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๑ งานรื้อถอน

งานรื้อถอนโครงสราง ค.ส.ล. ลบ.ม. ๒๕๐ ๒๐๐

งานรื้อถอนโครงหลังคา ตร.ม. ๓๐ ๒๕

งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ตร.ม. ๘ ๕

งานรื้อถอนฝากระเบื้องแผนเรียบหรือวัสดุแผนเรียบอื่นที่มีลักษณะใกลเคียง ตร.ม. ๓๐ ๒๕

งานรื้อถอนฝายิบซั่มฉาบเรียบ (วัสดุแผนพรอมโครงคราว) ตร.ม. ๒๕ ๒๐

งานรื้อถอนฝาโครงคราว ที-บาร (วัสดุแผนพรอมโครงคราว) ตร.ม. ๒๐ ๑๕

งานรื้อถอนผนังกออิฐหนาครึ่งแผนฉาบปูน ตร.ม. ๓๐ ๒๕

งานรื้อถอนผนังกออิฐหนาเต็มแผนฉาบปูน ตร.ม. ๕๐ ๔๐

งานรื้อถอนผนังไมพรอมโครงคราว ตร.ม. ๒๐ ๑๕

งานรื้อถอนผนังไมอัดบุ ๒ ดาน พรอมโครงคราว ตร.ม. ๒๐ ๑๕

งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง ตร.ม. ๓๕ ๓๐

งานรื้อถอนผนังบุหินออน,หินแกรนิต ตร.ม. ๔๕ ๔๐

งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน ตร.ม. ๓๕ ๓๐

งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง ตร.ม. ๔๐ ๓๕

งานรื้อถอนพื้นปูหินออน,หินแกรนิต ตร.ม. ๔๕ ๔๐

งานรื้อถอนพื้นไม พรอมคาน ตง ไม ตร.ม. ๓๕ ๓๐

งานรื้อถอนบันไดไมพรอมราวลูกกรง เมตร ๔๐ ๓๕

งานรื้อถอนราวลูกกรงบันไดหรือระเบียง เมตร ๒๐ ๑๕

งานรื้อถอนประตูไมพรอมวงกบไม ขนาดประมาณไมเกิน ๒.๐๐  ตร.ม. ชุด ๔๕ ๔๐

งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพรอมกระจก ตร.ม. ๑๒๐ ๑๐๐

งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพรอมวงกบ ตร.ม. ๑๕๐ ๑๒๐

งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กมวนพรอมกลองเก็บ ตร.ม. ๔๕ ๔๐

งานรื้อถอนหนาตางไมพรอมวงกบไม ขนาดไมเกิน ๒.๐๐  ตร.ม. ชุด ๕๐ ๔๐

งานรื้อถอนชุดหนาตางอลูมิเนียมพรอมกระจก ตร.ม. ๑๐๐ ๘๐

งานรื้อถอนผนังกระจกกรอบอลูมิเนียม ตร.ม. ๕๐ ๔๐

งานรื้อถอนสุขภัณฑ(โถสวม,อางลางหนา) ชุด - ๘๐

งานรื้อถอนอางอาบน้ําพรอมอุปกรณ ชุด - ๑๐๐

งานรื้อถอนดวงโคมพรอมสายไฟฟา ชุด - ๒๐

งานรื้อถอนรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เมตร - ๓๐

งานรื้อถอนรางระบายน้ํากออิฐฉาบปูน เมตร - ๒๐

งานรื้อถอนบอพักน้ําทิ้ง บอ - ๑๒๐

งานรื้อถอนเฟอรนิเจอรติดตาย

-  ตูเก็บของ,ตูเสื้อผา (สูงชนฝา) เมตร ๑๕๐ ๑๐๐

-  เคานเตอร,ตูเก็บของ (ตูเตี้ย,ตูลอย) เมตร ๑๐๐ ๖๐

ราคากลางการประเมินงานซอมแซมท่ีอยูอาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

คาแรง (บาท)
ลําดับ รายการ หนวย หมายเหตุ

ตามโครงการการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
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๒ คาวัสดุและคาแรง 

๒.๑ งานหลังคา

หลังคามุงสังกะสี ตร.ม. ๔๘ ๑๓ ๑๐ ทุกลอน

หลังคามุงกระเบื้องลอนคู ตร.ม. ๑๒๕ ๒๓ ๒๐ สีซีเมนต

หลังคามุงกระเบื้องคอนกรีต(ซีแพคโมเนีย) ตร.ม. ๑๒๕ ๓๐ ๓๕ ธรรมดา

หลังคาเหล็กรีดลอน ตร.ม. ๓๙๕ ๘๐ ๗๐ เคลือบสี

๒.๒ ฝาเพดาน

ฝายิบซั่มบอรดฉาบเรียบ ตร.ม. ๒๖๐ *รวมคาแรง

ฝายิบซั่มบอรดโครงคราว ที-บาร ตร.ม. ๒๒๐ *รวมคาแรง

ฝาเกระเบื้องแผนเรียบหนา ๔ มม.โครงคราวไม ตร.ม. ๓๓๘ *รวมคาแรง

ฝาระแนงไมโครงคราวไมเนื้อแข็ง ตร.ม. ๔๕๐ *รวมคาแรง

๒.๓ งานผนัง

ผนังกออิฐครึ่งแผนพรอมฉาบปูนเรียบ ๑ ดาน ตร.ม. ๒๑๗ - ๑๕๐

ผนังกออิฐครึ่งแผนพรอมฉาบปูนเรียบ ๒ ดาน ตร.ม. ๒๗๗ - ๒๐๐

ผนังกอคอนกรีตบลอคพรอมฉาบปูนเรียบ ๑ ดาน ตร.ม. ๑๖๙ - ๑๓๐

ผนังกอคอนกรีตบลอคพรอมฉาบปูนเรียบ ๒ ดาน ตร.ม. ๒๒๙ - ๑๙๐

ผนังกอคอนกรีตบลอคเซาะรองโชวแนว ๑ ดาน ตร.ม. ๑๓๘ - ๘๐

ผนังกอคอนกรีตบลอคเซาะรองโชวแนว ๒ ดาน ตร.ม. ๑๖๐ - ๑๐๕

ผนังไมยางตีซอนเกล็ดพรอมโครงคราว ตร.ม. ๔๐๕ - ๖๐

ผนังแผนไมสําเร็จตีซอนเกล็ดพรอมโครงคราว ตร.ม. ๓๐๒ - ๑๐๕ โครงคราวไม

ผนังกรุกระเบื้องแผนเรียบหนา ๔ มม. พรอมโครงคราว ตร.ม. ๒๑๐ - ๘๓ โครงคราวไม

ผนังกรุกระเบื้องแผนเรียบหนา ๖ มม. พรอมโครงคราว ตร.ม. ๒๓๐ - ๘๓ โครงคราวไม

ผนังกรุกระเบื้องแผนเรียบหนา ๔ มม.บุ ๒ ดาน พรอมโครงคราว ตร.ม. ๒๗๐ - ๑๒๕ โครงคราวไม

ผนังกรุกระเบื้องแผนเรียบหนา ๖ มม.บุ ๒ ดาน พรอมโครงคราว ตร.ม. ๓๒๐ - ๑๒๕ โครงคราวไม

ผนังกรุแผนยิบซั่มฉาบรอยตอเรียบหนา ๙ มม.บุ ๑ ดาน พรอมโครง ตร.ม. ๒๘๕ *รวมคาแรง โครงคราวเหล็กชุบฯ

ผนังกรุแผนยิบซั่มฉาบรอยตอเรียบหนา ๙ มม.บุ ๒ ดาน พรอมโครง ตร.ม. ๓๙๗ *รวมคาแรง โครงคราวเหล็กชุบฯ

ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ๘" x ๘" ,๘" x ๑๐" ตร.ม. ๒๖๕ - ๑๒๐

ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ๑๒" x ๑๒" ตร.ม. ๒๗๐ - ๑๒๐
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๒.๔ งานพื้น
พื้นผิวปูกระเบื้องยางชนิดแผน ตร.ม. ๒๑๕ ๕๕ ๔๐

พื้นผิวปูปาเกไมเนื้อแข็ง ๒" x ๑๒" ตร.ม. ๕๘๐ ๑๐๐ ๘๐

พื้นผิวปูปาเกไมแดง,มะคา ๒" x ๑๒" ตร.ม. ๖๕๐ ๑๐๐ ๘๐

พื้นผิวปูปาเกไมสักขนาด ๒" x ๑๒" ตร.ม. ๘๓๐ ๑๐๐ ๘๐

พื้นผิวปูไมเนื้อแข็งเขาล้ิน หนา ๑"  ยาว ๑.๒๐ - ๑.๕๐ ม. ตร.ม. ๖๘๐ ๑๒๐ ๑๐๐

พื้นผิวปูไมแดงเขาล้ิน หนา ๑"  ยาว ๑.๒๐ - ๑.๕๐ ม. ตร.ม. ๘๘๕ ๑๒๐ ๑๐๐

พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด ๘" x ๘" ,๑๒" x ๑๒" ตร.ม. ๒๘๕ - ๑๒๐

พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด ๑๖" x ๑๖" ตร.ม. ๒๙๕ - ๑๓๐

พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคขนาด ๒๐" x ๒๐" ตร.ม. ๕๘๐ - ๑๕๐

บัวเชิงผนังไมเนื้อแข็ง ๔" ม. ๓๘ - ๓๕

บัวเชิงผนังไมแดง ๔" ม. ๘๗ - ๔๕

บัวเชิงผนังไมสําเร็จรูป ๔" ม. ๔๕ - ๓๐

บัวเชิงผนังยาง สูง ๔" ม. ๒๒ - ๓๐

๒.๕ ประตู-หนาตาง 
๒.๕.๑ ประตูพรอมอุปกรณ ครบชุด
ประตูไมอัดยางขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๓๘๐ ๒๓๐ ๒๐๐ ไมรวมวงกบ

ประตูไมอัดยางขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๔๘๐ ๒๕๐ ๒๑๕ ไมรวมวงกบ

ประตูไมอัดยางขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๖๕๐ ๒๗๐ ๒๓๕ ไมรวมวงกบ

ประตูไมอัดสักขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๕๗๐ ๒๓๐ ๒๐๐ ไมรวมวงกบ

ประตูไมอัดสักขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๖๗๐ ๒๕๐ ๒๑๕ ไมรวมวงกบ

ประตูไมอัดสักขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๗๒๐ ๒๗๐ ๒๓๕ ไมรวมวงกบ

ประตูไมสําเร็จรูป(MDF)ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๙๙๕ ๒๕๐ ๒๑๕ ท่ัวไป

ประตูไมสําเร็จรูป(MDF)ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๒,๒๔๕ ๒๗๐ ๒๓๕ ท่ัวไป

ประตูไมสําเร็จรูป(PVC.)ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๗๑๕ ๒๒๐ ๒๐๐ ท่ัวไป

ประตูไมสําเร็จรูป(PVC.)ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๑,๙๒๐ ๒๕๐ ๒๒๐ ท่ัวไป

ประตูไมเนื้อแข็งขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๒,๔๗๕ ๒๓๐ ๒๐๐ ไมรวมวงกบ

ประตูไมเนื้อแข็งขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๒,๖๘๐ ๒๕๐ ๒๑๕ ไมรวมวงกบ

ประตูไมเนื้อแข็งขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๓,๑๐๐ ๒๗๐ ๒๓๕ ไมรวมวงกบ

ประตูไมสัก เกรดA ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๗,๔๕๐ ๒๓๐ ๒๐๐ ไมรวมวงกบ

ประตูไมสัก เกรด A ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๘,๔๕๐ ๒๕๐ ๒๑๕ ไมรวมวงกบ

ประตูไมสัก เกรดA ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.พรอมอุปกรณครบชุด ชุด ๘,๗๕๐ ๒๗๐ ๒๓๕ ไมรวมวงกบ

วงกบไมเนื้อแข็ง ๒" x ๔"  ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม. ชุด ๗๗๕ ๘๐ ๖๕

วงกบไมเนื้อแข็ง ๒" x ๔"  ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. ชุด ๗๙๕ ๑๐๐ ๗๕

วงกบไมเนื้อแข็ง ๒" x ๔"  ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม. ชุด ๘๐๐ ๑๒๐ ๘๕

วงกบไมแดง,มะคา ๒" x ๔"  ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม. ชุด ๑,๓๐๐ ๘๐ ๖๕

วงกบไมแดง,มะคา ๒" x ๔"  ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. ชุด ๑,๓๕๐ ๑๐๐ ๗๕

วงกบไมแดง,มะคา ๒" x ๔"  ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม. ชุด ๑,๔๕๐ ๑๒๐ ๘๕

หมายเหตุ  อุปกรณหมายถึง ลูกบิด,บานพับ,กลอน
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๒.๕.๒ หนาตางไมพรอมอุปกรณ ครบชุด

หนาตางบานไมเนื้อแข็งลูกฟกกระจกใส ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม.พรอม ชุด ๑,๓๘๐ ๑๐๐ ๘๐

พรอมอุปกรณ ครบชุด 

หนาตางบานไมเนื้อแข็งลูกฟกกระจกใส ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม.พรอม ชุด ๑,๕๐๐ ๑๑๐ ๙๕

พรอมอุปกรณ ครบชุด 

หนาตางบานไมสักลูกฟกกระจกใส ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม.พรอม ชุด ๑,๘๗๕ ๑๐๐ ๘๐

พรอมอุปกรณ ครบชุด 

หนาตางบานไมสักลูกฟกกระจกใส ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. ชุด ๑,๙๙๐ ๑๑๐ ๙๕

พรอมอุปกรณ ครบชุด 

วงกบไมเนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. ( ๒ ชอง) ชุด ๑,๑๕๐ ๑๐๐ ๘๐

วงกบไมเนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. ( ๓ ชอง) ชุด ๑,๕๕๐ ๑๕๐ ๑๒๐

วงกบไมเนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. ( ๒ ชอง) ชุด ๑,๑๘๕ ๑๑๐ ๙๐

วงกบไมเนื้อแข็ง ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. ( ๓ ชอง) ชุด ๑,๖๒๕ ๑๕๕ ๑๓๕

วงกบไมแดง,มะคา ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. ( ๒ ชอง) ชุด ๑,๗๕๐ ๑๐๐ ๘๐

วงกบไมแดง,มะคา ๒" x ๔" ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ ม. ( ๓ ชอง) ชุด ๒,๓๘๐ ๑๕๐ ๑๒๐

วงกบไมแดง,มะคา ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. ( ๒ ชอง) ชุด ๑,๙๐๐ ๑๑๐ ๙๐

วงกบไมแดง,มะคา ๒" x ๔" ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๑๐ ม. ( ๓ ชอง) ชุด ๒,๕๖๐ ๑๕๕ ๑๓๕

หมายเหตุ  อุปกรณหมายถึง บานพับแบบปรับมุม,มือจับ,กลอน

๒.๕.๓ ประตูอลูมิเนียมพรอมอุปกรณ ครบชุด สีอลูมิเนียม สีชา/ชาเขม

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๘,๘๕๐       ๙,๗๓๕       

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม.

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๙,๗๕๐       ๑๐,๗๕๐     

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๑๑,๕๐๐     ๑๒,๖๕๐    

พรอมอุปกรณ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม.

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๑๖,๓๘๐     ๑๘,๐๐๐      

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ ม. บานเปดคู

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๑๗,๒๐๐    ๑๘,๙๕๐     

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม. บานเปดคู

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานสวิงลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๑๘,๕๐๐     ๒๐,๓๕๐    

พรอมอุปกรณ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ ม. บานเปดคู



๕

คาวัสดุ

(บาท) สูง ตํ่า

ราคากลางการประเมินงานซอมแซมท่ีอยูอาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

คาแรง (บาท)
ลําดับ รายการ หนวย หมายเหตุ

ตามโครงการการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย

๒.๕.๔ หนาตางอลูมิเนียมพรอมอุปกรณ ครบชุด

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๓,๑๕๐       ๓,๔๖๕       

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๐๐ ม.

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๓,๓๕๐       ๓,๖๘๕       

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม.

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๓,๕๘๐       ๓,๙๕๐       

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๙๐ x ๑.๐๐ ม.

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๕,๖๕๐       ๖,๒๕๐       

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๐๐ ม. บานเลื่อนคู

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๖,๐๕๐        ๖,๖๕๐        

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. บานเลื่อนคู

ชุดวงกบ-บานเปดอลูมิเนียมบานเลื่อนลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. ชุด ๖,๔๔๐       ๗,๑๐๐        

พรอมอุปกรณ ขนาด ๐.๙๐ x ๑.๐๐ ม. บานเลื่อนคู

๒.๕.๕ ชองแสงอลูมินียมลูกฟกกระจกใส

ชองแสงลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. สีธรรมชาติ ตร.ม. ๑,๗๕๐       

ชองแสงลูกฟกกระจกใสหนา ๖ มม. สีชา ตร.ม. ๑,๘๕๐       

๒.๖ สุขภัณฑและอุปกรณ (สีขาว)

โถปสสาวะชาย(ขนาดเล็ก)  พรอมอุปกรณ ครบชุด ชุด ๑,๙๘๐ - ๒๙๘

โถปสสาวะชาย(ขนาดใหญ)  พรอมอุปกรณ ครบชุด ชุด ๙,๗๐๐ - ๓๓๕

โถสวมนั่งราบชนิดมีหมอน้ํา  พรอมอุปกรณ ครบชุด ชุด ๓,๗๕๐ - ๒๙๘

อางลางหนาชนิดแขวนผนัง พรอมอุปกรณ ครบชุด ชุด ๒,๕๕๐ - ๒๙๘

สายชําระ อัน ๓๘๕ - ๓๕

ฝกบัวอาบน้ําพรอมวาลว อัน ๙๘๐ - ๗๐

ที่ใสสบู ฝงผนัง อัน ๓๔๐ - ๑๐๓

ที่ใสกระดาษชําระ ฝงผนัง อัน ๓๑๐ - ๑๐๓

สตอปวาลว อัน ๒๗๕ - ๓๕

ก็อกน้ํา อัน ๒๕๐ - ๒๕

หมายเหตุ  สุขภัณฑและอุปกรณ ใชของ COTTO ,

AMERICAN STANDARD , KARAT  หรือเทียบเทา



๖

คาวัสดุ

(บาท) สูง ตํ่า

ราคากลางการประเมินงานซอมแซมท่ีอยูอาศัย/สถานที่ราชการและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

คาแรง (บาท)
ลําดับ รายการ หนวย หมายเหตุ

ตามโครงการการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย

๒.๗ งานบันไดและอุปกรณ

บันไดปูหินแกรนิต พรอมเซาะรองจมูกบันได ม. ๑,๑๕๐ *รวมคาแรง -

บันไดปูหินออน พรอมเซาะรองจมูกบันได ม. ๙๘๕ *รวมคาแรง -

บันไดปูกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป ม. ๓๓๕ *รวมคาแรง -

บันไดปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ม. ๒๙๕ *รวมคาแรง -

บันไดปูกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ม. ๓๔๗ *รวมคาแรง -

บันไดปูไมปาเกไมเนื้อแข็ง ม. ๔๑๕ *รวมคาแรง -

บันไดปูปาเกไมแดง ม. ๔๖๕ *รวมคาแรง -

บันไดปูปาเกไมสัก ม. ๖๓๕ *รวมคาแรง -

บันไดทําผิวทรายลาง ม. ๓๒๕ *รวมคาแรง -

บันไดทําผิวหินลาง ม. ๓๓๘ *รวมคาแรง -

จมูกบันไดสําเร็จรูป พี วี ซี. ม. ๗๐ - ๓๐

จมูกบันไดสําเร็จรูป สเตนเลส. ม. ๑๘๕ - ๓๐

จมูกบันไดสําเร็จรูป อลูมิเนียม ม. ๑๕๕ - ๓๐

๒.๘ งานทาสี

สีน้ําอะคริลิค ๑๐๐%  (ก่ึงเงา ก่ึงดาน)  ตร.ม. ๕๕ - ๓๐

สีน้ําอะคริลิค ๑๐๐%  ( ธรรมดา)  ตร.ม. ๓๕ - ๓๐

สีน้ํามันทาไม ตร.ม. ๓๘ - ๓๕

สีน้ํามันทาเหล็กกันสนิม ตร.ม. ๓๕ - ๓๐

แชลค/แลคเกอร ยอมสีเนื้อไม (ประตู-หนาตาง) ตร.ม. ๘๐ - ๔๕

น้ํายาเคลือบแข็งโพลียูรีเทน (ทาพื้นไม) ตร.ม. ๘๐ - ๔๕

ขัดลางทําความสะอาดผิวผนังเดิม ตร.ม. - ๕ ๓

ขัดลางทําความสะอาดผิวผนังเดิมพรอมซอมรอยแตกราว (บางสวน) ตร.ม. - ๑๐ ๗

หมายเหตุ

 - วัสดุอุปกรณทุกชนิด ใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ยังไมรวมคาดําเนินการ กําไร และภาษี

-  คาวัสดุและคาแรงงาน เปนการประมาณการในสภาวะปกติ

**ราคาประเมินของผูประกอบการอาจสูงหรือตํ่า ขึ้นอยูกับปจจัย ดังนี้

-  คาดําเนินการ และกําไร  อาจสูงกวาสภาวะปกติถึง ๒๐ - ๓๐% ดวยสาเหตุของสภาพหนางานที่ไมพรอมใหทํางานไดทันที

-  กรณี มูลคานอย ผูประกอบการอาจประเมินคาแรงบางรายการเปนราคาเหมา ซึ่งอาจสูงกวาปกติถึง ๓๐% 

-  ผูประกอบการอาจคิดคาสํารวจ เพ่ือการประมาณราคาประมาณ ๓% ของคากอสราง

-  ระยะทางของสถานที่ และเวลาแลวเสร็จ มีผลทําใหคากอสรางสูงขึ้นจากการกอสรางปกติ

-  วัสดุบางรายการอาจหาไดยาก  เพ่ือใหเหมือนของเดิม

- ฯลฯ -


