราคาสูง โถชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถ้วน

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 พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches

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

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยตึกแฝดช้ันเดียว             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
108 9,000 10,500 11,800

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  --เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหรือเสาเข็มเจาะ ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิค,  บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเคลือบ  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้, บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเซรามิก  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 

 -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ โมเสด, บัวเชิงผนังไม้  -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 8" ถึง 10", บัวเชิงผนังไม้  -ช้ันบนผิวพ้ืนปูไม้ปาร์เก้ ขนาด 12" ข้ึนไป, บัวเชิงผนังไม้ 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดีมาก

  มีราคาสูง โถชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถ้วน

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 พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches

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

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยตึกแฝด 2-3 ช้ัน             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
109 8,800 10,700 13,100

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหรือเสาเข็มเจาะ ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 พ้ืนและผิวพ้ืน  -พ้ืนช้ันบน คาน-ตง-พ้ืน ไม้น้ือแข็งท่ัวไป  -พ้ืนช้ันบน คาน-ตง-พ้ืน ไม้น้ือแข็งท่ัวไป   หรือพ้ืนคอนกรีต  -พ้ืนช้ันบน คาน-ตง-พ้ืน ไม้น้ือแดง มะค่าหรือไม้สัก หรือพ้ืนคอนกรีต

 -ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีต ปูด้วยกระเบ้ืองเคลือบหรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีต ปูด้วยกระเบ้ืองเคลือบหรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืนกรุไม้ปาเก้,เซรามิค หรือหินแกรนิต

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค

 -ส่วนผนังไม้เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้เน้ือแข็ง, ไม้ยาง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

 -ส่วนผนังไม้เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้เน้ือแข็ง, ไม้ยาง  -ส่วนผนังไม้เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก 

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดีมาก

  มีราคาสูง โถชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถ้วน

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 พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches

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

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านพักอาศัยครึ งตึกครึ งไม้ 2 ช้ัน             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
110 13,500 14,700 16,200

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็งเบญจพรรณท่ัวไป  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้เต็ง  ไม้ยาง   -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้สัก 

  พ้ืนช้ันล่างเป็นพ้ืนติด   พ้ืนช้ันล่างเทคอนกรีตผิวขัดหยาบ   พ้ืนช้ันล่างเทคอนกรีตผิวขัดหยาบ

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงสังกะสี หรือกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้าไม้ตีทับซ้อน หรือกรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ 

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนไม้ขัดทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช  -ผิวพ้ืนไม้ขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, แคลมเกรด  -ผิวพ้ืนไม้ขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, เครมเกรด

6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามันวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเน้ือไม้  ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ    แนวนอน ทาน้้ามันยูนิเทน ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ   วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก   วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวัสดุปูผิวพ้ืน, โถส้วมน่ังยอง ราดน้้า (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก (เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า/ติดลอยหรือโคมดาวไลท์

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, หรือทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, หรือวัสดุชนิดดีมีคุณภาพ เกรดสูงพิเศษ

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านทรงไทยไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง (ทั วไป)             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาปานกลาง ราคาสูงราคาต ่า
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รายละเอียดรายการก่อสร้าง ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา 

110.1 บ้านทรงไทย (พิเศษ) 20,500            23,500             27,000            

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ

2 โครงสร้าง

3 โครงหลังคา-มุงหลัง

4 ผ้าเพดาน

5 พ้ืน และผิวพ้ืน

 - ขนาด หน้า 8- 12น้ิวหรือ หนา 1 น้ิว ยาว 3 เมตร (ขนาดมาตราฐาน)

6 ผนัง และผิวผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม

9 บันได,ลูกกรง,และราวบันได

10 ประปา,สุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง

11 ระบบไฟฟ้า - อปุกรณ์ดวงโคม

12 งานสีอาคาร

13 งานเบ็ดเตล็ค

 - ทาสีอะคิริค ,ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ คุณภาพเกรดสูงพิเศษ  - ทาสีอะคิริค ,ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ คุณภาพเกรดสูงพิเศษ  - ทาสีอะคิริค ,ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ คุณภาพเกรดสูงพิเศษ

 -  -  - 

 - สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า (มาตราฐานดี) ดวงโคม(มาตราฐานดี)  - สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า (มาตราฐานดี) ดวงโคม(มาตราฐานดี)  - สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า (มาตราฐานดี) ดวงโคม(มาตราฐานดี)

 ฝังใต้/ติดลอย มีสายกราวด์ มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ฝังใต้/ติดลอย มีสายกราวด์ มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  ฝังใต้/ติดลอย มีสายกราวด์ มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า 

 - ท่อเมน ประปา พี.วี.ซี. (เดินร้อย เก็บผนัง) ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก
 

 - ท่อเมน ประปา พี.วี.ซี. (เดินร้อย เก็บผนัง) ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก  - ท่อเมน ประปา พี.วี.ซี. (เดินร้อย เก็บผนัง) ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก

(ตามมาตาราฐาน) ถังบ้าบัดน้้าเสีย,บ่อดักขยะ/ไขมัน อุปกรณ์ชนิดดี (ตามมาตาราฐาน) ถังบ้าบัดน้้าเสีย,บ่อดักขยะ/ไขมัน อุปกรณ์ชนิดดี (ตามมาตาราฐาน) ถังบ้าบัดน้้าเสีย,บ่อดักขยะ/ไขมัน อุปกรณ์ชนิดดี

โถชักโครก ,อ่างหน้าหน้า โถปัสสาวะชาย และอุปกรณ์ครบ โถชักโครก ,อ่างหน้าหน้า โถปัสสาวะชาย และอุปกรณ์ครบ โถชักโครก ,อ่างหน้าหน้า โถปัสสาวะชาย และอุปกรณ์ครบ

 - บันได ค.ส.ล./บันได/ราว ไม้เน้ือแข็ง  - บันได ค.ส.ล./บันได/ราว ไม้เน้ือแข็ง  - บันได ค.ส.ล./บันได/ราว ไม้เน้ือแข็ง

(ไม้เต็ง ไม้รัง) กรอบบานบานทึบ (ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้มะค่า) กรอบบานบานทึบ (ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้มะค่า ไม้สัก) กรอบบานบานทึบ
 - ห้องน้้า ปูกะเบ้ิองเซรามิก ,ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดท่ัวไป  - ห้องน้้า ปูกะเบ้ิองเซรามิก ,ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดอย่างดี  - ห้องน้้า ปูกะเบ้ิองเซรามิก,ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดีมาก 

 - ขนาด หน้า 3-4 น้ิว หนา 1/2 น้ิว ยาว 1-2 เมตร  - ขนาด หน้า 5-6 น้ิว หนา 1/2 น้ิว ยาว 2-3 เมตร  - ขนาด หน้ามากกว่า 6 น้ิว หนา 1/2 น้ิว ยาว 2-3 เมตร

วงกบไม้เน้ือแข็ง - บานหน้าต่างไม้เน้ืองแข็ง - บานลูกฝัก วงกบไม้เน้ือแข็ง - บานหน้าต่างไม้เน้ืองแข็ง - บานลูกฝัก

 -ไม้เน้ือแข็ง - (ไม้เต็ง,ไม้รัง) ทาสีน้้าอะคิริค  -ไม้เน้ือแข็ง - (ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้สัก) ทาสีน้้าอะคิริค  -ไม้เน้ือแข็ง - (ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้สัก) ทาสีน้้าอะคิริค

 - พ้ืน และผิวพ้ืน เป็นไม้เน้ือแข็ง (ไม้เต็ง ไม้รัง)  - พ้ืน และผิวพ้ืน เป็นไม้เน้ือแข็ง (ไม้เต็ง ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้สัก)  - พ้ืน และผิวพ้ืน เป็นไม้เน้ือแข็ง (ไม้เต็ง ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้สัก)

 - ขนาด หน้า 4-6 น้ิว หนา 1 น้ิวยาว 3 เมตร (ขนาดมาตราฐาน)  - ขนาด หน้ากว้าง มากกว่า 12 น้ิว หนา 1 น้ิว(หรือมากกว่า)

 3 เมตร หรือยาวมากกว่า

 - วัสุดหลังคา  - (กระเบ้ืองเคลือบ,ดินเผา)  - วัสุดหลังคา  - (กระเบ้ืองเคลือบ,ดินเผา)  - วัสุดหลังคา  - (กระเบ้ืองเคลือบ,ดินเผา)

 - เคร่าไม้เน้ือแข็ง  - (ไม้เต็ง,ไม้รัง)  - เคร่าไม้เน้ือแข็ง  - (ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง)  - เคร่าไม้เน้ือแข็ง  - (ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้สัก)

 - โครงสร้างหลังค่ไม้เน้ือแข็ง  - (ไม้เต็ง,ไม้รัง)  - โครงสร้างหลังคาไม้เน้ือแข็ง (ไม้เต็ง,ไม้รัง ,ไม้แดง ,ไม้สัก)  - โครงสร้างหลังคาไม้เน้ือแข็ง (ไม้เต็ง,ไม้รัง ,ไม้แดง ,ไม้สัก)

 - จ้ัว/ เชิงชาย /ระแนง/ตะพานหนู/ป้ันลม (ไม้เน้ืองแข็ง)  - จ้ัว/ เชิงชาย /ระแนง/ตะพานหนู/ป้ันลม (ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้สัก)  - จ้ัว/ เชิงชาย /ระแนง/ตะพานหนู/ป้ันลม (ไม้เต็ง,ไม้รัง,ไม้แดง,ไม้สัก)

 - เสาเข็ม/คอนกรีตหกเหล่ียม/คอนกรีตอัดแรง,  ฐานราก ค.ส.ล.  - เสาเข็ม/คอนกรีตหกเหล่ียม/คอนกรีตอัดแรง,  ฐานราก ค.ส.ล.  - เสาเข็ม/คอนกรีตหกเหล่ียม/คอนกรีตอัดแรง,  ฐานราก ค.ส.ล.

 - เสา ,คาน ,พ้ืน, เป็นไม้เน้ือแข็ง (ไม้เต็ง,ไม้รัง)  - เสา ,คาน ,พ้ืน, เป็นไม้เน้ือแข็ง (ไม้เต็ง ,ไม้แดง,ไม้สัก)  - เสา ,คาน ,พ้ืน, เป็นไม้เน้ือแข็ง (ไม้เต็ง ,ไม้แดง,ไม้สัก)

ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ

 การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
111 12,300 12,900 14,400

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน.  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน.  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  --เสาเข็ม คอร.หรือเสาเข็มเจาะ  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 พ้ืนและผิวพ้ืน  -พ้ืนช้ันบน คาน-ตง-พ้ืน ไม้น้ือแข็งท่ัวไป  -พ้ืนช้ันบน คาน-ตง-พ้ืน ไม้น้ือแข็งท่ัวไป   หรือพ้ืนคอนกรีต  -พ้ืนช้ันบน คาน-ตง-พ้ืน ไม้น้ือแดง มะค่าหรือไม้สัก หรือพ้ืนคอนกรีต

 -ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีต ปูด้วยกระเบ้ืองเคลือบหรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีต ปูด้วยกระเบ้ืองเคลือบหรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืนกรุไม้ปาเก้,เซรามิค หรือหินแกรนิต

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค

 -ส่วนผนังไม้เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้เน้ือแข็ง, ไม้ยาง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

 -ส่วนผนังไม้เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้เน้ือแข็ง, ไม้ยาง  -ส่วนผนังไม้เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก 

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดีมาก

  มีราคาสูง โถชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถ้วน

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 พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches

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

13 งานเบ็ดเตล็ด -  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
บ้านทรงไทยครึ งตึกครึ งไม้ 2  ช้ัน             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่14

2 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
201 8,100 9,800 11,600
202 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน 8,000 9,600 11,400
203 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ช้ัน 8,600 10,700 12,300
204 2 ช้ัน กว้าง 5 - 6 ม.ไม่มีเสากลาง 9,400 11,300 13,000
205 3 ช้ัน กว้าง 5 - 6 ม.ไม่มีเสากลาง 9,900 11,900 13,600

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

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

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง เหล็กรูปพรรณมุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง/เหล็กรูปพรรณมุงกระเบ้ืองโมเนีย  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง/เหล็กรูปพรรณมุงกระเบ้ืองโมเนีย 

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   หรือ Metal Sheet เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,   มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet เชิงชาย 

  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก, ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง/เหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบ

  หรือฉาบปูนขัดเรียบใต้ท้องพ้ืน หรือโครงฝ้าอลูมืเนียม T-Bar   หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ฉาบรอยต่อ มีการเล่นระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

วางแผ่นอิฐยิปซ่ัมบอร์ดทาสี

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดมันเรียบ/ปูกระเบ้ืองยางหรือกรุกระเบ้ืองเคลือบไม่เกิน10"  -ผิวพ้ืนกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาด 12น้ิวข้ึนไปหรือพ้ืนหินขัด  -ผิวพ้ืนกรุกระเบ้ืองเซรามิกขนาด 60*60 ซ.ม.หรือหินแกรนิต

  หรือปูไม้ปาร์เก้ ขนาดต้ังแต่ 10"ข้ึนไป

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค ,ผนังภายนอกและด้านหน้า

  ผนังภายนอกและด้านหน้าตกแต่งผิวผนัง   ตกแต่งผิวผนัง/รูปแบบอาคารสวยงาม

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวัสดุปูผิวพ้ืน, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก (เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย, ฝังท่อร้อยสาย   สายไฟเดินสายลอย, ฝังท่อร้อยสาย, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย, ฝังท่อร้อยสาย, ติดต้ัง Safety  Switches 

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ประเภททาวน์เฮ้าส์ช้ันเดียว               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
3

301 ห้องแถวไม้ช้ันเดียว 6,300 7,600 8,300
302 ห้องแถวไม้ 2 ช้ัน 6,100 7,400 8,000
303 ห้องแถวครึ งตึกครึ งไม้ 2 ช้ัน 6,500 8,000 8,400

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็มไม้เบญจพรรณ/เสาคอนกรีตหกเหล่ียมกวง ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือเสา คอร.  ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็มคอนกรีตหกเหล่ียมกวง หรือเสา คอร.  ฐานราก ค.ส.ล.
2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็งเบญจพรรณท่ัวไป  -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้เต็ง  ไม้ยาง   -เสา  คาน  ตง  พ้ืน  ไม้เน้ือแข็ง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ 
3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง
4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้าไม้ตีทับซ้อน หรือกรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ ทาสี

  หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี
5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนไม้ช้ันบนขัดทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช  -ผิวพ้ืนไม้ช้ันบนขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, เครมเกรด  -ผิวพ้ืนไม้ช้ันบนขัดเรียบทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, เครมเกรด

  ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบ้ืองเคลือบ   ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบ้ืองเซรามิค   ผิวพ้ืนส่วนท่ีเป็นคอนกรีตปูทับด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้
6 ผนังและผิวผนัง  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้ยาง, ไม้ส้าเร็จรูป ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  แนวนอน ทาแชลค, น้้ามันวานิช   แนวนอน ทาสีรักษาเน้ือไม้  ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ    แนวนอน ทาน้้ามันยูนิเทน ด้านในกรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ
7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง    วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี   วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก   วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก
8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60 ม.โดยรอบ,  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ือเคลีอบ, โถส้วมน่ังยอง   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก,  โถชักโครก
  ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาต้่า   ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาปานกลาง   ติดต้ังอุปกรณ์ชนิดคุณภาพและราคาสูง

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย
10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

  บ่อเกรอะ-บ่อซึม  ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูปท้องตลาด   ถังบ้าบัดน้้าเสีย   ถังบ้าบัดน้้าเสีย
11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย
  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches / เดินท่อร้อยสาย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches / เดินท่อร้อยสาย

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลค,  แล็กเกอร์, น้้ามันวานิช เกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, หรือทาสีน้้ามันชนิดทาไม้ เกรดพิเศษ  -ทาน้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, หรือวัสดุชนิดดีมีคุณภาพ เกรดสูงพิเศษ
13 งานเบ็ดเตล็ด  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนหลังคาและท่อระบายน้้าฝนสู่ท่อระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ประเภทห้องแถว               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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4 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
401 6,800 7,900 8,800
402 ตึกแถว 2 ช้ัน,2 ช้ัน (มีช้ันลอย),2 ช้ันครึ ง 7,600 9,000 10,400
403 ตึกแถว 3 ช้ัน,3 ช้ัน (มีช้ันลอย),3 ช้ันครึ ง 8,000 9,500 11,400
404 ตึกแถว 4 ช้ัน,4 ช้ัน (มีช้ันลอย),4 ช้ันครึ ง 8,700 10,100 12,100

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

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

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงสังกะสี หรือกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ หรือMetal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้าไม้ตีทับซ้อน หรือกรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

  หรือฉาบปูนขัดเรียบใต้ท้องพ้ืน   หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี   ระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดมันเรียบ/ปูกระเบ้ืองยางหรือกรุกระเบ้ืองเคลือบไม่เกิน10"  -ผิวพ้ืนกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาด 12น้ิวข้ึนไป  -ผิวพ้ืนกรุกระเบ้ืองเซรามิกขนาด 60*60 ซ.ม.หรือหินแกรนิต

  หรือปูไม้ปาร์เก้ ขนาดต้ังแต่ 10"ข้ึนไป

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค ,ผนังภายนอกและด้านหน้า

  ผนังภายนอกและด้านหน้าตกแต่งผิวผนัง   ตกแต่งผิวผนัง/รูปแบบอาคารสวยงาม

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวัสดุปูผิวพ้ืน, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง/ค.ส.ล.,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง/ค.ส.ล., ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

  ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง 

10 ประปา, สุขาภิบาล,  ระบบดับเพลิง  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches 

12 งานทาสีอาคาร  -ทาสีรักษาเน้ือไม้, แชลด, แล็กเกอร์, น้้ามันวานิชเกรดมาตรฐาน  -ทาสีรักษาเน้ือไม้ หรือทาสีน้้ามันชนิดทาไม้เกรดพิเศษ  -น้้ายาเคลือบแข็งยูนิเทน, หรือวัสดุชนิดท่ีดีมีคุณภาพเกรดสูงพิเศษ

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ประเภทตึกแถวช้ันเดียว               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
501               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

กรณีตอกเข็มรองรับพ้ืน
  - พ้ืนที ไม่เกิน 300  ตร.ม 8,200 9,800 11,800 หมายเหตุ

  - พ้ืนที ต้ังแต่ 301 ตร.ม ถึง 1,000 ตร.ม  7,700 9,100 10,300
  - พ้ืนที ต้ังแต่ 1,001 ตร.ม ถึง 2,000 ตร.ม 7,400 8,700 9,800
  - พ้ืนที ต้ังแต่ 2,001 ตร.ม ข้ึนไป 7,200 8,200 9,300

1 โครงสร้าง เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน หรือ Spun pile เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน หรือ Spun pile เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน หรือ Spun pile

 -ฐานราก คสล.  -ฐานราก คสล.  -ฐานราก คสล.

 -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล.

 -โครงสร้างพ้ืน คสล.หรือ คอร. หรือพ้ืนส้าเร็จรูป  -โครงสร้างพ้ืน คสล.หรือ คอร. หรือพ้ืนส้าเร็จรูป  -โครงสร้างพ้ืน คสล.หรือ คอร. หรือพ้ืนส้าเร็จรูป

 -โครงสร้างคาน คสล.  -โครงสร้างคาน คสล.  -โครงสร้างคาน คสล.

2 การรับน้้าหนักพ้ืน  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 1,000 kg/m2.  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 1,000 kg/m2. แต่ไม่เกิน 2,000 kg/m2  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ 2,000kg/m2.แต่ไม่เกิน 3,000 kg/m2

3 ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา(SPAN)  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา น้อยกว่า 10 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา  10-20 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา 10-20 เมตร

4 ความสูงเสา  -สูงไม่เกิน 6 เมตร  -สูงต้ังแต่ 7-10 เมตร  -สูงต้ังแต่10-12 เมตร 

5 ระดับพ้ืน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน

6 โครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 

 -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีส  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อน  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อน

7 ผิวพ้ืน  -พ้ืนขัดหยาบหรือขัดมัน  -พ้ืน FLOOR HARDENER หรือเทียบเท่า  -พ้ืน FLOOR HARDENER หรือเทียบเท่า / EPOXY

8 ผนังและผิวหนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค

  ฉาบปูนเรียบ เซาะร่องทาสี   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี หรือผนังคสล.ฉาบเรียบ ทาสี

9 งานประตูทางเข้าโกดัง  -งานประตูบานม้วน ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานม้วน ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์

  หรือระบบมอเตอร์

10 ระบบระบายอากาศ  -ไม่มี  -มี LOUVER รอบ  -มี LOUVER รอบ และ Monitor

11 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

12 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย มีสายกราวด์   สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย มีสายกราวด์   สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย มีสายกราวด์

  เดินสายไฟลอย   เดินสายไฟลอย ติดต้ัง SAFETY SWITCHES   เดินสายไฟลอยแบบร้อยท่อ ติดต้ัง SAFETY SWITCHES

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โกดังเก็บของ 

ไม่รวมพ้ืนท่ีส้านักงาน ในส่วนของส้านักงานไปดูรายละเอียดใน 507

ล่าดับ รายการ
ราคาต ่า ราคาสูงราคาปานกลาง

รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

Asus039
Line
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจน
501.1

กรณีไม่ตอกเข็มรองรับพ้ืน
  - พ้ืนที ไม่เกิน 300  ตร.ม 6,800 7,700 9,300
  - พ้ืนที ต้ังแต่ 301 ตร.ม ถึง 1,000 ตร.ม  6,600 7,500 9,100
  - พ้ืนที ต้ังแต่ 1,001 ตร.ม ถึง 2,000 ตร.ม 6,400 7,200 8,400
  - พ้ืนที ต้ังแต่ 2,001 ตร.ม  ข้ึนไป 6,200 7,000 8,000

1 โครงสร้าง  -งานบดอัดดินเดิม  -งานบดอัดดินเดิม  -งานบดอัดดินเดิม
 -งานวัสดุรองพ้ืน (หินคลุก,ลูกรัง)  -งานวัสดุรองพ้ืน (หินคลุก,ลูกรัง)  -งานวัสดุรองพ้ืน (หินคลุก,ลูกรัง)
 -งานฐานราก คสล.  -งานฐานราก คสล.  -งานฐานราก คสล.
 -ตอม่อ คสล.  -ตอม่อ คสล.  -ตอม่อ คสล.
 -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล. หรือเหล็ก  -โครงสร้างเสา คสล. หรือเหล็ก
 -โครงสร้างคาน คสล.  -โครงสร้างคาน คสล. หรือเหล็ก  -โครงสร้างคาน คสล. หรือเหล็ก
 -งานโครงสร้างพ้ืนวางบนดิน (GS) หนาไม่เกิน 0.15 m.  -งานโครงสร้างวางบนดิน (GS) หนา 0.20-0.25 m.  -งานโครงสร้างวางบนดิน (GS) หนา 0.25 m. ข้ึนไป

2 การรับน้้าหนักพ้ืน  -ข้ึนอยู่กับการบดอัดและพ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 1,000 kg/m2.  -ข้ึนอยู่กับการบดอัดและพ้ืนรับน้้าหนักได้ 1,000 kg/m2. ข้ึนไป  -ข้ึนอยู่กับการบดอัดและพ้ืนรับน้้าหนักได้ 2,000 kg/m2. ข้ึนไป
  แต่ไม่เกิน 2,000kg/m2.   แต่ไม่เกิน 3,000 kg/m2

3 ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา(SPAN)  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา
  น้อยกว่า 10 เมตร   10-20 เมตร  10- 20 เมตร ข้ึนไป

4 ความสูงเสา  -สูงไม่เกิน 6 เมตร  -สูงต้ังแต่ 7-10 เมตร  -สูงต้ังแต่ 10-12 เมตร
5 ระดับพ้ืน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน
6 โครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 

 -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีส  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวน  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวน
  กันความร้อน กันความร้อน

7 ผิวพ้ืน  -พ้ืนขัดหยาบหรือขัดมัน  -พ้ืน FLOOR HARDENER หรือเทียบเท่า  -พ้ืน FLOOR HARDENER หรือเทียบเท่า
8 ผนังและผิวหนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค

  ฉาบปูนเรียบ เซาะร่องไม่ทาสี   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี หรือผนังคสล.ฉาบเรียบ ทาสี
9 งานประตูทางเข้าโกดัง  -งานประตูบานม้วน ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานม้วน ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์

  หรือระบบมอเตอร์
10 ระบบระบายอากาศ  -ไม่มี  -มี LOUVER รอบ  -มี LOUVER รอบ และ Monitor
11 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
12 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย   สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย   สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย 
  เดินสายไฟลอย   เดินสายไฟลอย ติดต้ัง SAFETY SWITCHES   เดินสายไฟลอยแบบร้อยท่อ ติดต้ัง SAFETY SWITCHES

ล่าดับ รายการ
ราคาต ่า ราคาสูงราคาปานกลาง

รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โกดังเก็บของ ว่ามีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้

หมายเหตุ  ไม่รวมพ้ืนท่ีส้านักงาน ในส่วนของส้านักงานไปดูรายละเอียดใน 507

ในรายการทุกประการก็ได้



หนา้ที ่19

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
501.2

กรณีตอกเข็มรองรับพ้ืน 13,000 15,000 18,000

1 โครงสร้าง เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน

 -ฐานราก คสล.  -ฐานราก คสล.  -ฐานราก คสล.

 -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล.

 -โครงสร้างพ้ืน คสล.หรือ คอร. หรือพ้ืนส้าเร็จรูป  -โครงสร้างพ้ืน คสล.หรือ คอร. หรือพ้ืนส้าเร็จรูป  -โครงสร้างพ้ืน คสล.หรือ คอร. หรือพ้ืนส้าเร็จรูป

 -โครงสร้างคาน คสล.  -โครงสร้างคาน คสล.  -โครงสร้างคาน คสล.

2 การรับน้้าหนักพ้ืน  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 3,000 kg/m2.  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 3,000 kg/m2.  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 5,000 kg/m2.

3 ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา(SPAN)  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 15- 20 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 21-25 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 26-30 เมตร

4 ความสูงเสา  -สูงไม่เกิน 10 เมตร  -สูงต้ังแต่ 11-12 เมตร  -สูงต้ังแต่ 13-15 เมตร 

5 ระดับพ้ืน  -ยกสูงเหนือระดับดินประมาณ1เมตร  -ยกสูงเหนือระดับดินประมาณ1เมตร  -ยกสูงเหนือระดับดินประมาณ1เมตร

6 โครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 

 -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อนชนิด PE  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อนหนา1น้ิว  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อนหนา1น้ิว

  หนา5 มม.

7 ผิวพ้ืน  -พ้ืน FLOOR HARDENEER หรือเทียบเท่า  -พ้ืน FLOOR HARDENEER รวมกับพ้ืน EPOXYหรือPUบางส่วน  -พ้ืน FLOOR HARDENEER รวมกับพ้ืน EPOXYหรือPUเป็นส่วนใหญ่

8 ผนังและผิวหนัง  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค

  ฉาบปูนเรียบ เซาะร่องทาสี   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี มีการกรุผนังบางส่วนด้วยวัสดุดูสวยงาม   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี มีการกรุผนังส่วนใหญ่ด้วยวัสดุดูสวยงาม

9 งานประตูทางเข้าโกดัง  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์

10 ระบบระบายอากาศ  -มี LOUVER รอบ  -มี LOUVER รอบ  -มี LOUVER รอบ และ Monitor

11 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

12 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟ High-Bay  -โคมไฟ High-Bay  -โคมไฟ High-Bay

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โกดังเก็บของ พิเศษ               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่20

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
501.3

กรณีไม่ตอกเข็มรองรับพ้ืน 11,500 13,000 15,000

1 โครงสร้าง เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน(เฉพาะเสารับอาคาร) เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน(เฉพาะเสารับอาคาร) เสาเข็มตอกรูปหน้าตัดตัวไอหรือส่ีเหลียมตัน(เฉพาะเสารับอาคาร)

 -ฐานราก คสล.  -ฐานราก คสล.  -ฐานราก คสล.

 -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล.

 -โครงสร้างพ้ืน คสล.  -โครงสร้างพ้ืน คสล.  -โครงสร้างพ้ืน คสล.

2 การรับน้้าหนักพ้ืน  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 3,000 kg/m2.  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 3,000 kg/m2.  -พ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 5,000 kg/m2.

3 ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา(SPAN)  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 15-20 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 21-25 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 26-30 เมตร

4 ความสูงเสา  -สูงไม่เกิน 10 เมตร  -สูงต้ังแต่ 11-12 เมตร  -สูงต้ังแต่ 13-15 เมตร 

5 ระดับพ้ืน  -ยกสูงเหนือระดับดินประมาณ 0.5เมตร  -ยกสูงเหนือระดับดินประมาณ 0.5เมตร  -ยกสูงเหนือระดับดินประมาณ 0.5เมตร

6 โครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 

 -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อนชนิด PE  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อนหนา 1 น้ิว  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวนกันความร้อนหนา 1 น้ิว

  หนา5 มม.

7 ผิวพ้ืน  -พ้ืน FLOOR HARDENEER หรือเทียบเท่า  -พ้ืน FLOOR HARDENEER รวมกับพ้ืน EPOXYหรือPUบางส่วน  -พ้ืน FLOOR HARDENEER รวมกับพ้ืน EPOXYหรือPUเป็นส่วนใหญ่

8 ผนังและผิวหนัง  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค

  ฉาบปูนเรียบ เซาะร่องทาสี   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี มีการกรุผนังบางส่วนด้วยวัสดุดูสวยงาม   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี มีการกรุผนังส่วนใหญ่ด้วยวัสดุดูสวยงาม

9 งานประตูทางเข้าโกดัง  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์

10 ระบบระบายอากาศ  -มี LOUVER รอบ  -มี LOUVER รอบ  -มี LOUVER รอบ และ Monitor

11 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

12 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟ High-Bay  -โคมไฟ High-Bay  -โคมไฟ High-Bay

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โกดังเก็บของ พิเศษ               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่21

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
502

 - พ้ืนที ไม่เกิน 2,000  ตร.ม 8,800 10,100 11,900 หมายเหตุ

 - พ้ืนที ต้ังแต่ 2,001 ถึง 9,900 ตร.ม 10,400 12,500 15,000
 - พ้ืนที ต้ังแต่ 10,000 ตร.ม ข้ึนไป 12,500 14,900 17,900  

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

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

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

4 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า,เป็นพ้ืน EPOXY หรือPU บางส่วน

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

6 ประตู  -ประตูเป็นเหล็กยืดหรือบานม้วน ติดต้ังอุปกรณ์  -ประตูเป็นเหล็กยืดหรือบานม้วน ติดต้ังอุปกรณ์เปิด/ปิด  -ประตูเหล็กบานม้วน ติดต้ังอุปกรณ์เปิด/ปิด 

เปิด/ปิด ด้วยลูกรอกหลายชุด ด้วยลูกรอกหรือมอเตอร์หลายชุด ด้วยลูกรอกหรือมอเตอร์หลายชุด

7 การรับน้้าหนักของพ้ืน  -พ้ืนรับ นน.ได้ไม่เกิน 1,000 กก. ต่อ ตร.ม  -พ้ืนรับ นน.ได้ต้ังแต่ 1,001 กก. แต่ไม่เกิน 2,000  กก. ต่อ ตร.ม  -พ้ืนรับ นน.ได้ต้ังแต่ 2,001 กก.ต่อ ตร.ม.ข้ึนไปแต่ไม่เกิน 3,000 กกต่อ ตร.ม.

8 ระยะช่วงเสา  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา น้อยกว่า 10 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา 11-20 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 21-30 เมตร 

9 ความสูงของอาคาร  -สูงไม่เกิน 6 เมตร  -สูงต้ังแต่ 7-10 เมตร  -สูงต้ังแต่ 11-15 เมตร 

8 ระดับพ้ืน  -ระดับพ้ืนอยู่ระดับดิน  -ระดับพ้ืนอยู่ระดับดิน   -ระดับพ้ืนยกสูง

9 ระบบระบายอากาศ  -ไม่มีระบบระบายอากาศ  -มีระบบระบายอากาศ  -มีระบบระบายอากาศ

10 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม มีระบบไฟฟ้าส้าหรับเคร่ืองจักรในโรงงาน มีระบบไฟฟ้าส้าหรับเคร่ืองจักรในโรงงาน มีระบบไฟฟ้าส้าหรับเคร่ืองจักรในโรงงาน

 -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

สายไฟเดินใน ท่อหรือ Electrical conduit สายไฟเดินใน ท่อหรือ Electrical conduit สายไฟเดินใน ท่อหรือ Electrical conduit

12 ระบบสุขาภิบาล มีระบบสุขาภิบาลรองรับการใช้งานในโรงงาน มีระบบสุขาภิบาลรองรับการใช้งานในโรงงาน มีระบบสุขาภิบาลรองรับการใช้งานในโรงงาน

13 การขนถ่ายสินค้า  -รถบรรทุกสินค้าไม่สามารถเข้าขนถ่ายสินค้าภายในโรงงานได้  -รถบรรทุกสินค้าเข้าขนถ่ายสินค้าภายในโรงงานได้  -รถบรรทุกสินค้าเข้าขนถ่ายสินค้าภายในโรงงานได้

14 ระบบปรับอากาศ  -ไม่มี  -ไม่มี  -มีระบบปรับอากาศประมาณ 30% ของพ้ืนท่ีโรงงาน

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โรงงานอุตสาหกรรม                         การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ไม่รวมพ้ืนท่ีส้านักงาน และไม่รวมพ้ืนท่ีลานข้ึน-ลงสินค้า (ลาน Loading)

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
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 - พ้ืนที  3,000 -5,000 ตร.ม 17,650 19,650 21,850
 - พ้ืนที  5,001 -9,999 ตร.ม 20,800 23,100 25,700
 - พ้ืนที  10,000 ตร.ม ข้ึนไป 21,850 24,050 26,450

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

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

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

4 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืนส่วนใหญเป็นพ้ืนEPOXY หรือPU หรือเทียบเท่า

บางส่วนเป็นพ้ืนEPOXY หรือPU

5 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบทาสีน้้าหรือผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบทาสีน้้าหรือผนัง Metal Sheet 

 Metal Sheet มีการตกแต่งวัสดุผนังภายนอกเพือความสวยงาม มีการตกแต่งวัสดุผนังภายนอกเพือความสวยงาม

6 ประตู  -วงกบ-บานเป็นอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก  -ประตูเป็นเหล็กยืดหรือบานม้วน ติดต้ังอุปกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอก  -ประตูเป็นเหล็กยืดหรือบานม้วน ติดต้ังอุปกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอก

 -ประตูเป็นเหล็กยืดหรือบานม้วน ติดต้ังอุปกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอก

7 การรับน้้าหนักของพ้ืน  -พ้ืนรับ นน.ได้ไม่เกิน 2,000 กก. ต่อ ตร.ม  -พ้ืนรับ นน.ได้ต้ังแต่ 2,001 กก. แต่ไม่เกิน 3,000  กก. ต่อ ตร.ม  -พ้ืนรับ นน.ได้ต้ังแต่ 3,001 กก.ข้ึนไป

8 ระยะช่วงเสารับโครงหลังคา (SPAN)  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา น้อยกว่า 12 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา 13-20 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 21-30 เมตร 

9 ความสูงของอาคาร  -สูงไม่เกิน 9 เมตร  -สูงต้ังแต่ 10-12 เมตร  -สูงต้ังแต่ 13-15 เมตร 

8 ระดับพ้ืน  -ระดับพ้ืนยกสูง  -ระดับพ้ืนยกสูง  -ระดับพ้ืนยกสูง

9 ระบบระบายอากาศ  -มีระบบระบายอากาศ  -มีระบบระบายอากาศ  -มีระบบระบายอากาศ

10 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

สายไฟเดินใน ท่อหรือ Electrical conduit สายไฟเดินใน ท่อหรือ Electrical conduit สายไฟเดินใน ท่อหรือ Electrical conduit

12 ระบบปรับอากาศ ติดต้ังระบบปรับอากาศ20%ของพ้ืนท่ี ติดต้ังระบบปรับอากาศ50%ของพ้ืนท่ี ติดต้ังระบบปรับอากาศ80%ของพ้ืนท่ี

13 ลิฟท์ ไม่มี มีลิฟท์ขนของ มีลิฟท์ขนของ

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ห้างค้าปลีก (Hypermarket)               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
504 เรือนคนใช้/ห้องครัว (ใช้ราคาตามรูปแบบอาคารที ใกล้เคียงมาเปรียบเทียบ)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
505 โรงจอดรถยนต์ 3,150 3,500

** รายละเอียดดังกล่าวเป็นรายละเอียดเบ้ืองต้นที สอดคล้องกับมูลค่าราคาปานกลางเท่าน้ัน ไม่รวมในส่วนที ก่อสร้างดีกว่า

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

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ

4 ฝ้าเพดาน  ไม่มี  ไม่มี

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ / ผิวพ้ืนปูกระเบ้ือง

6 ผนังและผิวผนัง  -ไม่มี  -ไม่มี

7 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -ไม่มี  -ไม่มี

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
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 - อาคารตึกช้ันเดียว 7,900 9,700 11,200
 - อาคารตึกสูง 2 ช้ัน 7,800 9,000 10,300
 - อาคารตึกสูง 3-5 ช้ัน 9,600 11,000 12,700
 - อาคารตึกสูง 6-8 ช้ัน 11,000 12,600 16,000

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

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

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

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน กระเบ้ืองเซรามิคขนาด 60x60 ซ.ม. หรือเทียบเท่า

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

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้แดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก/งานอลูมิเนียม/

  กระจก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก/งานอลูมิเนียม

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวัสดุปูผิวพ้ืน, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบดับเพลิง  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

12 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารเรียน               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่26

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
507

 - อาคารตึกสูงไม่เกิน 5 ช้ัน 20,000 22,000 26,400
 - อาคารตึกสูง 6-8 ช้ัน 22,000 24,200 29,100
 - อาคารตึกสูง 9-15 ช้ัน 24,200 26,700 32,100
 - อาคารตึกสูง 16-25 ช้ัน 26,700 29,400 35,300
 - อาคารตึกสูง 26 ช้ัน ข้ึนไป 29,400 32,400 38,900

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

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

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงสร้างหลังคาเป็นคสล.  -โครงสร้างหลังคาเป็นคสล.  -โครงสร้างหลังคาเป็นคสล.

4 ฝ้าเพดาน  -ฝ้าท้องพ้ืน ค.ส.ล.  -ฝ้าโครงเคร่าทีบาร์แผ่นฝ้ายิปซ่ัม  -ฝ้าโครงเคร่าทีบาร์แผ่นฝ้าอคลูสติก

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบหรือขัดมันเรียบในส่วนพ้ืนท่ีเช่า  -ผิวพ้ืนขัดมันปูกระเบ้ืองยางในส่วนพ้ืนท่ีเช่า  -ผิวพ้ืนขัดมันปูกระเบ้ืองยางในส่วนพ้ืนท่ีเช่า 

  พ้ืนท่ีส่วนกลางปูกระเบ้ืองเซรามิคหรือกระเบ้ืองยาง   พ้ืนท่ีส่วนกลางปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 60x60 ซม.   พ้ืนท่ีส่วนกลางปูหินอ่อนหรือหินแกรนิตขนาดมาตรฐาน 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบเรียบหรือผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปทาสี  -ผนังก่ออิฐฉาบเรียบหรือผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปทาสี  -ผนังก่ออิฐฉาบเรียบหรือผนังคอนกรีตส้าเร็จรูปทาสี ผนังกรอบรอบ

  ผนังกรอบรอบอาคารมีผนังกระจกไม่เกิน50%   ผนังกรอบรอบอาคารมีผนังกระจกไม่เกิน80%บางส่วนกรุด้วย   อาคารเป็นผนังกระจก CURTAIN WALL ท้ังอาคารเป็นส่วนใหญ่

  อลูมิเนียมคอมโพสิตหรือวัสดุเทียบเท่า   บางส่วนกรุด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตหรือวัสดุเทียบเท่า

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็ง บานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็งและวงกบอลูมิเนียม ประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูก  -วงกบไม้แดงหรือมะค่า และวงกบอลูมิเนียม ประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   ฟัก/บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม หน้าต่างไม้สักบานทึบ กรอบบาน   สักลูกฟัก/บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม หน้าต่างไม้สักบานทึบ 

  ไม้สักลูกฟักกระจก/บานกระทุ้งหรือบานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม   กรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก/บานกระทุ้งหรือบานเล่ือนกระจกกรอบ

  อลูมิเนียม

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผิวพ้ืนและผนังปูกะเบ้ืองเซรามิค ขนาด 8x8 น้ิว หรือ  -ห้องน้้าผิวพ้ืนและผนังปูกะเบ้ืองเซรามิค ขนาด 8x8 น้ิว หรือ 12x12 น้ิว  -ห้องน้้าผิวพ้ืนและผนังปูกระเบ้ืองเซรามิคขนาดใหญ่ หรือกระเบ้ือง

  12 x 12 น้ิว โถส้วมเป็นชักโครก อ่างล้างหน้าแบบแขวนลอย   ดูสวยงาม โถส้วมเป็นชักโครก อ่างล้างหน้ามีเคาน์เตอร์  แกรนิตโตดูสวยงาม โถส้วมชักโครก อ่างล้างหน้ามีเคาน์เตอร์

  ผนังก้ันห้องส้วมส้าเร็จรูป  ผนังก้ันห้องส้วมส้าเร็จรูป

9 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อน้้าท้ิง พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อน้้าท้ิง พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อน้้าท้ิง พี.วี.ซี

  ถังบ้าบัดน้้าเสีย, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน, อุปกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถังบ้าบัดน้้าเสีย, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน, อุปกรณ์คุณภาพปานกลาง   ถังบ้าบัดน้้าเสีย, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน,  อุปกรณ์ชนิดดี

10 ระบบดับเพลิง  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ มีระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟ

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีสายกราวด์

  สายไฟ Electrical conduit   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ตืดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ตืดต้ัง Safety  Switches 

12 ระบบปรับอากาศ  -มีระบบปรับอากาศแบบ SPLIT TYPE ในพ้ืนท่ีส้านักงาน  -มีระบบปรับอากาศแบบ SPLIT TYPE หรือ PACKAGE AIR COOL  -มีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 

  ในพ้ืนท่ีส้านักงาน

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารส่านักงาน               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่27

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
508 ภัตราคาร/ร้านอาหาร

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

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

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

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่นระดับ

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืน Floor  hardener ปูกระเบ้ืองเซรามิค หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener ปูหินแกรนิต หรือเทียบเท่า

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

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวัสดุปูผิวพ้ืน, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อน้้าท้ิง พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อน้้าท้ิง พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อน้้าท้ิง พี.วี.ซี

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

11 ระบบดับเพลิง  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

12 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสายลอย   สายไฟเดินสายลอย, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

(ใช้ราคาตามรูปแบบอาคารที ใกล้เคียงมาเปรียบเทียบ)



หนา้ที ่28

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
509

อาคารตึกสูงไม่เกิน 4 ช้ัน 15,000 19,000 21,000
อาคารตึกสูง 5-8  ช้ัน 17,000 20,000 22,000

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

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็กมีช่องเปิดพ้ืนบางส่วน  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็กมีช่องเปิดพ้ืนขนาดใหญ่
3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -หลังคา ค.ส.ล  -หลังคา ค.ส.ล 
4 ฝ้าเพดาน  -ท้องพ้ืน ค.ส.ล.  -ยิปซ่ัมทีบาร์  -ยิปซ่ัมฉาบเรียบทาสี 
5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดมันเรียบปูกระเบ้ืองยาง  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิก  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิก, กระเบ้ืองแกรนิตโต บางส่วนปูหินแกรนิตหรือ

  วัสดุเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบทาสี  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบทาสี หรือผนัง Metal Sheet  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบทาสี, ผนัง Metal Sheet หรือผนังกระจก

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็งและวงกบอลูมิเนียม ประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สัก  -วงกบไม้แดงหรือมะค่า และวงกบอลูมิเนียม ประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้

  หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกใส   ลูกฟัก/บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม หน้าต่างบานกระทุ้งหรือ   สักลูกฟัก/บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม หน้าต่างบานกระทุ้งหรือบานเล่ือน

  กรอบอลูมิเนียม   อลูมิเนียม

8 ระบบดับเพลิง  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

9 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีสายกราวด์

  สายไฟเดินสายแบบลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

10 ระบบปรับอากาศ  -แบบแยกส่วน  -แบบรวมศูนย์  -แบบรวมศูนย์

11 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ห้างสรรพสินค้า (Department Store)               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่29

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
509.1

อาคารตึกสูงไม่เกิน 4 ช้ัน 17,000 24,000 28,000
อาคารตึกสูง 5-8  ช้ัน 19,000 25,000 30,000

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

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล. หรือเหล็กมีช่องเปิดพ้ืนอาคาร  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็กมีช่องเปิดพ้ืนอาคาร  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็กมีช่องเปิดพ้ืนอาคารขนาดใหญ่

  บางส่วน   หลายจุด   หลายจุด

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -หลังคา ค.ส.ล  -หลังคา ค.ส.ล  -หลังคา ค.ส.ล

4 ฝ้าเพดาน  -ยิปซ่ัมทีบาร์  - ยิปซ่ัมฉาบเรียบทาสี  -ยิปซ่ัมฉาบเรียบทาสีเล่นระดับ

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิกในพ้ืนท่ีส่วนกลาง  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิกในพ้ืนท่ีส่วนกลาง  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิกหรือกระเบ้ืองแกรนิตโต บางส่วนปูหินแกรนิตหรือ

  วัสดุเทียบเท่าในพ้ืนท่ีส่วนกลาง

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบทาสี มีกระจกบางส่วน  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า มีกระจกบางส่วน  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้ามีผนังกระจกเป็นส่วนใหญ่มีการตกแต่ง

  มีการตกแต่งผนังภายนอกอาคารบางส่วน   ผนังภายนอกอาคารด้วยวัสดุเช่นกรุหินแกรนิต,อลูมิเนียมคอมโพสิตหรือเทียบเท่า

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็งและวงกบอลูมิเนียม ประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สัก  -วงกบไม้แดงหรือมะค่า และวงกบอลูมิเนียม ประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้

  หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกใส   ลูกฟัก/บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม หน้าต่างบานกระทุ้งหรือ   สักลูกฟัก/บานเล่ือนกระจกกรอบอลูมิเนียม หน้าต่างบานกระทุ้งหรือบานเล่ือน

  กรอบอลูมิเนียม   อลูมิเนียม

8 ระบบดับเพลิง  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

9 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีสายกราวด์

  สายไฟเดินสายแบบลอย   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

10 ระบบปรับอากาศ  แบบแยกส่วน แบบรวมศูนย์ แบบรวมศูนย์

11 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ศูนย์การค้า (Shopping Mall)               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่30

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
510 สถานีบริการน่้ามันเช้ือเพลิง

 - หลังคาคลุมเกาะจ่ายน้้ามัน                        ทุกประการก็ได้
   คิดพ้ืนท่ีใช้สอยตามขอบเขตหลังคาคลุม ** รายละเอียดการออกแบบและก่อสร้างใช้มาตรฐานกรมธุรกิจพลังงานและกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
 - ถังน้้ามันใต้ดินสองช้ัน ขนาด 15,000 ลิตร 300,000
 - ถังน้้ามันใต้ดินสองช้ัน ขนาด 20,000 ลิตร  400,000
 - ถังน้้ามันใต้ดินสองช้ัน ขนาด 30,000 ลิตร (น้้ามัน E85  1 ช่อง) 450,000
 - ส่วนบริการเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง (หลุมเปล่ียนถ่าย) 10,000 10,500 11,000
 - ส่วนบริการสะดวกซ้ือ 10,000 11,000 12,000
 - ร้านกาแฟพร้อมป้ายร้านกาแฟและโลโก้สัญลักษณ์ 15,000 18,000 20,000
 - ร้าน/ศูนย์จ้าหน่ายอาหาร (เปิดโล่ง) 7,000 8,000 9,000
ป้าย Highway  Sign สูง 16-20 เมตร 300,000 400,000 500,000

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
                      การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการ

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

5,000 6,000 7,000



หนา้ที ่31

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
511

 - พ้ืนท่ีไม่เกิน   1,000   ตร.ม. 6,100 7,100 8,600 ** รายละเอียดดังกล่าวเป็นรายละเอียดเบ้ืองต้นที สอดคล้องกับราคากลางที แนบมาเท่าน้ัน

 - พ้ืนท่ีต้ังแต่    1,001   ตร.ม.  ข้ึนไป 5,900 6,900 8,300
  

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  - เสาเข็ม เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็ม เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.  -เสาเข็ม เสาคอนกรีต ฐานราก ค.ส.ล.
2 โครงสร้าง  - โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก
3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  - โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ/โครงถัก มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ / เมทัลชีท  -โครงถัก/โครงหลังคาโค้ง มุงกระเบ้ืองลอน / เมทัลชีท
4 ฝ้าเพดาน  - ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี
5 ผิวพ้ืน  - ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ / ผิวพ้ืนปูกระเบ้ือง  - ยกพ้ืนสูง ผิวพ้ืนปูกระเบ้ือง
6 ผนัง / การก้ันแผง  - ไม่มี  - ท้าเคาน์เตอร์ขาย  - ก้ันล็อค / ท้าเคาน์เตอร์ขาย
7 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  - แบบมาตรฐาน  - มีไฟฟ้าติดตามล็อค/แผง  - มีไฟฟ้าติดตามล็อค/แผง
8 ระบบประปา / ระบบระบายน้้า  - แบบมาตรฐาน  - มีประปาติดตามล็อค/แผง / ระบบดักไข่มัน  - มีประปาติดตามล็อค/แผ / ระบบดักขยะ/ดักไข่มัน

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
ตลาดสด               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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อาคารตึก 3  ช้ัน,  3 ช้ัน มีช้ันลอย 12,400 13,000 14,000
อาคารตึก 4  ช้ัน,  4 ช้ัน มีช้ันลอย 13,900 14,600 15,500
อาคารตึก 5 ช้ัน 15,600 16,400 17,200

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

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

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

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี,   -เคร่าไม้เน้ือแข็ง กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ มีการเล่น

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า

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

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  ไม่มีวัสดุปูผิวพ้ืน, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก (เกรดอย่างดี)   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก (เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบดับเพลิง  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

12 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ เดินสาย Electrical conduit   สายไฟเดินสายElectrical conduit, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายElectrical conduit, ติดต้ัง Safety  Switches 

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529) (ดูรายละเอียดใน 529)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โฮมออฟฟิศ               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่33

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
513

 - โรงเรือนสุกร    แบบปิด 3,200 4,200 5,000 ** รายละเอียดดังกล่าวเป็นรายละเอียดเบ้ืองต้นที สอดคล้องกับราคากลางที แนบมาเท่าน้ัน
 - โรงเรือนไก่ไข่   แบบปิด 3,100 3,800 4,600 ** หากรายละเอียดอาคารใดไม่สอดคล้องกับการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ให้ตรวจสอบประมาณการค่าก่อสร้าง (BOQ) 
 - ส้านักงานและห้องอาบน้้าฆ่าเช้ือ     และแบบแปลนอีกคร้ัง
   พร้อมอุปกรณ์สเปร์ยออโต้

 - โรงฆ่าเช้ือรถยนต์  พร้อมอุปกรณ์ 9,400 10,300 11,300
 - โรงเล้ียงสัตว์  แบบเปิด                          2,000 2,500 3,000

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

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ / โครงถัก, มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ

  / เมทัลชีท  / เมทัลชีท

4 ฝ้าเพดาน  - ไม่มี  - ไม่มี  - เมทัลชีท / ผ้า PU

5 ระดับพ้ืน / ผิวพ้ืน  -ดินบดอัด / พ้ืนวางบนดิน  - คอนกรีตหล่อบนพ้ืน / ยกพ้ืนสูง  - ยกพ้ืนสูง 

6 ผนัง / การก้ันคอก  - ไม่มีผนัง / ผนังตาข่าย (ไก่)  - ผนังก่ออิฐบล็อค สูง 0.8-1 เมตร / เมทัลชีท  - ผนังก่ออิฐบล็อค สูง 0.8-1 เมตร / ก้ันคอกภายใน

8 ระยะช่วงเสา  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา น้อยกว่า 5 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา 5-6 เมตร  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคาต้ังแต่ 6 เมตร ข้ึนไป

9 ความสูงของอาคาร  -สูงไม่เกิน 4 เมตร  -สูงต้ังแต่ 4-6 เมตร  -สูงต้ังแต่ 6 เมตร ข้ึนไป 

10 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน

11 ระบบประปา / ระบบระบายน้้า  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้ฟาร์มเล้ียงสัตว์

15,900 17,50014,400
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 - อู่ซ่อมรถ (มีผนัง/ประตูรอบอาคาร) 6,300 8,100 11,000
 - อู่ซ่อมรถ (ไม่มีผนัง) 4,700 6,400 7,700

1 โครงสร้าง  -ไม่ตอกเสาเข็ม  -ไม่ตอกเสาเข็ม  -ไม่ตอกเสาเข็ม
 -งานบดอัดดินเดิม  -งานบดอัดดินเดิม  -งานบดอัดดินเดิม
 -งานวัสดุรองพ้ืน (หินคลุก,ลูกรัง)  -งานวัสดุรองพ้ืน (หินคลุก,ลูกรัง)  -งานวัสดุรองพ้ืน (หินคลุก,ลูกรัง)
 -งานฐานราก คสล.  -งานฐานราก คสล.  -งานฐานราก คสล.
 -ตอม่อ คสล.  -ตอม่อ คสล.  -ตอม่อ คสล.
 -โครงสร้างเสา คสล.  -โครงสร้างเสา คสล. หรือเหล็ก  -โครงสร้างเสา คสล. หรือเหล็ก
 -โครงสร้างคาน คสล.  -โครงสร้างคาน คสล. หรือเหล็ก  -โครงสร้างคาน คสล. หรือเหล็ก
 -งานโครงสร้างพ้ืนวางบนดิน (GS) หนาไม่เกิน 0.15 m.  -งานโครงสร้างวางบนดิน (GS) หนา 0.20-0.25 m.  -งานโครงสร้างวางบนดิน (GS) หนา 0.25 m. ข้ึนไป

2 การรับน้้าหนักพ้ืน  -ข้ึนอยู่กับการบดอัดและพ้ืนรับน้้าหนักได้ไม่เกิน 1,000 kg/m2.  -ข้ึนอยู่กับการบดอัดและพ้ืนรับน้้าหนักได้ 1,000 kg/m2. ข้ึนไป  -ข้ึนอยู่กับการบดอัดและพ้ืนรับน้้าหนักได้ 2,000 kg/m2. ข้ึนไป 
  แต่ไม่เกิน 2,000kg/m2.   แต่ไม่เกิน 3,000 kg/m2

3 ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา(SPAN)  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา  -ความยาวช่วงเสารับโครงหลังคา
  น้อยกว่า 10 เมตร   10-20 เมตร  20 เมตร ข้ึนไป

4 ความสูงเสา  -สูงไม่เกิน 6 เมตร  -สูงต้ังแต่ 7-10 เมตร  -สูงต้ังแต่ 10-12 เมตร
5 ระดับพ้ืน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน  -พ้ืนอยู่ระดับดิน
6 โครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 

 -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีส  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวน  -มุงด้วยแผ่นเมทัลชีสพร้อมติดแผ่นฉนวน
  กันความร้อน กันความร้อน

7 ผิวพ้ืน  -พ้ืนขัดหยาบหรือขัดมัน  -พ้ืน FLOOR HARDENER หรือเทียบเท่า  -พ้ืน FLOOR HARDENER หรือเทียบเท่า
8 ผนังและผิวหนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค  -ผนังเมทัลชีส, LOUVER หรือผนังก่อคอนกรีตบล็อค

  ฉาบปูนเรียบ เซาะร่องไม่ทาสี   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี   ฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง ทาสี หรือผนังคสล.ฉาบเรียบ ทาสี
9 งานประตูทางเข้าโกดัง  -งานประตูบานม้วน ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานม้วน ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบโซ่รอก  -งานประตูบานม้วนแบบหนา ติดต้ังเปิด-ปิด ด้วยระบบมอเตอร์

  หรือระบบมอเตอร์
10 ระบบระบายอากาศ  -ไม่มี  -มี LOUVER รอบ  -มี LOUVER รอบ และ Monitor
11 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
12 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกหรือขาสปริงต์เหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย   สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย   สวิทซ์และเต้ารับแบบกล่องติดลอย 
  เดินสายไฟลอย   เดินสายไฟลอย ติดต้ัง SAFETY SWITCHES   เดินสายไฟลอยแบบร้อยท่อ ติดต้ัง SAFETY SWITCHES

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่35

5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
515 ป้อมยาม

6,000 13,000 17,000

1 โครงสร้าง  -เสา คาน พ้ืน คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา คาน พ้ืน คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา คาน พ้ืน คอนกรีตเสริมเหล็ก

2 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  -โครงหลังคา คสล.

 -มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -มุงกระเบ้ืองลอนคู่ หรือ Metal Sheet หรือ คสล.  -มุงซีแพคโมเนีย หรือ Metal Sheet

เชิงชายไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก เชิงชายไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก เชิงชายไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก

3 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุวัสดุแผ่นเรียบต่างๆ  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี แผ่นฝ้าวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อเรียบทาสี  -เคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุทับด้วยวัสดุแผ่นเรียบฉาบรอยต่อ 

หรือโครงฝ้าอลูมิเนียม T-Bar วางแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดทาสี มีการเล่นระดับหรือตกแต่งหลุมฝ้าเพดาน

ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ผิวพ้ืน  -ปูด้วยกระเบืองเคลือบ  -ปูด้วยกระเบืองเซรามิก  -ปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้/หินแกรนิต

5 ผนังและผิวผนัง  - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค  - ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จ

ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จ

6 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง  - วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  - วงกบกรอบบานอะลูมิเนียม / กระจก  -วงกบกรอบบานอะลูมิเนียม / กระจก

หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฝักกระจก หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจกใส หน้าต่างไม่สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

7 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  - โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  - โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้าแบบกล่องติดลอย สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้าแบบกล่องติดลอย 

ไม่มีสายกราวด์สายไฟ เดินสายลอย มีสายกราวด์ สายไฟเดินร้อยท่อ พีวีซี มีสายกราวด์ สายไฟเดินร้อยท่อ พีวีซี

8 งานทีสีอาคาร  -ทาสีน้้าอะคีริค ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้หรือเหล็ก  -ทาสีน้้าอะคีริค ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้หรือเหล็ก  -ทาสีน้้าอะคีริค ทาสีน้้ามันชนิดทาไม้หรือเหล็ก

เกรดมาตรฐาน เกรดพิเศษ เกรดสูงพิเศษ

9 งานเบ็ดเตล็ด  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

 -ห้องน้้า  -ห้องน้้า

 -ระบบปรับอากาศ

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
516 ศูนย์บริการรถยนต์ / โชว์รูมรถยนต์

ส่วนบริการตรวจ - เช็ค - ซ่อมรถยนต์ 6,900 8,300 10,000 ** รายละเอียดดังกล่าวเป็นรายละเอียดเบ้ืองต้นที สอดคล้องกับราคากลางที แนบมาเท่าน้ัน

ส่วนโชว์รูมขายรถยนต์ 12,600 18,000 25,000  ** รายละเอียดอาคาร ให้ตรวจสอบประมาณการค่าก่อสร้าง (BOQ), แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนอีกคร้ัง

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

2 โครงสร้าง  - โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก  - โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก  - โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  หรือเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  - โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ/โครงถัก มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ / เมทัลชีท  -โครงถัก/โครงหลังคาโค้ง มุงกระเบ้ืองซีแพคโมเนียบางส่วน / เมทัลชีท

4 ฝ้าเพดาน  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงเหล็ก  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงเหล็ก  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบเล่นระดับ โครงเหล็ก 

5 พ้ืน / ผิวพ้ืน  - ปูกระเบ้ือง  - ปูกระเบ้ือง / แกรนิตโต้ หรือเทียบเท่า  - พ้ืนเล่นระดับ ปูกระเบ้ือง / แกรนิต / หินอ่อน

6 ผนัง  - ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี / กระจก  - ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสีผนัง / กระจก ด้านหน้ากระจกเปลือย  - ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี / กระจกสูงเกินกว่า 4 เมตร 

สูงไม่เกิน 4 เมตร พร้อมตกแต่งผนังโดยใช้อลูมิเนียมคอมโพสิต รอบอาคาร พร้อมตกแต่งผนังโดยใช้อลูมิเนียมคอมโพสิต

7 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน

8 ระบบประปา / ระบบระบายน้้า  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน

9 ระบบลิฟท์  - ไม่มี  - ไม่มี  - ลิฟท์บรรทุก (ลิฟท์ยกรถ)

10 ระบบปรับอากาศ  - ระบบปรับอากาศเฉพาะส้านักงาน  - ระบบปรับอากาศ  - ระบบปรับอากาศ

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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 -อาคารจอดรถยนต์ ส่วนบนดิน ค.ส.ล. ไม่เกิน 5 ช้ัน 10,400 11,200 13,600
 -อาคารจอดรถยนต์ ส่วนบนดิน ค.ส.ล. 6-10 ช้ัน 12,500 14,000 16,400
 -อาคารจอดรถยนต์ ส่วนใต้ดิน ค.ส.ล. (1-2 ช้ัน) 23,000 23,400  -
 -อาคารจอดรถยนต์ ส่วนใต้ดิน ค.ส.ล. (3-4 ช้ัน) 28,100 30,900  -

ราคาสูงไม่มีราคาควรตัดท้ิง

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

2 โครงสร้าง  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือค.อ.ร.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.หรือค.อ.ร.  หรือเหล็ก  -โครงสร้างท่ัวไปเป็น ค.ส.ล.  หรือเหล็ก

กรณีส่วนใต้ดิน ไม่เกิน2ช้ันใช้ระบบป้องกันดินแบบ Sheet -Pile กรณีส่วนใต้ดิน ไม่เกิน2ช้ันใช้ระบบป้องกันดินแบบ Sheet -Pile

ต้ังแต่3ช้ันข้ึนไปใช้ระบบป้องกันดินแบบ Diaphargm Wall ต้ังแต่3ช้ันข้ึนไปใช้ระบบป้องกันดินแบบ Diaphargm Wall

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาค.ส.ล.หรือ ค.อ.ร.  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  มุงด้วย Metal Sheet  มีฉนวนกันความร้อน

4 ฝ้าเพดาน  ไม่มี ไม่มี

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังกันตกค.ส.ลสูงประมาณ1เมตร ทาสี ผนังกันตกค.ส.ลสูงประมาณ1เมตรทาสี  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

7 ทางข้ึนลงระหว่างช้ัน  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน

8 อุปกรณ์นับจ้านวนรถจอด  -ไม่มี  - แบบมาตรฐาน  - แบบมาตรฐาน / ระบบประมวลผลแสดงท่ีว่างท่ีเหลือ

9 ระบบดับเพลิง  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

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

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย

  สายไฟ Electrical conduit   สายไฟElectrical conduit, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟElectrical conduit, ติดต้ัง Safety  Switches 

11 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) มี (ดูรายละเอียด 529) มี (ดูรายละเอียด 529) มี (ดูรายละเอียด 529)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารจอดรถยนต์-ที จอดรถยนต์ในอาคาร คสล.               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
518 อาคารธุรกิจ (ไม่รวมที จอดรถ)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

(ใช้ราคาตามรูปแบบอาคารที ใกล้เคียงมาเปรียบเทียบ)
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
519 อาคารโรงภาพยนตร์ เป็นอาคาร 

Stand alone ไม่อยู่ในห้าง/ศูนย์การค้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

ใช้ราคาเทียบเคียงกับอาคารที มีรูปแบบใกล้เคียงกัน



5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
520

 - โรงพยาบาล ไม่เกิน 5 ช้ัน 22,000 24,200 29,000
 - โรงพยาบาล 6-8 ช้ัน 24,200 26,600 32,000
 - โรงพยาบาล 9-15 ช้ัน 26,600 29,400 35,300
 - โรงพยาบาล 16-25 ช้ัน 29,400 32,300 38,800
 - โรงพยาบาล 26 ช้ัน ข้ึนไป 32,300 35,600 42,800

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

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

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอน หรือ โมเนีย โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองโมเนีย หรือเทียบเท่า หลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม 

หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์

4 ฝ้าเพดาน  - ยิบซ่ัมบอร์ดทีบาร์หรือฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ เล่นระดับ หรือแต่งหลุม โครงคร่าวอลูมิเนียม

5 ผิวพ้ืน  -กระเบ้ืองยางไวนิลชนิดม้วน  -ผิวพ้ืน กระเบ้ืองยางไวนิลชนิดม้วน  -ผิวพ้ืน กระเบ้ืองยางไวนิลชนิดม้วน

 -หรือปูลามิเนต หรือ แกรนิโต้ หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืนปูด้วยเซรามิคขนาดใหญ่ แกรนิโต้/หินแกรนิต หรือเทียบเท่า, 

บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ฉาบปูนเรียบ ทาสี  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี และ/หรือผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี และ/หรือผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม 

(Curtain Wall) (Curtain Wall)

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักหรือเทียบเท่าลูกฟักกระจก

หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก กรอบอลูมิเนียมชนิดหนาหน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก 

หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียม หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียม หรือบานกระจก หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียมชนิดหนา

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ กรุผิวผนังบางส่วน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคหรือเทียบเท่า, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป) วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคหรือเทียบเท่า, โถชักโครก (เกรดอย่างดี) วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคอย่างดี หรือแกรนิต หรือเทียบเท่า, โถชักโครกพร้อม

ระบบฉีดน้้าอัตโนมัติ (เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย หรือ สแตนเลส

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา PPR ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก HDPE  -ท่อเมนประปา PPR ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก HDPE  -ท่อเมนประปา PPR ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก HDPE

ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน มีบ่อดักขยะ/ไขมัน คุณภาพปานกลาง มีบ่อดักขยะ/ไขมัน คุณภาพดี

มีระบบบ้าบัดน้้าเสียตะกอนเร่ง (activated sludge) มีระบบบ้าบัดน้้าเสียตะกอนเร่ง (activated sludge)

ท่อน้้าประปา มีระบบน้้าเย็นและน้้าร้อนในอาคาร (Cool and Hot Water System)

11 ระบบดับเพลิง  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามกฏหมาย  -มีระบบตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดในอาคาร (Firehose cabinet)  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สปริงเกอร์ เคร่ืองตรวจจับควัน และ สัญญาญเตือนไฟ
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รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โรงพยาบาล (ไม่รวมพ้ืนที จอดรถ)               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา 

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

Asus039
Line



พร้อมระบบป๊ัมน้้าดับเพลิง (Fire pump) (Sprinkler, Smoke detector and Fire alarm)

และมีระบบท่อน้้าดับเพลิงในอาคาร พร้อมระบบป๊ัมน้้าดับเพลิง (Fire pump) 

หรือ มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติบางส่วนในอาคาร และ ตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดในอาคารทุกช้ัน (Firehose cabinet)

12 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED ครอบพลาสติก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED  หรือ โคมสะท้อนแสงขัดเงา

สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบลอยหรือฝังผนัง สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีระบบสายกราวด์ สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีระบบสายกราวด์

สายไฟเดินลอย หรือ เดินท่อร้อยสายไม่ฝังผนัง   สายไฟเดินท่อร้อยสายฝังผนังหรือฝ้าเพดาน, ติดต้ัง Safety  Switches สายไฟเดินท่อร้อยสายฝังผนังหรือฝ้าเพดาน, ติดต้ัง Safety  Switches

มีระบบส้ารองไฟฟ้าฉุกเฉินในอาคาร Uninteruptible Power Supply (UPS) มีระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางอัตโนมัติ (Lighting Control System)

พร้อมตู้ควบคุมไฟ (MDB: Main Distribution Board) มีระบบเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง (Standby Generator Set) พร้อมตู้ควบคุมไฟ 

มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในอาคาร (Emergency Lighting System) (MDB: Main Distribution Board) มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในอาคาร 

(Emergency Lighting System) และมีหม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร (Transformer)

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) มีลิฟท์ในอาคาร (ดูรายละเอียด 529) มีลิฟท์และบันไดเล่ือนในอาคาร  (ดูรายละเอียด 529) ระบบลิฟท์ ความเร็วสูง แยกลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนส่งเตียงคนไข้ 

มีระบบบันไดเล่ือนในอาคาร  (ดูรายละเอียด 529)

14 งานระบบอ่ืนๆ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System)

ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)

ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)

ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System) ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System) ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System)

ระบบเรียกพยาบาลจากเตียงคนไข้ (Nurse Call System) ระบบเรียกพยาบาลจากเตียงคนไข้ (Nurse Call System) ระบบเรียกพยาบาลจากเตียงคนไข้ (Nurse Call System)

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) มีระบบปรับอากาศแบบหล่อเย็นจากส่วนกลาง (Water Cooled chiller) ระบบกระจายเสียงในอาคาร (Sound System)

หรือระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) ระบบปรับอากาศแบบหล่อเย็นจากส่วนกลาง (Water Cooled chiller)

ระบบท่อส่งก๊าซ Oxygen ทางการแพทย์บางส่วนในอาคาร ระบบท่อส่งก๊าซ Oxygen ทางการแพทย์ทุกช้ันในอาคาร

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา 

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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 - โรงแรม ไม่เกิน 5 ช้ัน 14,000 17,000 20,000
 - โรงแรม 6-8 ช้ัน 18,000 19,800 21,800
 - โรงแรม 9-15 ช้ัน 22,000 24,200 26,700
 - โรงแรม 16 ช้ัน ข้ึนไป 25,000 27,500 30,300

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

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

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอน หรือ โมเนีย โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองโมเนีย หรือเทียบเท่า โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองโมเนีย ใช้วัสดุอย่างดี 

หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือกรุวัสดุผิวพ้ืน

4 ฝ้าเพดาน  - ยิบซ่ัมบอร์ดทีบาร์หรือฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ เล่นระดับ หรือแต่งหลุม โครงคร่าวอลูมิเนียม ฝ้าไม้

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืนปูพรม หรือ แกรนิโต้ หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืนปูด้วยแผ่นไม้ ปาร์เก้ไม้ เซรามิคแผ่นใหญ่ หรือหินแกรนิต หรือเทียบเท่า, 

บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ฉาบปูนเรียบ ทาสี  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี และ/หรือผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี และ/หรือผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม (Curtain Wall)

ส่วนห้องพัก ห้องโถงมีการตกแต่งผนัง หรือกรุวัสดุผนังราคาปานกลาง ส่วนห้องพัก ห้องโถงมีการตกแต่งผนัง หรือกรุวัสดุผนังอย่างดี  

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียม หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียม หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียมชนิดหนา

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ กรุผิวผนังบางส่วน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคหรือเทียบเท่า, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป) วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคหรือเทียบเท่า, โถชักโครก (เกรดอย่างดี) วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคอย่างดี หรือแกรนิต หรือเทียบเท่า, โถชักโครกพร้อม

ระบบฉีดน้้าอัตโนมัติ (เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน มีบ่อดักขยะ/ไขมัน คุณภาพปานกลาง มีบ่อดักขยะ/ไขมัน คุณภาพดี

มีระบบบ้าบัดน้้าเสียตะกอนเร่ง (activated sludge) มีระบบบ้าบัดน้้าเสียตะกอนเร่ง (activated sludge)

ท่อน้้าประปา มีระบบน้้าเย็นและน้้าร้อนในอาคาร (Cool and Hot Water System)

11 ระบบดับเพลิง  - มีระบบสัญญาญเตือนไฟไหม้ พร้อมเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ  - มีระบบสัญญาญเตือนไฟไหม้ พร้อมเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ  - มีระบบสัญญาญเตือนไฟไหม้ พร้อมเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ

  ตามกฏหมาย  -มีระบบตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดในอาคาร (Firehose cabinet)  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สปริงเกอร์ เคร่ืองตรวจจับควัน และ สัญญาญเตือนไฟ
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รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โรงแรม (ไม่รวมพ้ืนที จอดรถ)               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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พร้อมระบบป๊ัมน้้าดับเพลิง (Fire pump) (Sprinkler, Smoke detector and Fire alarm)

และมีระบบท่อน้้าดับเพลิงในอาคาร พร้อมระบบป๊ัมน้้าดับเพลิง (Fire pump) 

หรือ มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติบางส่วนในอาคาร และ ตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดในอาคารทุกช้ัน (Firehose cabinet)

12 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED ครอบพลาสติก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED  หรือ โคมสะท้อนแสงขัดเงา

สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบลอยหรือฝังผนัง สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีระบบสายกราวด์ สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีระบบสายกราวด์

สายไฟเดินลอย หรือ เดินท่อร้อยสายไม่ฝังผนัง   สายไฟเดินท่อร้อยสายฝังผนังหรือฝ้าเพดาน, ติดต้ัง Safety  Switches สายไฟเดินท่อร้อยสายฝังผนังหรือฝ้าเพดาน, ติดต้ัง Safety  Switches

มีระบบส้ารองไฟฟ้าฉุกเฉินในอาคาร Uninteruptible Power Supply (UPS) มีระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางอัตโนมัติ (Lighting Control System)

มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในอาคาร (Emergency Lighting System) มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในอาคาร (Emergency Lighting System)

พร้อมตู้ควบคุมไฟ (MDB: Main Distribution Board) มีระบบเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง (Standby Generator Set) พร้อมตู้ควบคุมไฟ 

(MDB: Main Distribution Board)

และมีหม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร (Transformer)

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) ไม่มีลิฟท์ หรือมีลิฟท์ขนาดเล็กในอาคาร มีลิฟท์บริการ และลิฟท์โดยสารส้าหรับผู้เข้าพัก แยกลิฟท์บริการ และลิฟท์โดยสารส้าหรับผู้เข้าพัก มีระบบลิฟท์ความเร็วสูงในอาคาร

(ดูรายละเอียด 529) (ดูรายละเอียด 529)  (High Speed Elevator) หรือแยกระบบลิฟท์ High Zone และ Low Zone

 หรือ มีบันไดเล่ือนในอาคาร (ดูรายละเอียด 529)

14 งานระบบอ่ืนๆ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System)

ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)

ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System) ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System) ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System)

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) มีระบบปรับอากาศแบบหล่อเย็นจากส่วนกลาง (Water Cooled chiller) ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)

และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) ระบบปรับอากาศแบบหล่อเย็นจากส่วนกลาง (Water Cooled chiller)

ระบบท่อส่งก๊าซ LPG ส้าหรับร้านอาหารและห้องครัว

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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 - อาคารตึก ไม่เกิน 5 ช้ัน 12,550 14,450 16,600
 - อาคารตึก 6-8 ช้ัน 14,750 16,950 19,500
 - อาคารตึก 9-15 ช้ัน 17,100 20,200 24,250
 - อาคารตึก 16 ช้ัน ข้ึนไป 21,400 24,600 27,050

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

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

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอน หรือ โมเนีย โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองโมเนีย หรือเทียบเท่า โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองโมเนีย ใช้วัสดุอย่างดี 

หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือกรุวัสดุผิวพ้ืน

4 ฝ้าเพดาน  - ยิบซ่ัมบอร์ดทีบาร์หรือฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ เล่นระดับ หรือแต่งหลุม โครงคร่าวอลูมิเนียม

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า

 -หรือผิวพ้ืนปูพรม หรือ ลามิเนต หรือ แกรนิโต้ หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืนปูด้วยแผ่นไม้ ปาร์เก้ไม้ เซรามิคแผ่นใหญ่ หรือหินแกรนิต หรือเทียบเท่า, 

บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ฉาบปูนเรียบ ทาสี  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี และ/หรือผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี และ/หรือผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม

 (Curtain Wall)  (Curtain Wall)

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียม หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียม หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียมชนิดหนา

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ กรุผิวผนังบางส่วน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคหรือเทียบเท่า, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป) วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคหรือเทียบเท่า, โถชักโครก (เกรดอย่างดี) วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคอย่างดี หรือแกรนิต หรือเทียบเท่า, โถชักโครกพร้อม

ระบบฉีดน้้าอัตโนมัติ (เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน มีบ่อดักขยะ/ไขมัน คุณภาพปานกลาง มีบ่อดักขยะ/ไขมัน คุณภาพดี

มีระบบบ้าบัดน้้าเสียตะกอนเร่ง (activated sludge) มีระบบบ้าบัดน้้าเสียตะกอนเร่ง (activated sludge)

11 ระบบดับเพลิง  - มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามกฏหมาย  - มีระบบสัญญาญเตือนไฟไหม้ พร้อมเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ  - มีระบบสัญญาญเตือนไฟไหม้ พร้อมเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ

 -มีระบบตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดในอาคาร (Firehose cabinet)  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สปริงเกอร์ เคร่ืองตรวจจับควัน และ สัญญาญเตือนไฟ

พร้อมระบบป๊ัมน้้าดับเพลิง (Fire pump) (Sprinkler, Smoke detector and Fire alarm)

หนา้ที ่44

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อพาร์ทเมนต์-อาคารพักอาศัยรวม (ไม่รวมพ้ืนที จอดรถ)               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



และมีระบบท่อน้้าดับเพลิงในอาคาร พร้อมระบบป๊ัมน้้าดับเพลิง (Fire pump) 

หรือ มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติบางส่วนในอาคาร และ ตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดในอาคารทุกช้ัน (Firehose cabinet)

12 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED ครอบพลาสติก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED  หรือ โคมสะท้อนแสงขัดเงา

สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบลอยหรือฝังผนัง สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีระบบสายกราวด์ สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีระบบสายกราวด์

สายไฟเดินลอย หรือ เดินท่อร้อยสายไม่ฝังผนัง   สายไฟเดินท่อร้อยสายฝังผนังหรือฝ้าเพดาน, ติดต้ัง Safety  Switches สายไฟเดินท่อร้อยสายฝังผนังหรือฝ้าเพดาน, ติดต้ัง Safety  Switches

มีระบบส้ารองไฟฟ้าฉุกเฉินในอาคาร Uninteruptible Power Supply (UPS) มีระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางอัตโนมัติ (Lighting Control System)

มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในอาคาร (Emergency Lighting System) มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในอาคาร (Emergency Lighting System)

พร้อมตู้ควบคุมไฟ (MDB: Main Distribution Board) มีระบบเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง (Standby Generator Set) พร้อมตู้ควบคุมไฟ 

(MDB: Main Distribution Board)

และมีหม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร (Transformer)

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) ไม่มีลิฟท์ หรือมีลิฟท์ขนาดเล็กในอาคาร แยกลิฟท์บริการ และลิฟท์โดยสารส้าหรับผู้เข้าพัก แยกลิฟท์บริการ และลิฟท์โดยสารส้าหรับผู้เข้าพัก

(ดูรายละเอียด 529) (ดูรายละเอียด 529) มีระบบลิฟท์ความเร็วสูงในอาคาร (High Speed Elevator)

หรือแยกระบบลิฟท์ High Zone และ Low Zone หรือ มีบันไดเล่ือนในอาคาร

(ดูรายละเอียด 529)

14 งานระบบอ่ืนๆ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System)

ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)

ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System) ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System) ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System)

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) มีระบบปรับอากาศแบบหล่อเย็นจากส่วนกลาง (Water Cooled chiller) ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)

และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) ระบบปรับอากาศแบบหล่อเย็นจากส่วนกลาง (Water Cooled chiller)

ระบบท่อส่งก๊าซ LPG ส้าหรับร้านอาหารและห้องครัว

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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หนา้ที ่46

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
523 12,000 15,500 18,600

1 เสาเข็ม-ฐานราก-ต่อม่อ  -เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน.  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  -เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ หรือส่ีเหล่ียมตัน.  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.  --เสาเข็ม คอร.หรือเสาเข็มเจาะ  ฐานราก-ตอม่อ ค.ส.ล.

2 โครงสร้าง  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก  -เสา  คาน  พ้ืน  คอนกรีตเสริมเหล็ก

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาไม้เน้ือแข็ง มุงกระเบ้ืองลอนต่างๆ  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงกระเบ้ืองลอนคู่, หรือ Metal Sheet  -โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงซีแพ็คโมเนีย,หรือ Metal Sheet

  เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้กรุวัสดุแผ่นเรียบ   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง   เชิงชาย ไม้เน้ือแข็ง+ปิดนก,  ฝ้าใต้ชายคาเคร่าไม้ติดไม้ระแนง

4 ฝ้าเพดาน  - ยิบซ่ัมบอร์ดทีบาร์หรือฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ เล่นระดับ หรือแต่งหลุม โครงคร่าวอลูมิเนียม

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเคลือบ,  บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเคลือบ  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองเซรามิก, บัวเชิงผนังกระเบ้ืองเซรามิก  -ผิวพ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองแกรนิโต้/หินแกรนิต, บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  ทาสีน้้าอะคีริค  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, ฝาไม้แดง, ไม้สัก  ตีทับซ้อนตามแนวต้ังหรือ

  ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง   ผนังภายนอกเซาะร่องแต่งแนว หรือติดค้ิวบัวปูนส้าเร็จรูปติดผนัง

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

  หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส   หรือวงกบ/ กรอบบานประตู-หน้าต่าง  อลูมิเนียมลูกฟักกระจกใส

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก,   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

  พ้ืนห้องน้้าปูกระเบ้ืองเคลือบขนาดเล็ก, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, ติดต้ังสุขภัณฑ์คุณภาพเกรดดี

  มีราคาสูง โถชักโครก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย ครบถ้วน

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 พี.วี.ซี เดินลอย  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

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

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก ติดเพดาน  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติกแบบกลมหรือส่ีเหล่ียม อัดนูน  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ครอบตะแกรงอลูมิเนียม ฝังฝ้า/ติดลอย

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไม่มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์

สายไฟเดินลอย หรือ เดินท่อร้อยสายไม่ฝังผนัง   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ พีวีซี, ติดต้ัง Safety  Switches

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

13 งานเบ็ดเตล็ด  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสังกะสี  -ติดต้ังรางรับน้้าฝนและท่อระบายน้้าฝนสแตนเลส

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
สโมสร (ในโครงการที อยู่อาศัย)             การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
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 - ความสูงไม่เกิน 9 เมตร 11,100 13,400 16,000
 - ความสูง 9.01 ถึง 12.00 เมตร 13,500 16,000 19,300
 - ความสูง 12.01 ถึง 16.00 เมตร 16,100 19,300 23,200

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

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

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

4 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า

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

6 ประตู  -วงกบ-บานเป็นอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก  -ประตูเป็นเหล็กยืดหรือบานม้วน ติดต้ังอุปกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอก  -ประตูเหล็กบานม้วน ติดต้ังอุปกรณ์เปิด/ปิด ด้วยลูกรอกหรือมอเตอร์

8 ระยะช่วงเสา

9 ความสูงของอาคาร

8 ระดับพ้ืน  -ระดับพ้ืนอยู่ระดับดิน  ( on  ground)  -ระดับพ้ืนอยู่ระดับดิน  ( on  ground)  -ระดับพ้ืนยกสูง

9 ระบบระบายอากาศ  -ไม่มีระบบระบายอากาศ  -มีระบบระบายอากาศ  -มีระบบระบายอากาศ

10 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

11 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์โคมสะท้อนแสงขัดเงา

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,   ไม่มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์

สายไฟเดินลอย หรือ เดินท่อร้อยสายไม่ฝังผนัง   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายร้อยท่อ, ติดต้ัง Safety  Switches 

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
โรงยิมอเนกประสงค์               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
525 อาคารตรวจสภาพน ่า-

บ่าบัดน ่าเสียและระบายน ่าทิ ง
10,000 ‒

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

7,000
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5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
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ห้องน่้า/ห้องส้วม (สถานีจ่ายน่้ามัน) 14,100 18,000 21,100 หมายเหตุ

ห้องน่้า/ห้องส้วม ในตลาด/สาธารณะ 12,400 15,500 18,600
ห้องน่้า/ห้องส้วม ในสถานศึกษา 10,700 13,400 16,100

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

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

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

4 ฝ้าเพดาน  -เคร่าไม้เน้ือแข็ง, แผ่นฝ้ากรุกระเบ้ืองแผ่นเรียบ  - ยิบซ่ัมบอร์ดทีบาร์หรือฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนขัดหยาบ หรือขัดมันเรียบ  -ผิวพ้ืนเซรามิค หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน เซรามิคหรือกระเบ้ืองเคลือบ

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ปูเซรามิค  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนังก่ออิฐ Metal Sheet  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อกฉาบปูนเรียบ ทาสีน้้า หรือผนัง Metal Sheet

 ปูเซรามิคทาสี

 -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่มีวัสดุกรุผิวผนัง,  พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูง 1.60ม.   -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเคลือบ, โถชักโครก   พ้ืนห้องน้้า ค.ส.ล. ปูกระเบ้ืองเซรามิก, โถชักโครก

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

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

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

  สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์   สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบกล่องติดลอย,  มีสายกราวด์

 เดินท่อร้อยสายไม่ฝังผนัง   สายไฟเดินสายElectrical conduit, ติดต้ัง Safety  Switches   สายไฟเดินสายElectrical conduit, ติดต้ัง Safety  Switches 

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารห้องน่้า-ห้องส้วม               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

กรณีท่ีมีการต่อเติมห้องน้้าในอาคาร



5 ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
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 - อาคารตึก ไม่เกิน 5 ช้ัน 13,500 16,000 18,000
 - อาคารตึก 6-8 ช้ัน 15,000 18,000 21,000
 - อาคารตึก 9-15 ช้ัน 17,000 20,000 23,000
 - อาคารตึก 16-25 ช้ัน 20,000 24,000 28,000
 - อาคารตึก 26-35 ช้ัน 22,000 26,000 30,000
 - อาคารตึก 36 ช้ัน ข้ึนไป 30,000 35,000

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

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

3 โครงหลังคา-มุงหลังคา  -โครงหลังคาเหล็กมุงกระเบ้ืองลอน หรือ โมเนีย โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองโมเนีย หรือเทียบเท่า โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบ้ืองโมเนีย ใช้วัสดุอย่างดี 

หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือหลังคาดาดฟ้า คสล. แบบกันซึม หรือกรุวัสดุผิวพ้ืน

4 ฝ้าเพดาน  - ยิบซ่ัมบอร์ดทีบาร์หรือฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม  - ยิบซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ เล่นระดับ หรือแต่งหลุม โครงคร่าวอลูมิเนียม

5 ผิวพ้ืน  -ผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืน Floor  hardener หรือเทียบเท่า

 -หรือผิวพ้ืนปูพรม หรือ ลามิเนต หรือ แกรนิโต้ หรือเทียบเท่า  -ผิวพ้ืนปูด้วยแผ่นไม้ ปาร์เก้ไม้ เซรามิคแผ่นใหญ่ หรือหินแกรนิต หรือเทียบเท่า, 

บัวเชิงผนังไม้เน้ือแข็ง 

6 ผนังและผิวผนัง  -ผนังก่อคอนกรีตบล๊อก ฉาบปูนเรียบ ทาสี  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี และ/หรือผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม  -ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทาสี และ/หรือผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม

 (Curtain Wall)  (Curtain Wall)

7 วงกบ-ประตู-หน้าต่าง   -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัด/ไม้เน้ือแข็งบานทึบ/บาน พี วี ซี  -วงกบไม้เน้ือแข็ง บานประตูไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก  -วงกบไม้เน้ือแดง, มะค่า ประตูบานไม้อัดสัก/บานทึบไม้สักลูกฟัก

  หน้าต่างไม้เน้ือแข็งบานทึบ หรือกรอบบานไม้เน้ือแข็งลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก   หน้าต่างไม้สักบานทึบ หรือกรอบบานไม้สักลูกฟักกระจก

หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียม หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียม หรือบานกระจกกรอบบานอลูมิเนียมชนิดหนา

8 สุขภัณฑ์ /ห้องน้้า-ห้องส้วม  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ กรุผิวผนังบางส่วน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน  -ห้องน้้าผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบกรุกระเบ้ืองเคลือบสูงจรดฝ้าเพดาน

วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคหรือเทียบเท่า, โถชักโครก (เกรดท่ัวไป) วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคหรือเทียบเท่า, โถชักโครก (เกรดอย่างดี) วัสดุผิวพ้ืนปูเซรามิคอย่างดี หรือแกรนิต หรือเทียบเท่า, โถชักโครกพร้อม

ระบบฉีดน้้าอัตโนมัติ (เกรดดีมาก)

9 บันได,ลูกกรงบันได,และราวบันได  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงบันได/ราวบันได ไม้เน้ือแข็ง  -บันไดไม้เน้ือแข็ง,  ลูกกรงไม้สักกลึงลวดลาย/ราวบันไดไม้เน้ือแข็ง  -บันได-ราวบันได ไม้แดง,  มะค่า ลูกกรงไม้สัก,ไม้แดง กลึงลวดลาย

10 ประปา, สุขาภิบาล,   -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี  -ท่อเมนประปา พี.วี.ซี ฝังผนัง  ท่อระบายน้้า/ท่อโสโครก พี.วี.ซี

ถังบ้าบัดน้้าเสียส้าเร็จรูป, มีบ่อดักขยะ/ไขมัน มีบ่อดักขยะ/ไขมัน คุณภาพปานกลาง มีบ่อดักขยะ/ไขมัน คุณภาพดี

มีระบบบ้าบัดน้้าเสียตะกอนเร่ง (activated sludge) มีระบบบ้าบัดน้้าเสียตะกอนเร่ง (activated sludge)

ราคาปานกลาง ราคาสูง
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รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม (ไม่รวมพ้ืนที จอดรถ)               การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า



11 ระบบดับเพลิง  - มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามกฏหมาย  - มีระบบสัญญาญเตือนไฟไหม้ พร้อมเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ  - มีระบบสัญญาญเตือนไฟไหม้ พร้อมเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ

 -มีระบบตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดในอาคาร (Firehose cabinet)  -มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ สปริงเกอร์ เคร่ืองตรวจจับควัน และ สัญญาญเตือนไฟ

พร้อมระบบป๊ัมน้้าดับเพลิง (Fire pump) (Sprinkler, Smoke detector and Fire alarm)

และมีระบบท่อน้้าดับเพลิงในอาคาร พร้อมระบบป๊ัมน้้าดับเพลิง (Fire pump) 

หรือ มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติบางส่วนในอาคาร และ ตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีดในอาคารทุกช้ัน (Firehose cabinet)

12 ระบบไฟฟ้า-อุปกรณ์ดวงโคม  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ครอบพลาสติก/หรือขาสปริงเหล็ก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED ครอบพลาสติก  -โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED  หรือ โคมสะท้อนแสงขัดเงา

สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบลอยหรือฝังผนัง สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีระบบสายกราวด์ สวิทซ์ไฟฟ้า/เต้ารับไฟฟ้า แบบฝังผนัง,  มีระบบสายกราวด์

สายไฟเดินลอย หรือ เดินท่อร้อยสายไม่ฝังผนัง   สายไฟเดินท่อร้อยสายฝังผนังหรือฝ้าเพดาน, ติดต้ัง Safety  Switches สายไฟเดินท่อร้อยสายฝังผนังหรือฝ้าเพดาน, ติดต้ัง Safety  Switches

มีระบบส้ารองไฟฟ้าฉุกเฉินในอาคาร Uninteruptible Power Supply (UPS) มีระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลางอัตโนมัติ (Lighting Control System)

มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในอาคาร (Emergency Lighting System) มีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในอาคาร (Emergency Lighting System)

พร้อมตู้ควบคุมไฟ (MDB: Main Distribution Board) มีระบบเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าส้ารอง (Standby Generator Set) พร้อมตู้ควบคุมไฟ 

(MDB: Main Distribution Board)

และมีหม้อแปลงไฟฟ้าในอาคาร (Transformer)

13 ระบบขนส่งทางด่ิง (ลิฟต์) ไม่มีลิฟท์ หรือมีลิฟท์ขนาดเล็กในอาคาร แยกลิฟท์บริการ และลิฟท์โดยสารส้าหรับผู้เข้าพัก แยกลิฟท์บริการ และลิฟท์โดยสารส้าหรับผู้เข้าพัก

(ดูรายละเอียด 529) (ดูรายละเอียด 529) มีระบบลิฟท์ความเร็วสูงในอาคาร (High Speed Elevator)

หรือแยกระบบลิฟท์ High Zone และ Low Zone หรือ มีบันไดเล่ือนในอาคาร

(ดูรายละเอียด 529)

14 งานระบบอ่ืนๆ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (Closed Circuit TV System)

ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)

ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System) ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System) ระบบโทรศัพท์แบบตู้สาขา (PABX  System)

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) มีระบบปรับอากาศแบบหล่อเย็นจากส่วนกลาง (Water Cooled chiller) ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)

และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) ระบบปรับอากาศแบบหล่อเย็นจากส่วนกลาง (Water Cooled chiller)

ระบบท่อส่งก๊าซ LPG ส้าหรับร้านอาหารและห้องครัว

หนา้ที ่51

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
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5 ในการพิจารณา ใช้ราคาของลิฟท์ท่ีมีระดับคุณภาพสูงเป็นเกณฑ์
529 ระบบลิฟท์โดยสาร (Elevator)

1 < 5 ช้ัน ผู้โดยสาร 1,000 60 1,900,000
2 6 - 8 ช้ัน ผู้โดยสาร 1,000 60 2,200,000
3 9 - 15 ช้ัน ผู้โดยสาร 1,000 150 2,200,000
4 16 - 25 ช้ัน ผู้โดยสาร 1,000 210 5,500,000
5 26 - 35 ช้ัน ผู้โดยสาร 1,000 210 6,600,000
6 > 36 ช้ัน ผู้โดยสาร 1,000 210 8,500,000
7 < 5 ช้ัน ขนของ/ พนักงานดับเพลิง 1,600 60 2,300,000
8 6 - 8 ช้ัน ขนของ/ พนักงานดับเพลิง 1,600 60 2,450,000
9 9 - 15 ช้ัน ขนของ/ พนักงานดับเพลิง 1,600 60 4,000,000
10 16 - 25 ช้ัน ขนของ/ พนักงานดับเพลิง 1,600 90 4,500,000
11 26 - 35 ช้ัน ขนของ/ พนักงานดับเพลิง 1,600 120 6,000,000
12 > 36 ช้ัน ขนของ/ พนักงานดับเพลิง 1,600 150 8,500,000

ความเร็ว Lift (เมตร/นาที)

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 

ล่าดับ รายการ
Lift ใช้งาน ก่าลังบรรทุก  (กิโลกรัม)

รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
ราคา/หน่วย (บาท)
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6 ราคา/ตร.ม. ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
601 ร้ัวคอนกรีต (ความสูงไม่เกิน 2 เมตร มี stayed ผูกยึด)

 - ก้าแพงอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ 1,800
 - ก้าแพงอิฐบล็อกเซาะร่องแต่งแนว 1,600
 - ก้าแพงก่ออิฐโชว์แนว (อิฐมอญ) 2,000
 - ก้าแพงผนังคอนกรีตส้าเร็จรูป 2,000
ร้ัวลวดหนาม 400
ร้ัวแผ่น Metal  Sheet 800
ร้ัวลวดถัก 1,150
ร้ัวไม้ 2,200
ร้ัวเหล็กดัด 3,000
ร้ัวอัลลอย 5,900
ร้ัวสแตนเลส 7,500

1 ร้ัวคอนกรีต มีเสาเข็ม
 - ก้าแพงอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ ก้าแพงอิฐบล็อกฉาบปูนเรียบ คานและเสา คสล. ความสูงไม่เกิน 2 เมตร มี Stayed ผูดยึด
 - ก้าแพงอิฐบล็อกเซาะร่องแต่งแนว ก้าแพงอิฐบล็อกเซาะร่องแต่งแนว คานและเสา คสล. ความสูงไม่เกิน 2 เมตร มี Stayed ผูดยึด
 - ก้าแพงก่ออิฐโชว์แนว (อิฐมอญ) ก้าแพงก่ออิฐโชว์แนว (อิฐมอญ) คานและเสา คสล. ความสูงไม่เกิน 2 เมตร มี Stayed ผูดยึด
 - ก้าแพงผนังคอนกรีตสส้าเร็จรูป ก้าแพงผนังคอนกรีตสส้าเร็จรูป คานและเสา คสล. ความสูงไม่เกิน 2 เมตร มี Stayed ผูดยึด

2 ร้ัวลวดหนาม เสาคอนกรีตส้าเร็จรูป ลวดหนาม Wire Bulb Fence
3 ร้ัวแผ่น Metal Sheet เสาคอนกรีตส้าเร็จรูป แผ่น Galvanized  Metal Sheet 
4 ร้ัวลวดถัก เสาคอนกรีตส้าเร็จรูป ลวดถัก Galvanized Chain Link Fence
5 ร้ัวไม้ คานและเสา คสล. มีเสาเข็ม ตัวไม้ ใช้ไม้เน้ือแข็ง
6 ร้ัวเหล็กดัด คานและเสา คสล. มีเสาเข็ม ร้ัวเหล็กดัดทาสีกันสนิม
7 ร้ัวอัลลอย คานและเสา คสล. มีเสาเข็ม ร้ัวเหล็กอัลลอย
8 ร้ัวสแตนเลส คานและเสา คสล. มีเสาเข็ม ร้ัว Stainless Steel 

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
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6 ราคา/ตร.ม.     ในการพิจารณา  ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
602 ก่าแพงกันดิน สูง 2.00 เมตร 11,000                       การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

 (ไม่รวมร้ัวบนก่าแพงและดินถม)

1 โครงสร้าง เสา คาน คสล. มีเสาเข็ม
2 ผนัง คสล.

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
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6 ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
603 สระว่ายน่้า ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

 - ขนาด 25x50 เมตร               งานต่อตารางเมตรรวมระบบอุปกรณ์สระว่ายน่้าด้วย
  (ความลึก 1.5 - 2 เมตร)

 - ขนาด 25x12.5 เมตร

  (ความลึก 1.5 - 2 เมตร)

 - Free  Shape ขนาดพ้ืนท่ี 300 ตร.ม. 

ข้ึนไป (ความลึก 1.5 - 2 เมตร)

1 โครงสร้าง ฐานราก คสล. โครงสร้างเสา พ้ืน ผนัง คสล. ฐานราก คสล. โครงสร้างเสา พ้ืน ผนัง คสล. ฐานราก คสล. โครงสร้างเสา พ้ืน ผนัง คสล.
2 ผิวพ้ืน กระเบ้ือง กระเบ้ือง กระเบ้ือง
3 ผนังในสระว่ายน้้า กระเบ้ือง กระเบ้ือง กระเบ้ือง
4 ระบบกรองน้้าสระว่ายน้้า คลอรีน /Filter คลอรีน /Filter น้้าเกลือ /Filter

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

15,000 17,000 19,500

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

15,450 18,550 22,300

14,700 17,600 21,200

ราคา/ตารางเมตร
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6 ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
ราคาต ่า ราคาปานกลาง

604 สนามเทนนิส (สนามกลางแจ้ง)      1,870,000
 - สนามเทนนิส 1 1,780,000
 - สนามเทนนิส 3 สนามติดกัน 1,480,000 1,554,000

1 พ้ืน
2 พ้ืนผิวสนามเทนนิส

3 ระบบระบายน้้า

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

พ้ืน คสล.
ตามมาตรฐาน กกท.

มี

พ้ืน คสล.

ตามมาตรฐาน กกท./ITF

International Tennis Federation

มี

ราคา/ตารางเมตร
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6 ราคา/ตร.ม.     ในการพิจารณา   ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
605 สะพานคอนกรีต (มาตรฐานกรมทางหลวง/ทางหลวงชนบท)                      การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

 - สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 7 เมตร

 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 137,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 139,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 150,000

 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 123,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 124,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 132,000

 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 146,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 148,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 161,000

 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 130,410
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 132,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 139,000

 - สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 9 เมตร
Slab Type   (ช่วงห่างของตอม่อช่วงท่ีกว้างท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร) 
 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 160,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 162,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 175,000
Plank Girder Type  (ช่วงห่างของตอม่อช่วงท่ีกว้างท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร) 
 - ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร 142,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 143,000
 - ทางเท้าข้างละ 1.50 เมตร 151,100

1 งานฐานราก เสาเข็ม คสล./Spun Pile / Prestressed Concrete Pile
2 มาตรฐานการออกแบบก่อสร้างสะพาน มาตรฐานกรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท
3 คุณภาพการก่อสร้าง มีวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ล าดับ

Plank Girder Type  (ช่วงห่างของตอม่อช่วงท่ีกว้างท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร) 

รายการ

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 

 - สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 8 เมตร
Slab Type   (ช่วงห่างของตอม่อช่วงท่ีกว้างท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร) 

Slab Type   (ช่วงห่างของตอม่อช่วงท่ีกว้างท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร) 

Plank Girder Type  (ช่วงห่างของตอม่อช่วงท่ีกว้างท่ีสุดไม่เกิน 10 เมตร) 

รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
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6 ราคา/ตารางเมตร ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ

606 ลานคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวลานคอนกรีต)
 - หนา 0.10 เมตร 500
 - หนา 0.15 เมตร 750

1 Subbase / Base ลานคอนกรีต
2 โครงสร้างลานคอนกรีต คสล. / ตะแกรงลวดเหล็ก

รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ

ทรายหยาบ/ ลูกรัง / หินคลุก บดอัดแน่น
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6 ราคา/ตารางเมตร ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
607 ถนนคอนกรีต (ราคาเฉพาะผิวถนน)

 - หนา  0.15 เมตร 850
 - หนา  0.20 เมตร 1,100
 - หนา  0.23 เมตร 1,300

1 Subbase / Base ถนน ทรายหยาบ/ ลูกรัง / หินคลุก บดอัดแน่น
2 ถนนคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
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6 ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
608 ถนนลาดยาง  (ราคาเฉพาะผิวถนน) ราคา/ตารางเมตร

      Single Surface 500
      Double Surface 710
      Asphaltie Concrete 850

1 Subbase / Base ถนน  ลูกรัง / หินคลุก บดอัดแน่น
2 ผิวทาง Single Surface Treatment /Double Surface Treatment / Asphaltic Concrete

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
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6 ราคา/เมตร ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ

609 ท่อระบายน่้า (รวมค่าแรงและวัสดุอื นๆ)

 - ขนาด ø 0.40 เมตร 1,000
 - ขนาด ø 0.60 เมตร 1,800
 - ขนาด ø 0.80 เมตร 3,000
 - ขนาด ø 1.00 เมตร 4,000

1 วัสดุรองท่อระบายน้้า ทรายหยาบบดอัดแน่น
2 ท่อระบายน้้า ท่อ คสล.
3 วัสดุถมข้างท่อ ทรายหยาบบดอัด

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 

              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา
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ราคา/บ่อ
610  บ่อพัก คสล. (รวมฝาปิด คสล.)

 - ขนาด Ø 0.40 เมตร 5,000
 - ขนาด Ø 0.60 เมตร 7,700
 - ขนาด Ø 0.80 เมตร 10,000
 - ขนาด Ø 1.00 เมตร 12000

1 วัสดุรองใต้บ่อพัก
2 วัสดุถมรองข้าง
3 โครงสร้างบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

รายละเอียดรายการก่อสร้าง ในการพิจารณา : ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ทรายหยาบบดอัดแน่น
ทรายหยาบบดอัด
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ราคา/เมตร
611  ท่อลอดเหลี ยม คสล. (Box Culvert)

(คิดเฉพาะผิวด้านบนที รับการจราจรไม่รวมงานถมหลังท่อ)
 - ขนาดท่อ 1.20 x  1.20 เมตร 13,300
 - ขนาดท่อ 1.50 x  1.50 เมตร 13,600
 - ขนาดท่อ 1.80 x  1.80 เมตร 13,800
 - ขนาดท่อ 2.10 x  2.10 เมตร 14500

1 วัสดุรองใต้ท่อลอดเหล่ียม
2 วัสดุถมข้างท่อลอดเหล่ียม
3 โครงสร้างท่อลอดเหล่ียม

ทรายหยาบบดอัด
คอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดรายการก่อสร้าง ในการพิจารณา : ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ทรายหยาบบดอัดแน่น
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6 ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบ
ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

612
1. ประเภทตอกเสาเข็มเสียบแผ่นคอนกรีต 21,000 36,000-42,000 52,000-73,000

113,000 157,000 189,000

1 เสาเข็ม/ Sheet Pile แผ่นคอนกรีต Precast Prestressed Concrete Precast Prestressed Concrete Precast Prestressed Concrete
2 ช่วงเสา/แผ่นคอนกรีต น้อยกว่า 1 เมตร 1 - 1.5 เมตร 1.5 - 2 เมตร
3 กรณีความกว้าง Sheet Pile คอนกรีต น้อยกว่า 1 เมตร 1 - 1.5 เมตร 1.5 - 2 เมตร
4 โครงสร้างมี Stayed ยึดหลัง คสล. คสล. คสล.
5 วัสดุถมหลังเข่ือน ทรายหยาบ ทรายหยาบ ทรายหยาบ

ล่าดับ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง
รายการ

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 

เขื อนคอนกรีตป้องกันตลิ ง
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

2. ประเภท Sheet Pile คอนกรีต

ราคา/เมตร
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6 ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

613
  ริมแม่น ่า 12,000 15,000 20,000
  ริมทะเล 20,000 30,000 34,000

  - ริมแม่น ่า

1 โครงสร้างฐานราก - เสาเข็ม I - เสาเข็ม สีเหล่ียมตัน -เสาเข็ม SPUN
2 โครงสร้างท่าเทียบเรือ - พ้ืน HOLLOWCORE - พ้ืน PLANK GIRDER / หล่อในท่ี - พ้ืน PLANK GIRDER / หล่อในท่ี
3 Stayed ค้้ายัน - ไม่มี - ค.ส.ล. - ค.ส.ล.
4 ระดับน้้าหน้าท่าเรือ - ไม่เกิน 10 เมตร - 10 - 15 เมตร - เกิน 15 เมตร
5 ระยะล้้าแม่น้้า - ไม่ล้้า - ไม่เกิน 20 เมตร - เกิน 20 เมตร
6 น้้าหนักบรรทุกบนท่าเทียบเรือ - ไม่เกิน 1,000 Kg/m² - ไม่เกิน 3,000 Kg/m² - เกิน 3,000 Kg/m²
7 ความสามารถในการรับเรือ - ไม่เกิน 2,500 ตัน - ไม่เกิน 5,000 ตัน - เกิน 5,000 ตัน
8 อุปกรณ์ท่ีอยู่บนท่าเทียบเรือ - ไม่มี - ไม่มี - เครน , อุปกรณ์ยกตู้คอนเทรนเนอร์
9 ระบบกันกระแทก -ไม่รวม - ไม่รวม -ไม่รวม

 - ริมทะเล

1 โครงสร้างฐานราก - เสาเข็ม SPUN - เสาเข็ม SPUN -เสาเข็ม SPUN , เสาเข็มเหล็ก
2 โครงสร้างท่าเทียบเรือ - พ้ืน PLANK GIRDER / หล่อในท่ี - พ้ืน PLANK GIRDER / หล่อในท่ี - พ้ืน PLANK GIRDER / หล่อในท่ี
3 Stayed ค้้ายัน - ค.ส.ล. - ค.ส.ล. - ค.ส.ล.
4 ระดับน้้าหน้าท่าเรือ - ไม่เกิน 10 เมตร - ไม่เกิน 20 เมตร - เกิน 20 เมตร
5 ระยะล้้าทะเล - ไม่เกิน 10 เมตร - ไม่เกิน 15 เมตร - เกิน 15 เมตร
6 น้้าหนักบรรทุกบนท่าเทียบเรือ - ไม่เกิน 3,000 Kg/m² - ไม่เกิน 5,000 Kg/m² - เกิน 5,000 Kg/m²
7 ความสามารถในการรับเรือ - ไม่เกิน 5,000 ตัน - ไม่เกิน 15,000 ตัน - เกิน 15,000 ตัน
8 อุปกรณ์ท่ีอยู่บนท่าเทียบเรือ - ไม่มี - ไม่มี - เครน , อุปกรณ์ยกตู้คอนเทรนเนอร์
9 ระบบกันกระแทก - ไม่รวม -ไม่รวม -ไม่รวม

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 

ท่าเทียบเรือ (คสล. ไม่รวมอุปกรณ์กันกระแทก)
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ท้ังน้ีไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ราคา/ตารางเมตร

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคาต ่า ราคาปานกลาง ราคาสูง



หนา้ที ่66

6 ในการพิจารณา ให้ใช้องค์ประกอบโดยรวมของราคาวัสดุ  คุณภาพและฝีมือแรงงานท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีผลกระทบต่อ
ราคาต ่า ราคาปานกลาง

614 บ่อตรวจสภาพน ่า (ส่าหรับโครงการบ้านพักอาศัย)
 - ขนาด Ø 0.60 เมตร 9,500 11,400
 - ขนาด Ø 0.80 เมตร 14,250 17,100
 - ขนาด Ø 1.00 เมตร 20,500 24,600

1 วัสดุรองบ่อตรวจสภาพน ้า ทรายหยาบบดอัดแน่น ทรายหยาบบดอัดแน่น

2 โครงสร้างบ่อตรวจสภาพน ้า คสล. คสล.
3 วัสดุถมข้างบ่อตรวจสภาพน ้า ทรายหยาบบดอัด ทรายหยาบบดอัด
4 ฝาปิดบ่อ ฝาคอนกรีต ฝาเหล็กหล่อ

รายละเอียดรายการก่อสร้าง 
              การเปล่ียนแปลงมูลค่าของอาคาร  ทั งนี ไม่จ้าเป็นต้องมีรายละเอียดตามท่ีก้าหนดไว้ในรายการทุกประการก็ได้

ล่าดับ รายการ
รายละเอียดการก่อสร้าง ตามระดับคุณภาพราคา

ราคา/บ่อ


