




 

 

 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
เดือน มถิุนายน ปี 2561  

 
(2553 = 100 ) 

หมวด 

 
สัดส่วน 
นํ $าหนัก 

  

ดัชนี อ ัตราการเปลี'ยนแปลง 

มิ.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.60 เฉลี'ย 
มิ.ย.61/ 
พ.ค.61 

มิ.ย.61/ 
มิ.ย.60 

ม.ค.- มิ.ย.61/ 
ม.ค.- มิ.ย.60 

 ดชันีรวม 100.00 108.1 107.3 103.5 107.5  0.7  4.4  3.2 

 ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ 6.32 116.7 116.7 116.3 116.7  0.0  0.3  1.7 

 ซิเมนต์ 12.49 105.3 105.3 101.6 104.9  0.0  3.6  4.0 

 ผลติภณัฑ์คอนกรีต 15.87 131.9 131.8 129.6 131.8  0.1  1.8  2.9 

 เหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 23.35 102.7  99.8  88.9 100.7  2.9 15.5 10.2 

 กระเบื *อง 6.61 101.6 101.6 101.1 101.1  0.0  0.5  0.0 

 วสัดฉุาบผิว 3.51 108.0 108.1 108.4 108.1  -0.1  -0.4  -0.3 

 สขุภณัฑ์ 2.06 107.2 107.0 107.8 107.2  0.2  -0.6  -0.6 

 อปุกรณ์ไฟฟา้และประปา 12.46  92.8  92.5  92.8  92.9  0.3  0.0 -1.6 

 วสัดกุ่อสร้างอื5น ๆ 17.33 114.4 113.9 111.8 114.1  0.4  2.3  1.1 

สาํนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สาํนักงานปลดักระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825  

 
 



 

 

ดัชนีราคาเพ ื'อใช้ประกอบการคาํนวณค่า K  
ตั $งแต่เดือน มกราคมถงึปัจจุบัน  

(ปี2530 = 100)  
 

ปี 2561 
ดัชนีราคา มค. กพ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 M ดชันีราคาวสัดกุ่อสร้าง(ไมร่วมเหลก็และซิเมนต์) 290.5 291.0 290.9 291.1 290.9 291.3             

 S ดชันีราคาเหลก็ 225.5 224.6 223.7 220.0 221.4 230.1             

 C ดชันีราคาซเิมนต์ 188.9 188.5 188.5 188.5 189.7 189.7             

 G ดชันีราคาเหลก็แผน่เรียบ 357.3 357.3 357.3 354.2 354.2 354.2             

 I ดชันีราคาผู้บริโภคของประเทศ 260.5 259.9 259.7 260.8 262.3 262.1             

 F ดชันีราคานํ *ามนัดเีซลหมนุเร็ว 466.6 456.4 455.8 467.0 491.2 488.1             

 A ดชันีราคาแอสฟัลท์ 423.5 419.9 412.0 409.4 411.8 428.5             

 E ดชันีราคาเครื5องจกัรกลและบริภณัฑ์ 317.2 317.2 317.2 317.2 317.2 317.2             

 GIP ดชันีราคาทอ่เหลก็อาบสงักะส ี 418.1 418.1 418.1 418.1 418.1 418.1             

 AC ดชันีราคาทอ่ซเิมนต์ใยหิน 152.2 152.2 152.2 152.2 152.2 152.2             

 PVC ดชันีราคาทอ่ PVC 145.8 149.1 149.1 149.1 145.7 145.7             

 W ดชันีราคาสายไฟฟา้ 327.9 327.9 327.9 327.9 327.9 327.9             

 PE ดชันีราคาทอ่ HYDENSITY POLYETHYLENE 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 196.4             

 
สนใจและต้องการทราบรายละเอ ียดเพ ิ'มเติม ตดิต่อสอบถามได้ท ี'  สาํนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

โทรศัพท์ 0 2507 6719 ระหว่างวันเวลาราชการ 



 

ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง 
เพื5อใช้สําหรับการถอดแบบและคํานวณราคาที5ส่วนกลาง ประจาํเดือนมิถุนายน 2561 

เผยแพร่ราคาวสัดเุพื5อให้ผู้ประกวดราคาสามารถกรอกปริมาณวสัด ุและราคาตามมตคิณะรัฐมนตรี 

โดยหนงัสือที5 สร.023/ว. 5 ลงวนัที5 WX มกราคม YZYW ที5 สร.[Y[\ว. ][ ลงวนัที5 ] สิงหาคม YZYY 

 

คอนกรีตผสมเสร็จ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ก ําลังอ ัดประลัยที'อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ตราซีแพค * 

 รูปลกูบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,089.00 2,114.10 

 รูปลกูบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,124.20 2,148.90 

 รูปลกูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,158.60 2,183.70 

 รูปลกูบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,193.00 2,218.50 

 รูปลกูบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรุปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,261.80 2,288.10 

 รูปลกูบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,304.80 2,331.60 

 รูปลกูบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,356.40 2,383.80 

 รูปลกูบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก.ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,416.60 2,444.70 

 คอนกรีตหยาบ ตราซีแพค ลบ.ม. 1,943.60 1,966.20 

วัสดุก่อ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

คอนกรีตบล็อก 

 คอนกรีตบล็อกก่อผนัง 

 ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. ก้อน 6.50 6.50 

 ชนิดกนัฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ก้อน 12.50 12.50 

 ชนิดช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-22) ก้อน 12.00 12.00 

 ชนิดกนัฝนลิ *นเดี5ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ตราดี เอ (DA-101) ก้อน 24.00 24.00 

 ชนิดกนัฝนลิ *นคู ่ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-109) ก้อน 26.00 26.00 

 ชนิดกนัฝนกระจก แบบใส ขนาด 19x19x9 ซม.(เบอร์ DA-302) ตราดีเอ ก้อน 65.00 65.00 



 ชนิดกนัฝนกระจก แบบฝา้ ขนาด 19x19x9 ซม.(เบอร์ DA-302)ตรา ดีเอ ก้อน 70.00 70.00 

 คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา 

 ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก ตร.ม. 140.00 140.00 

 ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม.G4 ตราแอร์บล็อก ตร.ม. 187.00 187.00 

 ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก ตร.ม. 234.00 234.00 

 ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก ตร.ม. 280.00 280.00 

 ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม.G4 ตราแอร์บล็อก ตร.ม. 327.00 327.00 

 ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก ตร.ม. 374.00 374.00 

 ขนาด 20 x 60 7.5 ซม. ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก ตร.ม. 147.00 147.00 

 ขนาด 20 x 60 x 9.0 ซม. ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก ตร.ม. 176.00 176.00 

 ขนาด 20 x 60 10.0 ซม ตราอินทรีซุปเปอร์บล็อก. ตร.ม. 196.00 196.00 

 ขนาด 20 x 60 x 7.0 ซม. G4 ตราทีพีไอ ตร.ม. 126.00 126.00 

 ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ตราทีพีไอ ตร.ม. 135.00 135.00 

คอนกรีตบล็อกปูพ ื $น  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 คอนกรีตบล็อกปูพ ื $นภายในหรือทางเท้า 

 รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเทา ตรา SCG ก้อน 9.00 9.00 

 รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีแดง ตรา SCG ก้อน 11.00 11.00 

 รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเหลือง ตรา SCG ก้อน 11.00 11.00 

 รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีเทา ตรา SCG ก้อน 17.00 17.00 

 รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีแดง ตรา SCG ก้อน 20.00 20.00 

 รูปตวัไอ หนา 6 ซม. สีเทา ตรา SCG ก้อน 14.00 14.00 

 รูปตวัไอ หนา 6 ซม. สีแดง ตรา SCG ก้อน 17.00 17.00 

 รูปตวัไอ หนา 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG ก้อน 17.00 17.00 

 รูปรวงผึ *ง หนา 6 ซม. สีเทา ตรา SCG ก้อน 15.00 15.00 

 รูปรวงผึ *ง หนา 6 ซม. สีแดง ตรา SCG ก้อน 16.00 16.00 

 รูปอฐัศลิา หนา 6 ซม. สีเทา ตรา SCG ก้อน 16.50 16.50 

 รูปอฐัศลิา หนา 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG ก้อน 18.00 18.00 

 รูปอฐัศลิา หนา 6 ซม. สีนํ *าตาล ตรา SCG ก้อน 18.00 18.00 

 รูปอฐัศลิา หนา 6 ซม. สีดํา ตรา SCG ก้อน 18.00 18.00 

 รูปอฐัศลิา หนา 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG ก้อน 32.00 32.00 

 รูปจตัรัุส หนา 6 ซม. สีเทา ตรา SCG ก้อน 4.42 4.42 

 รูปจตัรัุส หนา 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG ก้อน 5.00 5.00 



 รูปจตัรัุส หนา 6 ซม. สีนํ *าตาล ตรา SCG ก้อน 5.00 5.00 

 รูปจตัรัุส หนา 6 ซม. สีดํา ตรา SCG ก้อน 5.00 5.00 

 รูปจตัรัุส หนา 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG ก้อน 7.92 7.92 

 รูปคฑา หนา 6 ซม. สีเทา ตรา SCG ก้อน 10.00 10.00 

 รูปคฑา หนา 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG ก้อน 11.50 11.50 

 รูปคฑา หนา 6 ซม. สีนํ *าตาล ตรา SCG ก้อน 11.50 11.50 

 รูปคฑา หนา 6 ซม. สีดํา ตรา SCG ก้อน 11.50 11.50 

 รูปคฑา หนา 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG ก้อน 19.00 19.00 

 รูปศลิาหกเหลี5ยม หนา 6 ซม. สีเทา ตรา SCG ก้อน 9.00 9.00 

 รูปศลิาหกเหลี5ยม หนา 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG ก้อน 10.00 10.00 

 รูปศลิาหกเหลี5ยม หนา 6 ซม. สีนํ *าตาล ตรา SCG ก้อน 10.00 10.00 

 รูปศลิาหกเหลี5ยม หนา 6 ซม. สีดํา ตรา SCG ก้อน 10.00 10.00 

 รูปศลิาหกเหลี5ยม หนา 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG ก้อน 16.00 16.00 

ขอบคันหนิคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. ตรา SCG ทอ่น 180.00 180.00 

อ ิฐมอญ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. ก้อน 1.50 1.50 

อ ิฐโปร่ง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7 x 16 x 3 ซม. ก้อน 1.30 1.30 

อ ิฐหนา หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม. ตรา บ.ป.ก. ก้อน 12.00 12.00 

อ ิฐทนไฟ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 11 x 23 x 7 ซม. ตราบปก. (BPK 49 F) ก้อน 16.00 16.00 

อ ิฐกลวง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 (2 ช่อง) ขนาด 23 x 7 x 8 ซม. ตรา บปก. (BPK94-2) ก้อน 9.60 9.60 

วัสดุช ิ $นส่วนโครงสร้างสําเร ็จรูป หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

เสาเข ็มหกเหลี'ยมกลวง 

 เสาเข็มหกเหลี5ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร ทอ่น 157.00 157.00 

 เสาเข็มหกเหลี5ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร ทอ่น 238.50 238.50 

 เสาเข็มหกเหลี5ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร ทอ่น 324.00 324.00 



 เสาเข็มหกเหลี5ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร ทอ่น 387.50 387.50 

 เสาเข็มหกเหลี5ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 465.00 465.00 

เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี' เหลี'ยมตัน  

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี' เหลี'ยมตัน ชนิดท่อนเดียว 

 ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. ทอ่น 1,170.00 1,160.00 

 ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม. ทอ่น 1,320.00 1,305.00 

 ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม. ทอ่น 1,760.00 1,800.00 

 ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. ทอ่น 2,115.00 2,160.00 

 ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม. ทอ่น 2,130.00 2,150.00 

 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. ทอ่น 3,410.00 3,300.00 

 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. ทอ่น 6,400.00 6,300.00 

 ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 11,550.00 11,340.00 

 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 13,200.00 12,960.00 

 ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 15,120.00 14,805.00 

 ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ทอ่น 18,000.00 17,750.00 

 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 1,170.00 1,160.00 

 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม. ทอ่น 1,320.00 1,305.00 

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี' เหลี'ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเชื'อม 

 ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. ทอ่น 2,430.00 2,620.00 

 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 4,780.00 4,620.00 

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี' เหลี'ยมตัน  

 ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 4 - 15 เมตร ตรา HTT* เมตร 105.74 105.74 

 ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 4 - 18 เมตร ตรา HTT* เมตร 155.30 155.30 

 ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 -21 เมตร ตรา HTT* เมตร 207.69 207.69 

 ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 -22 เมตร ตรา HTT* เมตร 271.60 271.60 

 ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 - 25 เมตร ตรา HTT* เมตร 346.84 346.84 

 ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 26 เมตร ตรา HTT* เมตร 460.40 460.40 

 ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 26 เมตร ตรา HTT* เมตร 594.41 594.41 

 ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT* เมตร 753.46 753.46 

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ  

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดียว 



 ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 4,620.00 4,620.00 

 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 5,985.00 6,300.00 

 ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 8,400.00 8,190.00 

 ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ทอ่น 8,400.00 8,400.00 

 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 11,655.00 11,445.00 

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเชื'อม 

 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม. ทอ่น 2,450.00 2,580.00 

 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม. ทอ่น 3,150.00 3,240.00 

 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. ทอ่น 3,675.00 3,780.00 

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รุปตัวไอ  

 ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 - 21 เมตร ตรา HTT* เมตร 173.42 173.42 

 ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 - 24 เมตร ตรา HTT* เมตร 208.10 208.10 

 ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 -26 เมตร ตรา HTT* เมตร 266.71 266.71 

 ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 28 เมตร ตรา HTT* เมตร 332.70 332.70 

 ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 28 เมตร ตรา HTT* เมตร 473.80 473.80 

 ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT* เมตร 577.64 577.64 

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง 

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื'อม 

 ขนาดศก.0.25ม.ยาว21.00ม. ทอ่น 5,145.00 5,250.00 

 ขนาดศก.0.30ม.ยาว21.00ม. ทอ่น 6,825.00 6,930.00 

 ขนาดศก.0.40ม.ยาว21.00ม. ทอ่น 11,340.00 11,550.00 

 ขนาดศก.0.45ม.ยาว21.00ม. ทอ่น 13,650.00 14,075.00 

 ขนาดศก.0.50ม.ยาว21.00ม. ทอ่น 17,010.00 17,535.00 

 ขนาดศก.0.60ม.ยาว21.00ม. ทอ่น 23,100.00 25,200.00 

 ขนาดศก.0.80ม.ยาว21.00ม. ทอ่น 37,800.00 38,220.00 

เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ  

 ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม. ทอ่น 145.00 145.00 

 ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม. ทอ่น 230.00 230.00 

 ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม. ทอ่น 303.00 303.00 

 ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม. ทอ่น 380.00 380.00 

 ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม. ทอ่น 515.00 515.00 



 เสาเข ็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวท ี 

 ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 2.00 ม. ตราซีแพค ทอ่น 100.00 100.00 

 ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 3.00 ม. ตราซีแพค ทอ่น 150.00 150.00 

 ขนาด 10 x12 ซม. ยาว 4.00 ม. ตราซีแพค ทอ่น 220.00 220.00 

 ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 5.00 ม. ตราซีแพค ทอ่น 290.00 290.00 

 ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 6.00 ม. ตราซีแพค ทอ่น 365.00 365.00 

เสารั $วคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ *ว x 4 นิ *ว ยาว 2.50 ม. ทอ่น 350.00 350.00 

 แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ *ว x 4 นิ *ว ยาว 3.00 ม. ทอ่น 420.00 420.00 

เสาตอม่อคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 1.00 ม. ทอ่น 145.00 145.00 

 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 2.00 ม. ทอ่น 290.00 290.00 

 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 3.00 ม. ทอ่น 435.00 435.00 

 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 1.00 ม. ทอ่น 175.00 175.00 

 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 2.00 ม. ทอ่น 350.00 350.00 

 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 3.00 ม. ทอ่น 525.00 525.00 

พื $นสําเร ็จรูป หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 พ ื $นคอนกรีตสําเร ็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง 

 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ *ว ตราซีแพค ตร.ม. 435.00 435.00 

 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ *ว ตราซีแพค ตร.ม. 450.00 450.00 

 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ *ว ตราซีแพค ตร.ม. 465.00 465.00 

 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ *ว ตราซีแพค ตร.ม. 475.00 475.00 

 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ *ว ตราซีแพค ตร.ม. 555.00 555.00 

 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ *ว ตราซีแพค ตร.ม. 565.00 565.00 

 แผ่นพื $นไฟเบอร์ซ ีเมนต์ 

 ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 705.60 705.60 

 ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 852.60 852.60 

 ขนาด 1200 x 2400 x 20 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 950.60 950.60 

 ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 365.00 365.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 565.00 565.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 675.00 675.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 16 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 810.00 810.00 



 ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 895.00 895.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 20 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 995.00 995.00 

 ขนาด 20 x 300 x 1.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราทีพีไอ แผ่น 380.00 380.00 

 ขนาด 20 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาต ิตราทีพีไอ แผ่น 505.00 505.00 

 ขนาด 25 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาต ิตราทีพีไอ แผ่น 630.00 630.00 

 ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาต ิตราทีพีไอ แผ่น 730.00 730.00 

คานคอนกรีตอัดแรง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 คานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวท ี 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 2.95 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 216.00 216.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.00 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 219.00 219.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 256.00 256.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 286.00 286.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 323.00 323.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 327.00 327.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.00 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 232.00 232.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 271.00 271.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 306.00 306.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 310.00 310.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 357.00 357.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 361.00 361.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 4.50 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 406.00 406.00 

 หน้าตดัรูปตวัที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 5.00 เมตร ตราซีแพค ทอ่น 452.00 452.00 

วัสดุช ิ $นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

เหล็กเสริมคอนกรีต 

 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 

 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 20,466.67 21,133.33 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,633.33 20,366.67 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,333.33 20,000.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,100.00 19,766.67 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,133.33 19,833.33 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,133.33 19,833.33 



 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย 

 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,200.00 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,000.00 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,000.00 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,000.00 - 

 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,700.00 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,466.67 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,266.67 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,266.67 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,266.67 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร ตนั 19,266.67 - 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 19,066.67 19,200.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,866.67 19,000.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,866.67 19,000.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,866.67 19,000.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,866.67 19,000.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,866.67 19,000.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 19,066.67 19,200.00 

 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.) 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 19,350.00 19,450.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 19,050.00 19,150.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,850.00 18,950.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,850.00 18,950.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,850.00 18,950.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,850.00 18,950.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort) ตนั 18,850.00 18,950.00 

 ลวดผูกเหล็ก 

 ลวดผกูเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) กก. 26.59 27.09 

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 เหล็กฉาก 



 ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร นํ *าหนกั 14.5 กก. ทอ่น 310.45 312.90 

 ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร นํ *าหนกั 18.4 กก. ทอ่น 386.17 391.35 

 ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร นํ *าหนกั 26.8 กก. ทอ่น 561.35 567.36 

 ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร นํ *าหนกั 35.5 กก. ทอ่น 749.25 756.13 

 ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร นํ *าหนกั 41.1 กก. ทอ่น 850.85 858.29 

 ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นํ *าหนกั 89.2 กก. ทอ่น 1,942.68 1,956.06 

 เหล็กรางนํ $า 

 ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร นํ *าหนกั 41.5 กก./ทอ่น ทอ่น 854.15 863.30 

 ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร นํ *าหนกั 56.2 กก./ทอ่น ทอ่น 1,161.95 1,175.91 

 เหล็กตัวซ ี 

 เหล็กตัวซ ี (Light Channel Steel) 

 ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ทอ่น ทอ่น 645.00 641.00 

 ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ทอ่น ทอ่น 812.00 825.00 

 เหล็กตัวซ ี (Light Lip Channel Steel) 

 ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ทอ่น ทอ่น 454.00 447.00 

 ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ทอ่น ทอ่น 573.00 550.00 

 ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ทอ่น ทอ่น 710.00 733.00 

 ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ทอ่น ทอ่น 812.00 825.00 

 ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ทอ่น ทอ่น 907.00 916.00 

 เหล็กตัวไอ  

 เหล็กตัวไอ (I-Beam) 

 ขนาด 150X75X5.50X9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ทอ่น ทอ่น 2,657.40 2,688.30 

 ขนาด 200X100X7.00X10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ทอ่น ทอ่น 4,024.80 4,071.60 

 ขนาด 250X125X7.50X12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ทอ่น ทอ่น 5,934.00 6,003.00 

 ขนาด 300X150X8X13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ทอ่น ทอ่น 7,482.00 7,569.00 

 ขนาด 300X150X11.50X22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ทอ่น ทอ่น 11,893.80 12,032.10 

 ขนาด 350X150X12.00X24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ทอ่น ทอ่น 13,493.40 13,650.30 

 ขนาด 400X150X10X18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ทอ่น ทอ่น 11,361.60 11,491.20 

 ขนาด 600X190X13X25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ทอ่น ทอ่น 20,987.40 21,226.80 

 เหล็กตัวเอช  

 เหล็กตัวเอช (H-Beam) 

 ขนาด 150X150X7X10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ทอ่น ทอ่น 4,441.50 4,536.00 

 ขนาด 175X175X7.50X11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ทอ่น ทอ่น 5,663.50 5,784.00 



 ขนาด 200X200X8X12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ทอ่น ทอ่น 7,026.50 7,176.00 

 ขนาด 250X250X9X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ทอ่น ทอ่น 10,199.00 10,416.00 

 ขนาด 300X300X10X15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ทอ่น ทอ่น 13,254.00 13,536.00 

 ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ทอ่น ทอ่น 20,139.00 20,385.60 

โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 โครงคร่าวผนังเหล็กเคลือบสังกะสี 

 โครงคร่าวตั $ง 

 โครงคร่าวกลัวาไนซ์ (โครงผนงัเบา) ตวั C 74 (ตั *ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สงู 34 มม. ยาว 3 
ม. หนา 0.40 มม. เอสซีจี 

ชิ *น 75.00 75.00 

 โครงคร่าวนอน  

 โครงคร่าวกลัวาไนซ์ (โครงผนงัเบา) ตวั U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สงู 30 มม.ยาว 3 
ม. หนา 0.40 มม. เอสซีจี 

ชิ *น 70.00 70.00 

ลวดเหล็ก หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง 

 ชนิดเส้นเดี5ยว (PC WIRE) ศก. 3, 4, 5, 7, 9 มม. ตนั 44,833.33 44,833.33 

 ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ *ว และ 1/2 นิ *ว ตนั 45,166.67 45,166.67 

ตะแกรงเหล็กสําเร ็จรูป หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี' เหลี'ยมจัตุรัส 

 เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 22.50 22.50 

 เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 27.00 27.00 

 เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 36.00 36.00 

 เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 36.00 36.00 

 เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 46.00 46.00 

 เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 41.00 41.00 

 เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 55.00 55.00 

 เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 70.00 70.00 

 เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 52.52 52.50 

 เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 40.00 40.00 

 เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 48.00 48.00 

 เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 60.00 60.00 

 เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 80.00 80.00 

 เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 81.00 81.00 



 เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 108.00 108.00 

 เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 85.00 85.00 

 เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 106.00 106.00 

 เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 140.00 140.00 

 เหล็ก ศก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 220.00 220.00 

 เหล็ก ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 180.00 180.00 

 ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี' เหลี'ยมจัตุรัส 

 เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตร.ม. 32.00 32.00 

 เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 40.00 40.00 

 เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม. ตร.ม. 98.80 98.80 

 เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม. ตร.ม. 109.75 109.75 

 เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 123.45 123.45 

 เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม. ตร.ม. 141.10 141.10 

 เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตร.ม. 164.60 164.60 

 เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตร.ม. 198.00 198.00 

 เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 247.00 247.00 

 เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 329.50 329.50 

 เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม. ตร.ม. 142.25 142.25 

 เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม. ตร.ม. 158.00 158.00 

 เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตราง 0.40 x 0.40 ม. ตร.ม. 177.80 177.80 

 เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม. ตร.ม. 203.15 203.15 

 เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตร.ม. 237.50 237.50 

 เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตร.ม. 284.50 284.50 

 เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตร.ม. 356.00 356.00 

 เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตร.ม. 474.50 474.50 

วัสดุท่อ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

ท่อเหล็กกลมผิวดาํ 

 ท่อเหล็กกลมผิวดาํ ประเภท BS-S 

 หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 1" ยาว 6 เมตร ทอ่น 245.70 245.70 

 หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2" ยาว 6 เมตร ทอ่น 351.00 351.00 

 หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 2" ยาว 6 เมตร ทอ่น 459.00 459.00 

 หนา 2.5 มม. ขนาด ศก. 3" ยาว 6 เมตร ทอ่น 864.00 864.00 



 หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 4" ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,336.50 1,336.50 

 ท่อเหล็กกลมผิวดาํ ประเภท BS-M 

 หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2" ยาว 6 เมตร ทอ่น 540.00 540.00 

 หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 2" ยาว 6 เมตร ทอ่น 675.00 675.00 

 หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 2 1/2" ยาว 6 เมตร ทอ่น 874.80 874.80 

 หนา 3.5 มม. ขนาด ศก. 3" ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,215.00 1,215.00 

 หนา 3.8 มม. ขนาด ศก. 4" ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,687.50 1,687.50 

 หนา 2.7 มม. ขนาด ศก. 1" ยาว 6 เมตร ทอ่น 329.40 329.40 

ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 1/2 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 257.85 257.85 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 3/4 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 331.65 331.65 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 1 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 493.65 493.65 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 634.50 634.50 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 730.80 730.80 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 2 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,028.70 1,028.70 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,267.65 1,267.65 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 3 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,649.25 1,649.25 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 4 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 2,403.00 2,403.00 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 5 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 3,269.25 3,269.25 

 ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อตอ่) ขนาด ศก. 6 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 3,879.45 3,879.45 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 1/2 นิ *ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 280.77 280.77 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 3/4 นิ *ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 361.13 361.13 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 1 นิ *ว หนา 3.2 มม.ยาว 6 เมตร ทอ่น 537.53 537.53 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 1 1/4 นิ *ว หนา 3.2 มม.ยาว 6 เมตร ทอ่น 690.90 690.90 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 1 1/2 นิ *ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 795.76 795.76 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 2 นิ *ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,120.14 1,120.14 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 2 1/2 นิ *ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,380.33 1,380.33 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 3 นิ *ว หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,795.85 1,795.85 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 4 นิ *ว หนา 4.5 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 2,616.60 2,616.60 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 5 นิ *ว หนา 5 มม.ยาว 6 เมตร ทอ่น 3,559.85 3,559.85 

 มอก.277-2532 ขนาด ศก. 6 นิ *ว หนา 5.5 มม.ยาว 6 เมตร ทอ่น 4,224.29 4,224.29 

ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  



 ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว อนั 9.28 9.28 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว อนั 12.76 12.76 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 22.04 22.04 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 32.48 32.48 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 39.15 39.15 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 61.19 61.19 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 113.68 113.68 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 144.42 144.42 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 236.93 236.93 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 534.47 534.47 

 ข้อตอ่ตรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว อนั 691.94 691.94 

 ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว อนั 10.44 10.44 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว อนั 15.37 15.37 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 26.39 26.39 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 44.08 44.08 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 50.75 50.75 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 80.91 80.91 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 144.42 144.42 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 216.92 216.92 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 382.22 382.22 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 987.45 987.45 

 ข้อตอ่งอเหล็ก 90 องศา ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว อนั 1,418.39 1,418.39 

 สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี 

 สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว อนั 33.64 33.64 

 สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว อนั 41.76 41.76 

 สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 58.87 58.87 

 สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 85.84 85.84 

 สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 112.52 112.52 

 สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 144.42 144.42 

 สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว อนั 15.37 15.37 



 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว อนั 22.04 22.04 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 38.57 38.57 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 62.93 62.93 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 75.40 75.40 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 115.71 115.71 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 220.40 220.40 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 303.05 303.05 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 526.64 526.64 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 1,233.08 1,233.08 

 สามทางทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว อนั 1,697.08 1,697.08 

 สามทางลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว อนั 24.36 24.36 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 39.73 39.73 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 62.93 62.93 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 78.88 78.88 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 116.87 116.87 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 221.56 221.56 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 316.39 316.39 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 565.21 565.21 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 1,646.33 1,646.33 

 สามทางลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว อนั 2,096.99 2,096.99 

 ข้อต่อเกลียวนอก 2 ด้านท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 1/2 นิ *ว อนั 8.70 8.70 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 3/4 นิ *ว อนั 13.34 13.34 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 1 นิ *ว อนั 18.85 18.85 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 1 1/4 นิ *ว อนั 25.23 25.23 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 1 1/2 นิ *ว อนั 36.83 36.83 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 2 นิ *ว อนั 50.75 50.75 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 2 1/2 นิ *ว อนั 100.34 100.34 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 3 นิ *ว อนั 159.79 159.79 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 4 นิ *ว อนั 257.81 257.81 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 5 นิ *ว อนั 586.38 586.38 

 ข้อตอ่เกลียวนอก 2 ด้านทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ศก. 6 นิ *ว อนั 1,086.63 1,086.63 



 ข้องอลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 

 ข้องอลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว อนั 18.85 18.85 

 ข้องอลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 27.55 27.55 

 ข้องอลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 45.24 45.24 

 ข้องอลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 58.00 58.00 

 ข้องอลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 85.84 85.84 

 ข้องอลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 169.65 169.65 

 ข้องอลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 276.66 276.66 

 ข้องอลดทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 471.54 471.54 

 ข้อลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว อนั 11.60 11.60 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว อนั 15.37 15.37 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 22.04 22.04 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 32.48 32.48 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 39.73 39.73 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 61.77 61.77 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 113.39 113.39 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 157.47 157.47 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 290.00 290.00 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 555.35 555.35 

 ข้อลดกลมทอ่เหล็กเคลือบสงักะสี ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว อนั 740.66 740.66 

ท่ออลูมิเนียม หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ทอ่อลมูิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 84.07 84.07 

 ทอ่อลมูิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 164.71 164.71 

 ทอ่อลมูิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/8 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 61.02 61.02 

 ทอ่อลมูิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5/8 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 117.11 117.11 

 ทอ่อลมูิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ยาว 6 เมตร ทอ่น 128.52 128.52 

ท่อประปาพีวีซ ี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท่อประปาพีวีซ ีแข ็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั $น 5 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 59.40 58.08 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 72.00 70.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 108.00 105.60 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 175.50 171.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 238.50 233.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 382.50 374.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 585.00 572.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 814.50 796.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 8 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 1,219.50 1,192.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 1,755.00 1,716.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 2,461.50 2,406.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 14 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 3,559.50 3,480.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 16 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 4,576.50 4,474.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 18 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 6,491.70 6,347.44 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 7,920.00 7,744.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 24 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 11,538.00 11,281.60 

 ท่อประปาพีวีซ ีแข ็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั $น 8.5 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 37.80 36.96 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 47.70 46.64 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 63.00 61.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 78.30 76.56 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 102.60 100.32 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 162.00 158.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 256.50 250.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 355.50 347.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 576.00 563.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 868.50 849.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 1,219.50 1,192.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 8 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 1,962.00 1,918.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 2,839.50 2,776.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 4,005.00 3,916.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 14 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 5,773.50 5,645.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 16 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 7,425.00 7,260.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 18 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 10,500.30 10,266.96 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 12,840.30 12,554.96 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 24 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 18,798.30 18,380.56 



 ท่อประปาพีวีซ ีแข ็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั $น 13.5 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 47.70 46.64 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 57.60 56.32 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 90.90 88.88 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 118.80 116.16 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 153.00 149.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 234.00 228.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 387.00 378.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 540.00 528.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 868.50 849.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 1,309.50 1,280.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 1,845.00 1,804.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 8 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 3,136.50 3,066.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 4,720.50 4,615.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 12 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 6,691.50 6,542.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 14 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 8,793.00 8,597.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 16 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 11,308.50 11,057.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 18 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 15,977.70 15,622.64 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 19,518.30 19,084.56 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 24 นิ *ว ยาว 4 เมตร ตราทอ่นํ *าไทย ทอ่น 28,626.30 27,990.16 

ข้อต่อ ท่อประปาพีวีซ ี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ข้อต่อตรงท่อพีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 2.47 2.41 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 3.15 3.07 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 5.19 5.06 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 7.74 7.55 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 9.95 9.71 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 15.56 15.19 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 25.59 24.98 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 42.50 41.50 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 76.50 74.70 

 ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีวีซ ี 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 2.21 2.16 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 3.15 3.07 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 4.68 4.57 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 8.42 8.22 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 10.29 10.04 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 14.71 14.36 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 29.67 28.97 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 39.36 38.43 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 79.22 77.36 

 ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 2.55 2.49 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 3.74 3.65 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 6.29 6.14 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 10.29 10.04 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 14.71 14.36 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 23.72 23.16 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 35.53 34.69 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 47.35 46.23 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 85.00 83.00 

 ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 2.98 2.91 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 4.00 3.90 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 7.23 7.06 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 12.41 12.12 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 15.56 15.19 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 23.55 22.99 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 49.73 48.56 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 69.70 68.06 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 136.00 132.80 

 สามทาง 90 องศาท่อพีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 4.08 3.98 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 5.61 5.48 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 10.63 10.38 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 15.13 14.77 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 21.85 21.33 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 34.09 33.28 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 74.63 72.87 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 133.45 130.31 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 289.20 282.20 

 ข้อต่อตรงลดท่อพีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว x 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 3.15 3.07 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว x 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 5.19 5.06 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว x 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 5.19 5.06 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว x 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 9.86 9.63 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว x 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 9.86 9.63 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว x 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 15.73 15.36 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว x 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 15.73 15.36 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว x 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 15.73 15.36 

 ขนาดเส้นผ่านนศนูย์กลาง 2 นิ *ว x 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 15.73 15.36 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว x 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 28.90 28.22 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว x 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 28.90 28.22 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว x 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 28.90 28.22 

 สามทาง 90 องศาลดท่อพีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว x 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 8.42 8.22 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว x 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 13.18 12.87 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว x 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 13.18 12.87 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว x 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 24.74 24.15 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว x 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 24.74 24.15 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว x 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 38.76 37.85 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว x 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 38.76 37.85 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว x 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 38.76 37.85 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว x 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 43.10 42.08 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว x 3/4 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 74.63 72.87 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว x 1 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 74.63 72.87 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว x 1 1/2 นิ *ว ตราทอ่นํ *าไทย อนั 74.63 72.87 



ท่อ HDPE หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท่อ HDPE สําหรับงานระบายนํ $าเสีย ชนิดผนังเบาสองชั $น ชั $น SN 4 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 500 มม. ตรา WIIK เมตร 2,250.00 2,250.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 600 มม. ตรา WIIK เมตร 3,222.00 3,222.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 700 มม. ตรา WIIK เมตร 4,383.00 4,383.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 800 มม. ตรา WIIK เมตร 5,706.00 5,706.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 900 มม. ตรา WIIK เมตร 8,442.00 8,442.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1000 มม. ตรา WIIK เมตร 11,088.00 11,088.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1200 มม. ตรา WIIK เมตร 12,744.00 12,744.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1400 มม. ตรา WIIK เมตร 17,298.00 17,298.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1500 มม. ตรา WIIK เมตร 19,863.00 19,863.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1600 มม. ตรา WIIK เมตร 22,572.00 22,572.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1800 มม. ตรา WIIK เมตร 28,530.00 28,530.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 2000 มม. ตรา WIIK เมตร 35,190.00 35,190.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 2200 มม. ตรา WIIK เมตร 42,543.00 42,543.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 2400 มม. ตรา WIIK เมตร 50,589.00 50,589.00 

 ท่อ HDPE สําหรับงานระบายนํ $าเสีย ชนิดผนังเบาสองชั $น ชั $น SN 8 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 500 มม. ตรา WIIK เมตร 4,383.00 4,383.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 600 มม. ตรา WIIK เมตร 6,390.00 6,390.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 700 มม. ตรา WIIK เมตร 8,568.00 8,568.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 800 มม. ตรา WIIK เมตร 9,396.00 9,396.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 900 มม. ตรา WIIK เมตร 14,157.00 14,157.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1000 มม. ตรา WIIK เมตร 14,634.00 14,634.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1200 มม. ตรา WIIK เมตร 16,839.00 16,839.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1400 มม. ตรา WIIK เมตร 25,605.00 25,605.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1500 มม. ตรา WIIK เมตร 29,376.00 29,376.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1600 มม. ตรา WIIK เมตร 33,408.00 33,408.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 1800 มม. ตรา WIIK เมตร 42,264.00 42,264.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 2000 มม. ตรา WIIK เมตร 52,146.00 52,146.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 2200 มม. ตรา WIIK เมตร 63,072.00 63,072.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางภายใน 2400 มม. ตรา WIIK เมตร 65,520.00 65,520.00 

 ท่อ HDPE สําหรับงานระบายนํ $าเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั $น SN 6 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 3,401.00 3,401.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 3,866.00 3,866.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 4,175.00 4,175.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 4,638.00 4,638.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 6,958.00 6,958.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 8,348.00 8,348.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 13,142.00 13,142.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 14,223.00 14,223.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 15,151.00 15,151.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 20,098.00 20,098.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 22,418.00 22,418.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 28,138.00 28,138.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 31,694.00 31,694.00 

 ท่อ HDPE สําหรับงานระบายนํ $าเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั $น SN 8 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 4,305.00 4,305.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 4,893.00 4,893.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 5,284.00 5,284.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 5,871.00 5,871.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 8,807.00 8,807.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 10,568.00 10,568.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 16,635.00 16,635.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 18,004.00 18,004.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 19,179.00 19,179.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 25,441.00 25,441.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 28,377.00 28,377.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 35,617.00 35,617.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 40,119.00 40,119.00 

 ท่อ HDPE สําหรับงานระบายนํ $าเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั $น SN 10 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 4,951.00 4,951.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 5,627.00 5,627.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 6,077.00 6,077.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 6,752.00 6,752.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 10,128.00 10,128.00 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 12,153.00 12,153.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 19,130.00 19,130.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 20,705.00 20,705.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 22,055.00 22,055.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 29,257.00 29,257.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 32,633.00 32,633.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 40,960.00 40,960.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 46,137.00 46,137.00 

 ท่อ HDPE สําหรับงานระบายนํ $าเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั $น SN 12.5 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 5,941.00 5,941.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 6,753.00 6,753.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 7,292.00 7,292.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 8,102.00 8,102.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 12,154.00 12,154.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 14,584.00 14,584.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 22,957.00 22,957.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 24,846.00 24,846.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 26,467.00 26,467.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 35,109.00 35,109.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 39,161.00 39,161.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 49,152.00 49,152.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 55,365.00 55,365.00 

 ท่อ HDPE สําหรับงานระบายนํ $าเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั $น SN 16 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 7,130.00 7,130.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 8,103.00 8,103.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 8,751.00 8,751.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 9,722.00 9,722.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 14,585.00 14,585.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 17,501.00 17,501.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 27,548.00 27,548.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 29,814.00 29,814.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 31,760.00 31,760.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 42,130.00 42,130.00 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 46,993.00 46,993.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 58,982.00 58,982.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โปรไพ้พ์) เมตร 66,437.00 66,437.00 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 4 (SDR 41) TIS. 982 -2556 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา TAP เมตร 845.66 859.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา TAP เมตร 1,075.59 1,092.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา TAP เมตร 1,363.77 1,385.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา TAP เมตร 1,695.27 1,722.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา TAP เมตร 2,110.23 2,144.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา TAP เมตร 2,627.55 2,669.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK เมตร 908.00 908.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK เมตร 1,156.00 1,156.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK เมตร 1,466.00 1,466.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK เมตร 1,847.00 1,847.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK เมตร 2,300.00 2,300.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK เมตร 2,862.00 2,862.00 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 (SDR 26) TIS. 982 -2556 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 36.22 36.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 57.48 58.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 78.74 80.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 109.44 111.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 160.62 163.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 207.08 210.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 261.41 265.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 337.74 343.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 420.47 427.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 521.25 529.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา TAP เมตร 655.11 665.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา TAP เมตร 822.83 836.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา TAP เมตร 1,026.77 1,043.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา TAP เมตร 1,307.87 1,328.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา TAP เมตร 1,652.75 1,679.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา TAP เมตร 2,096.06 2,129.60 



 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา TAP เมตร 2,612.59 2,654.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา TAP เมตร 3,223.62 3,275.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา TAP เมตร 4,040.15 4,104.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 36.22 36.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 57.48 58.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 78.74 80.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 109.44 111.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 160.62 163.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 207.08 210.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 261.41 265.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 337.74 343.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 420.47 427.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 521.25 529.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK เมตร 655.11 665.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK เมตร 822.83 836.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK เมตร 1,026.77 1,043.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK เมตร 1,307.87 1,328.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK เมตร 1,652.75 1,679.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK เมตร 2,096.06 2,129.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK เมตร 2,612.59 2,654.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK เมตร 3,223.62 3,275.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK เมตร 4,040.15 4,104.80 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 (SDR 21) TIS. 982 -2556 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มม. ตรา TAP เมตร 29.13 29.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 43.30 44.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 67.71 68.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 96.85 98.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 133.07 135.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 199.21 202.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 255.11 259.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 318.89 324.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 412.59 419.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 518.89 527.20 



 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 642.51 652.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา TAP เมตร 811.81 824.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา TAP เมตร 1,007.87 1,024.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา TAP เมตร 1,271.65 1,292.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา TAP เมตร 1,598.42 1,624.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา TAP เมตร 2,029.92 2,062.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา TAP เมตร 2,588.18 2,629.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา TAP เมตร 3,226.77 3,278.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา TAP เมตร 3,981.10 4,044.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา TAP เมตร 4,982.67 5,062.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มม. ตรา WIIK เมตร 30.00 30.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 45.00 45.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 70.00 70.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 100.00 100.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 143.00 143.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 215.00 215.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 274.00 274.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 343.00 343.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 450.00 450.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 565.00 565.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 700.00 700.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK เมตร 884.00 884.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK เมตร 1,082.00 1,082.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK เมตร 1,367.00 1,367.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK เมตร 1,717.00 1,717.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK เมตร 2,180.00 2,180.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK เมตร 2,779.00 2,779.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK เมตร 3,515.00 3,515.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK เมตร 4,337.00 4,337.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK เมตร 5,428.00 5,428.00 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) TIS. 982 -2556 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 32 มม. ตรา TAP เมตร 23.62 24.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มม. ตรา TAP เมตร 34.64 35.20 



 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 52.75 53.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 84.25 85.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 118.89 120.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 163.77 166.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 244.09 248.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 311.02 316.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 390.55 396.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 502.36 510.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 635.43 645.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 784.25 796.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา TAP เมตร 994.48 1,010.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา TAP เมตร 1,236.22 1,256.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา TAP เมตร 1,553.54 1,578.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา TAP เมตร 1,966.92 1,998.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา TAP เมตร 2,503.93 2,544.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา TAP เมตร 3,163.77 3,214.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา TAP เมตร 3,951.96 4,015.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา TAP เมตร 4,883.46 4,961.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา TAP เมตร 6,177.32 6,215.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 32 มม. ตรา WIIK เมตร 23.00 23.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มม. ตรา WIIK เมตร 35.00 35.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 54.00 54.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 87.00 87.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 122.00 122.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 176.00 176.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 263.00 263.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 335.00 335.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 420.00 420.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 548.00 548.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 692.00 692.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 854.00 854.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK เมตร 1,084.00 1,084.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK เมตร 1,328.00 1,328.00 



 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK เมตร 1,668.00 1,668.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK เมตร 2,113.00 2,113.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK เมตร 2,689.00 2,689.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK เมตร 3,398.00 3,398.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK เมตร 4,304.00 4,304.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK เมตร 5,320.00 5,320.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK เมตร 6,664.00 6,664.00 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 12.5 (SDR 13.6) TIS. 982 -2556 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 25 มม. ตรา TAP เมตร 18.11 18.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 32 มม. ตรา TAP เมตร 27.55 28.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มม. ตรา TAP เมตร 42.51 43.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 64.56 65.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 102.36 104.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 144.88 147.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 199.21 202.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 295.27 300.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 380.31 386.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 476.37 484.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 612.59 622.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 777.16 789.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 953.54 968.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา TAP เมตร 1,210.23 1,229.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา TAP เมตร 1,512.59 1,536.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา TAP เมตร 1,895.27 1,925.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา TAP เมตร 2,402.36 2,440.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา TAP เมตร 3,045.66 3,094.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา TAP เมตร 3,862.20 3,924.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา TAP เมตร 4,822.83 4,900.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา TAP เมตร 5,951.18 6,046.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา TAP เมตร 7,466.14 7,585.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 25 มม. ตรา WIIK เมตร 18.00 18.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 32 มม. ตรา WIIK เมตร 28.00 28.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มม. ตรา WIIK เมตร 43.00 43.00 



 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 66.00 66.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 105.00 105.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 150.00 150.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 215.00 215.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 317.00 317.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 409.00 409.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 511.00 511.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 667.00 667.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 847.00 847.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 1,039.00 1,039.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK เมตร 1,319.00 1,319.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK เมตร 1,625.00 1,625.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK เมตร 2,036.00 2,036.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK เมตร 2,580.00 2,580.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK เมตร 3,271.00 3,271.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK เมตร 4,148.00 4,148.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK เมตร 5,254.00 5,254.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK เมตร 6,482.00 6,482.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK เมตร 8,132.00 8,132.00 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 16 (SDR 11) TIS. 982 -2556 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 20 มม. ตรา TAP เมตร 14.17 14.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 25 มม. ตรา TAP เมตร 20.47 20.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 32 มม. ตรา TAP เมตร 33.85 34.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มม. ตรา TAP เมตร 50.39 51.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 77.95 79.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 123.62 125.60 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 172.44 175.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 239.37 243.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 355.11 360.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 460.62 468.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 574.01 583.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 742.51 754.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 938.58 953.60 



 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 1,157.48 1,176.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา TAP เมตร 1,464.56 1,488.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา TAP เมตร 1,827.55 1,856.80 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา TAP เมตร 2,290.55 2,327.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา TAP เมตร 2,900.00 2,946.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา TAP เมตร 3,681.10 3,740.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา TAP เมตร 4,673.22 4,748.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา TAP เมตร 5,834.64 5,928.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา TAP เมตร 7,199.21 7,314.40 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา TAP เมตร 9,018.89 9,163.20 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 20 มม. ตรา WIIK เมตร 14.00 14.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 25 มม. ตรา WIIK เมตร 21.00 21.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 32 มม. ตรา WIIK เมตร 34.00 34.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 มม. ตรา WIIK เมตร 52.00 52.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 80.00 80.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 127.00 127.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 178.00 178.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 258.00 258.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 382.00 382.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 494.00 494.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 617.00 617.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 809.00 809.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 1,022.00 1,022.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 1,261.00 1,261.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK เมตร 1,596.00 1,596.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK เมตร 1,963.00 1,963.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK เมตร 2,460.00 2,460.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK เมตร 3,114.00 3,114.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK เมตร 3,954.00 3,954.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK เมตร 5,020.00 5,020.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK เมตร 6,355.00 6,355.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK เมตร 7,842.00 7,842.00 

 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK เมตร 9,824.00 9,824.00 



 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 6 (SDR 21) มอก.982-2556 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 45.00 45.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 70.00 70.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 100.00 100.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 143.00 143.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 215.00 215.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 274.00 274.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 343.00 343.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 450.00 450.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 565.00 565.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 700.00 700.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 40.15 44.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 62.78 68.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 89.79 98.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 123.37 135.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 184.69 202.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 236.52 259.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 295.65 324.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 382.52 419.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 481.07 527.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 595.68 652.80 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 8 (SDR 17) มอก.982-2556 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 54.00 54.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 87.00 87.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 122.00 122.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 176.00 176.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 263.00 263.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 335.00 335.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 420.00 420.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 548.00 548.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 692.00 692.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 854.00 854.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 48.91 53.60 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 78.11 85.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 110.23 120.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 151.84 166.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 226.30 248.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 288.35 316.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 362.08 396.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 465.74 510.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 589.11 645.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 727.08 796.80 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 10 (SDR 13.6) มอก.982-2556 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 66.00 66.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 105.00 105.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 150.00 150.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 215.00 215.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 317.00 317.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 409.00 409.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 511.00 511.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 667.00 667.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 847.00 847.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 1,039.00 1,039.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 59.86 65.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 94.90 104.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 134.32 147.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 184.69 202.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 273.75 300.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 352.59 386.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 441.65 484.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 567.94 622.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 720.51 789.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 884.03 968.80 

 ท่อพ ีอ ี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 12.5 (SDR 11) มอก.982-2556 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK เมตร 80.00 80.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK เมตร 127.00 127.00 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK เมตร 178.00 178.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK เมตร 258.00 258.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK เมตร 382.00 382.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK เมตร 494.00 494.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK เมตร 617.00 617.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK เมตร 809.00 809.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK เมตร 1,022.00 1,022.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK เมตร 1,261.00 1,261.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตรา TAP เมตร 72.27 79.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 63 มม. ตรา TAP เมตร 114.61 125.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 75 มม. ตรา TAP เมตร 159.87 175.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 90 มม. ตรา TAP เมตร 221.92 243.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 110 มม. ตรา TAP เมตร 329.23 360.80 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 125 มม. ตรา TAP เมตร 427.05 468.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 140 มม. ตรา TAP เมตร 532.17 583.20 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 160 มม. ตรา TAP เมตร 688.39 754.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 180 มม. ตรา TAP เมตร 870.16 953.60 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ตรา TAP เมตร 1,073.10 1,176.00 

ท่อพีบี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท่อพ ีบี สําหรับงานประปาและวางท่อทั'วไป ชั $น 125 PSI 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีบีพี * เมตร 420.00 420.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีบีพี * เมตร 639.00 639.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี * เมตร 1,338.00 1,338.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี * เมตร 2,454.00 2,454.00 

 ท่อพ ีบี สําหรับงานประปาและวางท่อทั'วไป ชั $น 160 PSI 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. (3/4") ตรา พีบีพี * เมตร 39.00 39.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. (1") ตรา พีบีพี * เมตร 64.00 64.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม. (1 1/2") ตรา พีบีพี * เมตร 130.00 130.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. (2") ตรา พีบีพี * เมตร 187.00 187.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 65 มม. (2 1/2") ตรา พีบีพี * เมตร 336.00 336.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีบีพี * เมตร 504.00 504.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีบีพี * เมตร 746.00 746.00 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี * เมตร 1,624.00 1,624.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี * เมตร 3,212.00 3,212.00 

 ท่อพ ีบี สําหรับงานประปาและวางท่อทั'วไป ชั $น 200 PSI 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม. (1/2") ตรา พีบีพี * เมตร 26.00 26.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. (3/4") ตรา พีบีพี * เมตร 48.00 48.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. (1") ตรา พีบีพี * เมตร 80.00 80.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม. (1 1/2") ตรา พีบีพี * เมตร 159.00 159.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. (2") ตรา พีบีพี * เมตร 236.00 236.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 65 มม. (2 1/2") ตรา พีบีพี * เมตร 411.00 411.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีบีพี * เมตร 620.00 620.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีบีพี * เมตร 918.00 918.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี * เมตร 1,998.00 1,998.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี * เมตร 3,953.00 3,953.00 

ข้อต่อท่อพีบี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ข้อต่อตรงท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี * อนั 47.00 47.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 x 20 มม. ตรา พีบีพี * อนั 66.00 66.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 x 25 มม. ตรา พีบีพี * อนั 86.00 86.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 x 40 มม. ตรา พีบีพี * อนั 203.00 203.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 50 มม. ตรา พีบีพี * อนั 360.00 360.00 

 ข้อต่อตรงลดท่อพีบี 

 ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 x 15 มม. ตรา พีบีพี * อนั 52.00 52.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 x 20 มม. ตรา พีบีพี * อนั 77.00 77.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 x 20 มม. ตรา พีบีพี * อนั 162.00 162.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 x 25 มม. ตรา พีบีพี * อนั 172.00 172.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 20 มม. ตรา พีบีพี * อนั 246.00 246.00 

 ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 25 มม. ตรา พีบีพี * อนั 279.00 279.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 40 มม. ตรา พีบีพี * อนั 331.00 331.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 x 15 มม. ตราพีบีพี อนั 73.00 73.00 

 ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม.x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 52.00 52.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม.x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 73.00 73.00 



 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม.x 3/4 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 80.00 80.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม.x 3/4 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 92.00 92.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม.x 1 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 106.00 106.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม.x 1 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 179.00 179.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม.x 1 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 222.00 222.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม.x 1 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 310.00 310.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม.x 2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 350.00 350.00 

 ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 54.00 54.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 72.00 72.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 81.00 81.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. x 3/4 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 97.00 97.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. x 1 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 105.00 105.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม. x 1 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 174.00 174.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม.x 1 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 221.00 221.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. x 1 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 327.00 327.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. x 2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 358.00 358.00 

 ข้อต่อซ่อมท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ยาว 150 มม. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 x 150 มม. ตราพีบีพี * อนั 229.00 229.00 

 ระบบสวมล็อค ยาว 150 มม. ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 150 มม. ตราพีบีพี * อนั 407.00 407.00 

 ข้องอ 90 องศาท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี * อนั 34.00 34.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 x 20 มม. ตราพีบีพี * อนั 70.00 70.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 x 25 มม. ตราพีบีพี * อนั 104.00 104.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 x 40 มม. ตราพีบีพี * อนั 209.00 209.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 50 มม. ตราพีบีพี * อนั 372.00 372.00 

 ข้องอเกลียวในท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 57.00 57.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 78.00 78.00 

 ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 84.00 84.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. x 1 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 111.00 111.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม. x 1 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 243.00 243.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. x 2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 372.00 372.00 



 ข้องอเกลียวนอกท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 77.00 77.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 84.00 84.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. x 3/4 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 102.00 102.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. x 1 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 117.00 117.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม. x 1 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 220.00 220.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม. x 1 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 256.00 256.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม.x 1 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 344.00 344.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. x 2 นิ *ว ตราพีบีพี * อนั 379.00 379.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี* อนั 61.00 61.00 

 สามทางท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 x 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี * อนั 58.00 58.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 x 20 x 20 มม. ตรา พีบีพี * อนั 98.00 98.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 x 25 x 25 มม. ตรา พีบีพี * อนั 140.00 140.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 x 40 x 40 มม. ตรา พีบีพี * อนั 326.00 326.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 50 x 50 มม. ตรา พีบีพี * อนั 511.00 511.00 

 สามทางเกลียวในท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดศก. 20 มม. x 1 นิ *ว x 20 มม. ตราพีบีพี * อนั 149.00 149.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดศก. 25 มม. x 1 1/2 นิ *ว x 25 มม. ตราพีบีพี * อนั 277.00 277.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดศก. 15 มม. x 1/2 นิ *ว x 15 มม. ตราพีบีพี * อนั 77.00 77.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดศก. 20 มม. x 1/2 นิ *ว x 20 มม. ตราพีบีพี * อนั 121.00 121.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดศก. 20 มม. x 3/4 นิ *ว x 20 มม. ตราพีบีพี * อนั 131.00 131.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดศก. 25 มม. x 3/4 นิ *ว x 25 มม. ตราพีบีพี * อนั 166.00 166.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดศก. 25 มม. x 1 นิ *ว x 25 มม. ตราพีบีพี * อนั 179.00 179.00 

 สามทางลดท่อพีบี 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 x 15 x 20 มม. ตราพีบีพี * อนั 63.00 63.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 x 25 x 20 มม. ตราพีบีพี * อนั 117.00 117.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 x 20 x 25 มม. ตราพีบีพี * อนั 128.00 128.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 x 40 x 25 มม. ตราพีบีพี * อนั 232.00 232.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 x 20 x 40 มม. ตราพีบีพี * อนั 256.00 256.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 x 25 x 40 มม. ตราพีบีพี * อนั 267.00 267.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 20 x 50 มม. ตราพีบีพี * อนั 441.00 441.00 

 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 40 x 50 มม. ตราพีบีพี * อนั 464.00 464.00 



 ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 x 25 x 50 มม. ตราพีบีพี* อนั 456.00 456.00 

 แคล้มป์รัดท่อแยกท่อพีบี 

 ข้อลดเหลี'ยมท่อพีบี 

 ข้อลดเหลี5ยมทอ่พีบี ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 x 1/2 นิ *ว ตราพีบีพี อนั 28.00 28.00 

 ข้อลดเหลี5ยมทอ่พีบี ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 x 3/4 นิ *ว ตราพีบีพี อนั 34.00 34.00 

 ฝาอุดปลายท่อพีบี 

 ฝาอดุปลายทอ่พีบี ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 15 มม. ตราพีบีพี อนั 37.00 37.00 

 ฝาอดุปลายทอ่พีบี ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 20 มม. ตราพีบีพี อนั 44.00 44.00 

 ฝาอดุปลายทอ่พีบี ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 25 มม. ตราพีบีพี อนั 52.00 52.00 

 ฝาอดุปลายทอ่พีบี ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 40 มม. ตราพีบีพี อนั 128.00 128.00 

 ฝาอดุปลายทอ่พีบี ระบบสวมล็อค ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 50 มม. ตราพีบีพี อนั 174.00 174.00 

 ข้องอหน้ามาตรพีบี 

 ข้องอหน้ามาตรชนิดตดิตั *งบอลวาล์วในตวัพีบี ระบบสวมล็อค ศก. 15 มม. ตราพีบีพี อนั 180.00 180.00 

 ข้องอหน้ามาตรชนิดตดิตั *งบอลวาล์วในตวัและวาล์วกนันํ *าย้อนกลบั พลาสตกิ ชนิดสปริง 
ศก. 15 มม. ตราพีบีพี 

ชดุ 425.00 425.00 

 วาล์วกันนํ $าย้อนกลับ 

 วาล์วกนันํ *าย้อนกลบัพลาสตกิชนิดสปริงพีบี สําหรับมาตรวดันํ *า ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 15 
มม. ตราพีบีพี 

อนั 65.00 65.00 

ท่อระบายนํ $าคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท่อระบายนํ $าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ $นราง 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 160.00 160.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 200.00 200.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 230.00 230.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 300.00 300.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 520.00 520.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 690.00 690.00 

 ท่อระบายนํ $าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ $นราง 

 ชั *น 3 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 230.00 230.00 

 ชั *น 3 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 310.00 310.00 

 ชั *น 3 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 370.00 370.00 

 ชั *น 3 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 440.00 440.00 

 ชั *น 3 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 690.00 690.00 

 ชั *น 3 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 1,150.00 1,150.00 



 ชั *น 3 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.20 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 1,480.00 1,480.00 

 ชั *น 3 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.50 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 2,530.00 2,530.00 

 ชั *น 2 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 330.00 330.00 

 ชั *น 2 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 380.00 380.00 

 ชั *น 2 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 440.00 440.00 

 ชั *น 2 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 570.00 570.00 

 ชั *น 2 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 1,000.00 1,000.00 

 ชั *น 2 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 1,610.00 1,610.00 

 ชั *น 2 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.20 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 2,110.00 2,110.00 

 ชั *น 2 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.50 ม. ยาว 1 เมตร ทอ่น 3,450.00 3,450.00 

 ท่อระบายนํ $าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง รับแรงดัน ชั $น 3 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2.25 ม. ยาว 2.50 ม. ทอ่น 19,840.00 19,840.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.00 ม. ยาว 5.00 ม. ทอ่น 9,700.00 9,700.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.20 ม. ยาว 5.00 ม. ทอ่น 12,660.00 12,660.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.50 ม. ยาว 5.00 ม. ทอ่น 19,900.00 19,900.00 

 แหวนยางท่อคอนกรีตรับแรงดัน (O-RING) 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตรับแรงดนั ศก. 0.80 ม. อนั 825.00 825.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตรับแรงดนั ศก. 1.00 ม. อนั 1,485.00 1,485.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตรับแรงดนั ศก. 1.20 ม. อนั 1,540.00 1,540.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตรับแรงดนั ศก. 1.50 ม. อนั 1,870.00 1,870.00 

 แหวนยางท่อคอนกรีตปากระฆัง (TOR-RING GR) 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตปากระฆงั ศก. 0.80 ม. อนั 825.00 825.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตปากระฆงั ศก. 1.00 ม. อนั 1,485.00 1,485.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตปากระฆงั ศก. 1.20 ม. อนั 1,540.00 1,540.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตปากระฆงั ศก. 1.50 ม. อนั 1,870.00 1,870.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตปากระฆงั ศก. 1.75 ม. อนั 2,310.00 2,310.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตปากระฆงั ศก. 2.00 ม. อนั 2,750.00 2,750.00 

 แหวนยางทอ่ระบายนํ *าคอนกรีตปากระฆงั ศก. 2.25 ม. อนั 3,685.00 3,685.00 

 ท่อเจาะบ่อพักคอนกรีต 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 5,750.00 5,750.00 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 1.00 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 6,760.00 6,760.00 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 1.20 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 7,660.00 7,660.00 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 1.50 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 11,800.00 11,800.00 



 ชั *น 3 ขนาด ศก. 1.75 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 15,340.00 15,340.00 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 2.00 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 18,910.00 18,910.00 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 2.25 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 22,220.00 22,220.00 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 1.00 ม. ยาว 5 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 11,960.00 11,960.00 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 1.20 ม. ยาว 5 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 15,310.00 15,310.00 

 ชั *น 3 ขนาด ศก. 1.50 ม. ยาว 5 เมตร ตรา PCON * ทอ่น 23,600.00 23,600.00 

ท่อและข้อต่อประปาซีเมนต์ใยห ิน หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท่อประปาซีเมนต์ใยหนิ (AC) 

 ท่อประปาซีเมนต์ใยหนิ ชนิดทนความดัน ชั $น 10 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 510.00 510.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 755.00 755.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 1,440.00 1,440.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 1,965.00 1,965.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 2,770.00 2,770.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 4,330.00 4,330.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 6,610.00 6,610.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 9,015.00 9,015.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 16,930.00 16,930.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 29,325.00 29,325.00 

 ท่อประปาซีเมนต์ใยหนิ ชนิดทนความดัน ชั $น 15 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 600.00 600.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 995.00 995.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 1,705.00 1,705.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 2,315.00 2,315.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 3,410.00 3,410.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 5,970.00 5,970.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 8,065.00 8,065.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 11,305.00 11,305.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 25,850.00 25,850.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 37,375.00 37,375.00 

 ท่อประปาซีเมนต์ใยหนิ ชนิดทนความดัน ชั $น 20 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 695.00 695.00 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 1,145.00 1,145.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 1,930.00 1,930.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 2,650.00 2,650.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 3,755.00 3,755.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 7,100.00 7,100.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 9,935.00 9,935.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 14,170.00 14,170.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 28,175.00 28,175.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 42,435.00 42,435.00 

 ท่อประปาซีเมนต์ใยหนิ ชนิดทนความดัน ชั $น 25 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 750.00 750.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 1,525.00 1,525.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 2,625.00 2,625.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 3,575.00 3,575.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 5,375.00 5,375.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 9,890.00 9,890.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 11,625.00 11,625.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 16,330.00 16,330.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 30,200.00 30,200.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร ชดุ 46,865.00 46,865.00 

ท่อไฟเบอร์กล๊าส หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กล๊าส 

 ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กล๊าส ชนิดหนาพเิศษ 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว หนา 0.070 นิ *ว เมตร 250.00 250.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว หนา 0.070 นิ *ว เมตร 350.00 350.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว หนา 0.070 นิ *ว เมตร 450.00 450.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว หนา 0.110 นิ *ว เมตร 650.00 650.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว หนา 0.110 นิ *ว เมตร 1,000.00 1,000.00 

 ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กล๊าส ชนิดหนามาตรฐาน  

 ขนาด ศก. 5 นิ *ว หนา 0.070 นิ *ว เมตร 520.00 520.00 

 ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กล๊าส 

 ข้อลด 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว อนั 660.00 660.00 

 ข้อต่อปากระฆัง 2 ปลาย 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 550.00 550.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว อนั 600.00 600.00 

 ข้อต่อปากแตร  

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 280.00 280.00 

 ข้อต่อโค้ง 90 องศา 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 2,640.00 2,640.00 

 ข้อต่อโค้ง 45 องศา 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว อนั 1,430.00 1,430.00 

ท่อและข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พ ีวีซ ี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พ ีวีซ ี 

 ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พ ีวีซ ี ประเภท 1 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ทอ่น 86.32 84.24 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ทอ่น 124.50 121.50 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ทอ่น 162.68 158.76 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ทอ่น 229.08 223.56 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ทอ่น 294.65 287.55 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ทอ่น 468.12 456.84 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ทอ่น 712.14 694.98 

 ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พ ีวีซ ี 

 ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พ ีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 5.06 4.94 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 7.55 7.37 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 9.71 9.48 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 15.19 14.82 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 24.98 24.38 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 41.50 40.50 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 74.70 72.90 

 สามทาง 90 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พ ีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 10.38 10.13 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 14.77 14.42 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 21.33 20.82 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 33.28 32.48 

 ข้อโค้ง 45 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พ ีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 11.83 11.57 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 17.29 16.91 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 24.57 24.03 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 41.86 40.94 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 82.81 80.99 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 151.06 147.74 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 242.06 236.74 

 ข้อโค้ง 90 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พ ีวีซ ี 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว อนั 13.65 13.35 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว อนั 21.84 21.36 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว อนั 30.03 29.37 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว อนั 53.69 52.51 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว อนั 89.18 87.22 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว อนั 191.10 186.90 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว อนั 309.40 302.60 

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา RSC 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 196.65 196.65 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 250.70 250.70 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 368.58 368.58 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 476.10 476.10 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 566.38 566.38 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 757.28 757.28 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 1,832.53 1,832.53 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 2,357.50 2,357.50 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 3,470.13 3,470.13 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 4,992.15 4,992.15 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 6 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 5,974.83 5,974.83 

 ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา IMC 



 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 162.15 162.15 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 215.63 215.63 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 290.95 290.95 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 375.48 375.48 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 461.15 461.15 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 630.20 630.20 

 ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 76.48 76.48 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 110.40 110.40 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 156.98 156.98 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 273.70 273.70 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 319.13 319.13 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว ยาว 3 เมตร ทอ่น 395.60 395.60 

ท่อแสตนเลส หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิ *ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 225.00 225.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3/4 นิ *ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 320.00 320.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 นิ *ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 400.00 400.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/4 นิ *ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 535.00 535.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1 1/2 นิ *ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 600.00 600.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิ *ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 835.00 835.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิ *ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,110.00 1,110.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3 นิ *ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 1,310.00 1,310.00 

 ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 4 นิ *ว หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร ทอ่น 2,240.00 2,240.00 

ท่อเหล็กกล้าตะเข ็บเกลียว ชนิดบนดนิ มอก.427-2531 ชั $นคุณภาพ ค หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.150 หนา 4.5 มม. เมตร 2,172.00 2,172.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.200 หนา 5.5 มม. เมตร 3,096.00 3,096.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.250 หนา 6.0 มม. เมตร 3,882.00 3,882.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.300 หนา 6.0 มม. เมตร 4,617.00 4,617.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.350 หนา 6.0 มม. เมตร 5,076.00 5,076.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.400 หนา 7.9 มม เมตร 7,611.00 7,611.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.500 หนา 7.9 มม. เมตร 9,555.00 9,555.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.600 หนา 11.1 มม. เมตร 16,062.00 16,062.00 



 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.700 หนา 11.1 มม. เมตร 18,786.00 18,786.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.800 หนา 12.7 มม. เมตร 24,561.00 24,561.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.900 หนา 12.7 มม. เมตร 27,687.00 27,687.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1000 หนา 12.7 มม. เมตร 30,801.00 30,801.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1100 หนา 12.7 มม. เมตร 33,921.00 33,921.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1200 หนา 15.9 มม. เมตร 46,245.00 46,245.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1500 หนา 19.1 มม. เมตร 69,477.00 69,477.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1600 หนา 19.1 มม. เมตร 74,166.00 74,166.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1800 หนา 25.4 มม. เมตร 110,172.00 110,172.00 

 ชนิดบนดนิ (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.2000 หนา 25.4 มม. เมตร 122,451.00 122,451.00 

ท่อเหล็กกล้าตะเข ็บเกลียว ชนิดใต้ดนิ มอก.427-2531 ชั $นคุณภาพ ค หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.150 หนา 3.45 มม. เมตร 1,380.00 1,380.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.200 หนา 4.5 มม. เมตร 2,340.00 2,340.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.250 หนา 4.8 มม. เมตร 3,117.00 3,117.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.300 หนา 6.0 มม. เมตร 4,617.00 4,617.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.350 หนา 6.0 มม. เมตร 5,076.00 5,076.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.400 หนา 6.0 มม. เมตร 5,811.00 5,811.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.500 หนา 6.0 มม. เมตร 7,287.00 7,287.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.600 หนา 6.0 มม. เมตร 8,760.00 8,760.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.700 หนา 6.0 มม. เมตร 10,230.00 10,230.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.800 หนา 7.9 ม เมตร 15,375.00 15,375.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.900 หนา 7.9 มม. เมตร 17,316.00 17,316.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1000 หนา 9.5 มม. เมตร 23,115.00 23,115.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1100 หนา 9.5 มม. เมตร 25,452.00 25,452.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1200 หนา 11.1 มม. เมตร 32,415.00 32,415.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1500 หนา 12.7 มม. เมตร 46,392.00 46,392.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1600 หนา 12.7 มม. เมตร 49,512.00 49,512.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.1800 หนา 15.9 มม. เมตร 69,336.00 69,336.00 

 ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ชั *นคณุภาพ ค) ขนาด ND.2000 หนา 19.1 มม. เมตร 92,367.00 92,367.00 

วัสดุลวดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

ลวดตาข่าย 

 ลวดตาข่ายข ึ $นรูปด้วยการถัก 



 แบบตาสี5เหลี5ยมขนมเปียกปนู ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ *ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 98.00 99.00 

 แบบตาสี5เหลี5ยมขนมเปียกปนู ช่องตาข่าย 2 นิ *ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 83.00 84.00 

 แบบตาสี5เหลี5ยมขนมเปียกปนู ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ *ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 111.00 112.00 

 แบบตาสี5เหลี5ยมขนมเปียกปนู ช่องตาข่าย 2 นิ *ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 89.50 90.50 

 แบบตาสี5เหลี5ยมจตัรัุส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ *ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 113.00 114.00 

 แบบตาสี5เหลี5ยมจตัรัุส ช่องตาข่าย 2 นิ *ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 95.50 96.00 

 แบบตาสี5เหลี5ยมจตัรัุส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ *ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 128.00 129.00 

 แบบตาสี5เหลี5ยมจตัรัุส ช่องตาข่าย 2 นิ *ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 107.00 108.00 

 ลวดตาข่ายข ึ $นรูปด้วยการเชื'อม 

 แบบตาสี5เหลี5ยมจตัรัุส ช่องตาข่าย 1/2 นิ *ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 909.00 919.00 

 แบบตาสี5เหลี5ยมจตัรัุส ช่องตาข่าย 3/4 นิ *ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 899.91 909.91 

 แบบตาสี5เหลี5ยมจตัรัุส ช่องตาข่าย 1 นิ *ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 890.56 900.56 

 แบบตาหกเหลี5ยม ช่องตาข่าย 1/2 นิ *ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 840.00 850.00 

 แบบตาหกเหลี5ยม ช่องตาข่าย 3/4 นิ *ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 640.00 650.00 

 แบบตาหกเหลี5ยม ช่องตาข่าย 1 นิ *ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 540.00 550.00 

ลวดหนาม หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ลวดหนามเคลือบสงักะสี เบอร์ 15 กก. 34.00 35.00 

 ลวดหนามเคลือบสงักะสี เบอร์ 14 กก. 32.16 32.66 

 ลวดหนามเคลือบสงักะสี เบอร์ 12 กก. 31.19 31.69 

ลวดเชื'อมไฟฟ้า หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ลวดเชื5อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว อาบสารโปตสัเซียมซลิิเกต (D1) ศก. 3.2 มม. กก. 36.71 36.71 

 ลวดเชื5อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว อาบสารโปตสัเซียมซลิิเกต (D2) ศก. 4.0 มม. กก. 39.85 39.85 

วัสดุฉนวน  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

ฉนวนใยแก้ว 

 ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโคร
ไฟเบอร์ 

ม้วน 1,725.00 1,725.00 

 ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโคร
ไฟเบอร์ 

ม้วน 1,690.00 1,690.00 

 ชนิดอลมูิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x30.50 ม. หนา 25 
มม. ตราไมโครไฟเบอร์ 

ม้วน 2,625.00 2,625.00 

 ชนิดอลมูิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x15.25 ม. หนา 50 
มม. ตราไมโครไฟเบอร์ 

ม้วน 2,140.00 2,140.00 



 ชนิดอลมูิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00x30.00 ม. หนา 25 
มม. ตราช้าง 

ม้วน 2,376.00 2,376.00 

 ชนิดอลมูิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00x15.00 ม. หนา 50 
มม. ตราช้าง 

ม้วน 1,832.00 1,832.00 

 ชนิดอลมูิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00 x 15.00 ม. หนา 50 
มม. ตราช้าง 

ม้วน 2,312.00 2,312.00 

 ชนิดอลมูิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00 x 15.00 ม. หนา 50 
มม. ตราช้าง 

ม้วน 3,184.00 3,184.00 

อลูมิเนียมฟอยล์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF) ม้วน 3,375.00 3,375.00 

วัสดุแผ่นซ้อนทับ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

กระเบื $องคอนกรีตมุงหลังคา* 

 ลอนเซน็จเูรียน ขนาด 33 x 42 ซม. สีเทา ตราช้าง * แผ่น 12.00 12.00 

 ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีอิฐ ตราช้าง * แผ่น 12.00 12.00 

 ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 12.00 12.00 

 ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีเขียว ตราช้าง * แผ่น 16.00 16.00 

 ลอนนีโอคลาส ขนาด 33 x 42 ซม. สีเงิน ตราช้าง * แผ่น 16.00 16.00 

 ลอนนีโอคลาส ขนาด 33 x 42 ซม. สีมกุ ตราช้าง * แผ่น 16.00 16.00 

 ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง ตราช้าง * แผ่น 12.00 12.00 

 ขนาด 33 x 42 ซม. สีมาตรฐาน (สีบรอนซ์เงิน สีแดงดาหลา สีนํ *าตาลแทมมารีน สีเทามา
เลศ สีขาวนวลจนัทร์ สีเทาเมฆา สีอิฐมาลา) ตราทีพีไอ 

แผ่น 10.00 10.00 

 ขนาด 33 x 42 ซม. สีพิเศษ (สีนํ *าเงินอมตะ สีทองประกาย สีเขียวอําพนั) ตราทีพีไอ แผ่น 12.00 12.00 

ครอบกระเบื $องคอนกรีต* หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ครอบสนัโค้ง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 26.00 26.00 

 ครอบข้าง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 26.00 26.00 

 ครอบข้างปิดชาย สีแดง สีเทา สีอิฐ สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 32.00 32.00 

 ครอบโค้งปิดจั5ว สีแดง สีเทา สีอิฐ สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 40.00 40.00 

 ครอบโค้งหางมน สีแดง สีเทา สีอิฐ สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 40.00 40.00 

 ครอบโค้ง 2 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 32.00 32.00 

 ครอบโค้ง 3 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 50.00 50.00 

 ครอบโค้ง 4 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีนํ *าตาล ตราช้าง * แผ่น 50.00 50.00 

 ครอบสนัโค้ง สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไอ แผ่น 24.00 24.00 

 ครอบโค้งปิดจั5ว สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไอ แผ่น 39.00 39.00 



 ครอบโค้ง 2 ทาง สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไอ แผ่น 32.00 32.00 

 ครอบโค้ง 3 ทาง สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไอ แผ่น 49.00 49.00 

 ครอบโค้ง 4 ทาง สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไอ แผ่น 49.00 49.00 

 ครอบโค้งหางมน สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไอ แผ่น 39.00 39.00 

 ครอบข้าง สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไอ แผ่น 24.00 24.00 

 ครอบข้างปิดชาย สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไอ แผ่น 32.00 32.00 

 ครอบสนัโค้งผนงั สีนํ *าเงินอมตะ สีทองประกาย สีเขียวอําพนั ตราทีพีไอ แผ่น 35.00 35.00 

 ครอบข้างผนงั สีนํ *าตาลเทมมารีน สีเทามาเลศ สีอิฐมาลา ตราทีพีไ แผ่น 25.00 25.00 

กระเบื $องโปร่งแสง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ลอนซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. ตราช้าง* แผ่น 350.00 350.00 

 ลอนคู ่ขนาด 50 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง* แผ่น 250.00 250.00 

 ลอนคู ่ขนาด 50 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง* แผ่น 310.00 310.00 

 ลกูฟกูลอนเล็ก ขนาด 54 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง* แผ่น 275.00 275.00 

 ลกูฟกูลอนเล็ก ขนาด 54 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง* แผ่น 340.00 340.00 

 ลกูฟกูลอนใหญ่ ขนาด 100 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง* แผ่น 530.00 530.00 

 ลกูฟกูลอนใหญ่ ขนาด 100 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง* แผ่น 665.00 665.00 

 ลอนคู ่ขนาด 50 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราทีพีไอ แผ่น 241.00 241.00 

เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นลอน 

 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นลอน ไม่ชุบสี 

 ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' ฟตุ 19.16 19.16 

กระเบื $องลอน หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 กระเบื $องลอนคู่  

 ขนาด 50 x 120 x 0.6 ซม. สีเทาซเิมนต์ ตราช้าง* แผ่น 58.00 58.00 

 ขนาด 50 x 120 x 0.6 ซม. สีแดง เขียว ตราช้าง* แผ่น 67.00 67.00 

 ขนาด 50 x 150 x 0.6 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง* แผ่น 84.00 84.00 

 ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราทีพีไอ แผ่น 48.00 48.00 

 ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม สีมาตรฐาน (สีแดงเรืองรอง สีอิฐศลิา สีนํ *าตาลเปลือกสน) ตราที
พีไอ 

แผ่น 64.00 64.00 

 ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราทีพีไอ แผ่น 80.00 80.00 

 ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม สีมาตรฐาน (สีแดงเรืองรอง สีอิฐศลิา สีนํ *าตาลเปลือกสน) ตราที
พีไอ 

แผ่น 80.00 80.00 



 ครอบสนัโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีเทาซเิมนต์ ตราช้าง แผ่น 55.00 55.00 

 ครอบสนัโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง แผ่น 67.00 67.00 

 ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีเทาซเิมนต์ ตราช้าง แผ่น 35.00 35.00 

 ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง แผ่น 41.00 41.00 

วัสดุแผ่นแข ็ง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

แผ่นไม้อ ัดยาง 

 แผ่นไม้อ ัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ  

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 4 มม. แผ่น 480.00 480.00 

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 6 มม. แผ่น 700.00 700.00 

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 10 มม. แผ่น 1,000.00 1,000.00 

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 15 มม. แผ่น 1,600.00 1,600.00 

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 20 มม. แผ่น 1,900.00 1,900.00 

แผ่นไม้อ ัดอื'น ๆ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 แผ่นไม้อดั ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 4 มม. แผ่น 490.00 490.00 

แผ่นยปิซ ัม ธรรมดา หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 แผ่นยปิซ ัม ชนิดธรรมดา 

 ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 30.00 30.00 

 ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 238.00 238.00 

 ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 288.00 288.00 

 แผ่นยปิซ ัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์ 

 ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 352.00 352.00 

 ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 420.00 420.00 

แผ่นยปิซ ัม ชนิดทนไฟ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 446.00 446.00 

 ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 500.00 500.00 

แผ่นยปิซ ัม ชนิดทนความชื $น  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 352.00 352.00 

 ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายิปรอค * แผ่น 420.00 420.00 

เหล็กแผ่นเรียบดาํ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 2 มม. หนกั 47 กก./แผ่น แผ่น 1,081.00 1,071.60 

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 3 มม. หนกั 70 กก./แผ่น แผ่น 1,610.00 1,596.00 



 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 6 มม. หนกั 140 กก./แผ่น แผ่น 3,220.00 3,192.00 

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 9 มม. หนกั 210 กก./แผ่น แผ่น 4,830.00 4,788.00 

อลูมิเนียมเส้น  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 อลูมิเนียมตัวท ี 

 ชนิดบาง ขนาด 1 นิ *ว x 1 นิ *ว x 6 ม. สีขาว เส้น 81.25 81.25 

 ชนิดหนา ขนาด 1 นิ *ว x 1 นิ *ว x 6 ม. สีขาว เส้น 130.75 130.75 

 ชนิดหนา ขนาด 1 นิ *ว x 1 1/2 นิ *ว x 6 ม. สีขาว เส้น 178.46 178.46 

 เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม 

 ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว เส้น 94.42 94.42 

 เส้นประตูอลูมิเนียม 

 ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว เส้น 152.15 152.15 

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 แผ่น 318.59 324.84 

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 467.31 476.56 

 ขนาด 4 x 8 ฟตุ หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น 563.54 574.54 

กระจกแผ่น  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 กระจกใส 

 กระจกใส หนา 3 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 11.21 11.21 

 กระจกใส หนา 5 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 14.95 14.95 

 กระจกใส หนา 6 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 17.75 17.75 

 กระจกใส หนา 8 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 32.72 32.72 

 กระจกใส หนา 10 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 42.05 42.05 

 กระจกใส หนา 12 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 51.40 51.40 

 กระจกสี 

 กระจกสีชาดํา หนา 5 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 18.69 18.69 

 กระจกสีชาดํา หนา 6 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 21.49 21.49 

 กระจกสีเขียว หนา 5 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 18.69 18.69 

 กระจกสีเขียว หนา 6 มม. ตรา AGC ตร.ฟตุ 21.49 21.49 

 กระจกนิรภัย 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์ใส ขนาด 3150x2150 มม. หนา 5 มม. ตร.ฟตุ 50.00 50.00 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์ใส ขนาด 3600x2410 มม. หนา 6 มม. ตร.ฟตุ 55.00 55.00 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์ใส ขนาด 4800x2410 มม. หนา 8 มม. ตร.ฟตุ 85.00 85.00 



 กระจกนิรภยัเทมเปอร์ใส ขนาด 4800x2410 มม. หนา 10 มม. ตร.ฟตุ 95.00 95.00 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์ใส ขนาด 4800x2410 มม. หนา 12 มม. ตร.ฟตุ 107.50 107.50 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์เขียว ขนาด 3150x2150 มม. หนา 5 มม. ตร.ฟตุ 55.00 55.00 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์เขียว ขนาด 3600x2410 มม. หนา6 มม. ตร.ฟตุ 60.00 60.00 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์เขียว ขนาด 4800x2410 มม. หนา8 มม. ตร.ฟตุ 95.00 95.00 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์เขียว ขนาด 4800x2410 มม. หนา10 มม. ตร.ฟตุ 112.50 112.50 

 กระจกนิรภยัเทมเปอร์เขียว ขนาด 4800x2410 มม. หนา12 มม. ตร.ฟตุ 125.00 125.00 

 กระจกลามิเนต 

 กระจกลามิเนตใส หนา 3+0.38+3 ตร.ฟตุ 67.50 67.50 

 กระจกลามิเนตใส หนา 4+0.38+4 ตร.ฟตุ 93.75 93.75 

 กระจกลามิเนตใส หนา 5+0.38+5 ตร.ฟตุ 123.75 123.75 

 กระจกลามิเนตใส หนา 6+0.38+6 ตร.ฟตุ 153.75 153.75 

 ไม้อ ัดซ ีเมนต์ 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 8 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 420.00 420.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม. ตราวีวา่ บอร์ด แผ่น 500.00 500.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 12 มม. ตราวีวา่ บอร์ด แผ่น 580.00 580.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 16 มม. ตราวีวา่ บอร์ด แผ่น 720.00 720.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 20 มม. ตราวีวา่ บอร์ด แผ่น 860.00 860.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. ตราวีวา่ บอร์ด แผ่น 1,010.00 1,010.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 6 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 425.00 425.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 8 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 505.00 505.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 600.00 600.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 12 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 715.00 715.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 16 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 1,000.00 1,000.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 18 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 1,190.00 1,190.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 20 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 1,405.00 1,405.00 

 ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 1,680.00 1,680.00 

 กระเบื $องแผ่นเรียบ 

 ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง* แผ่น 89.00 89.00 

 แผ่นเรียบไฟเบอร์ซ ีเมนต์ 

 ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 88.20 88.20 

 ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 88.20 88.20 

 ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 176.40 176.40 



 ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 264.60 264.60 

 ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 362.60 362.60 

 ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 470.40 470.40 

 ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 568.40 568.40 

 ขนาด 600 x 600 x 4 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 29.00 29.00 

 ขนาด 600 x 1200 x 4 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 53.00 53.00 

 ขนาด 600 x 1200 x 4 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 89.00 89.00 

 ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 89.00 89.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 175.00 175.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 265.00 265.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 365.00 365.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 565.00 565.00 

 ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราทีพีไอ แผ่น 765.00 765.00 

ไม้ฝาไฟเบอร์ซ ีเมนต์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราเฌอร่า แผ่น 68.60 68.60 

 ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราเฌอร่า แผ่น 92.12 92.12 

 ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราเฌอร่า แผ่น 92.12 92.12 

 ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราเฌอร่า แผ่น 122.50 122.50 

 ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราทีพีไอ แผ่น 65.00 65.00 

 ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราทีพีไอ แผ่น 90.00 90.00 

 ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราทีพีไอ แผ่น 90.00 90.00 

 ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาต ิตราทีพีไอ แผ่น 120.00 120.00 

ไม้พ ื $นไฟเบอร์ซ ีเมนต์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาต ิตราเฌอร่า รุ่นขอบตรง แผ่น 744.80 744.80 

 ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาต ิตราเฌอร่า รุ่นเซาะร่อง 1 ร่อง แผ่น 744.80 744.80 

 ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาต ิตราเฌอร่า รุ่นเซาะร่อง 2 ร่อง แผ่น 774.20 774.20 

 ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาต ิตราเฌอร่า รุ่นเซาะร่อง 3 ร่อง แผ่น 793.80 793.80 

วัสดุตกแต่งผิว หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

หนิแกรนิต 

 หนิแกรนิต สีดําไทย ขนาด 60 x 60 ซม. ตร.ม. 1,800.00 1,890.00 

คอนกรีตบล็อกก่อผนังอ ัดแรง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  



 ชนิดเดี5ยวบชิุด ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,900.00 1,900.00 

 ชนิดเดี5ยวบชิุด ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเนื *อ ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,900.00 1,900.00 

 ชนิดเดี5ยวบชิุด ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 2,000.00 2,000.00 

 ชนิดเดี5ยวบชิุด ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเนื *อ ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 2,000.00 2,000.00 

กระเบื $องเคลือบ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 กระเบื $องเคลือบปูพ ื $น 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราดรูาเกรส แผ่น 6.20 6.20 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราคมัพานา แผ่น 6.60 6.60 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.56 7.56 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ *ว ตราดรูาเกรส แผ่น 13.75 13.75 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ *ว ตราคมัพานา แผ่น 13.80 13.80 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ *ว ตราคอตโต้ แผ่น 16.91 16.91 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 16" x 16" ตราดรูาเกรส แผ่น 30.79 30.79 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 16" x 16" ตราคมัพานา แผ่น 27.10 27.10 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 16" x 16" ตราคอตโต้ แผ่น 31.18 31.18 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 24" x 24" ตราดรูาเกรส แผ่น 58.75 58.75 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 24" x 24" ตราคมัพานา แผ่น 103.00 103.00 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 24" x 24" ตราคอตโต้ แผ่น 210.00 210.00 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 24" x 24" ตรา Royal แผ่น 74.75 74.75 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 24" ตราคอตโต้ แผ่น 81.25 81.25 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 18" x 18" ตราคอตโต้ แผ่น 50.60 50.60 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราคมัพานา แผ่น 6.60 6.60 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.56 7.56 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ *ว ตราดรูาเกรส แผ่น 13.75 13.75 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ *ว ตราคมัพานา แผ่น 13.80 13.80 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ *ว ตราคอตโต้ แผ่น 16.91 16.91 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 16" x 16" ตราดรูาเกรส แผ่น 30.79 30.79 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 16" x 16" ตราคมัพานา แผ่น 27.10 27.10 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 16" x 16" ตราคอตโต้ แผ่น 35.18 35.18 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 18" x 18" ตราคอตโต้ แผ่น 54.00 54.00 

 กระเบื $องเคลือบบุผนัง 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราลีลา แผ่น 7.24 7.24 



 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 7.60 7.60 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราคอตโต้ แผ่น 8.11 8.11 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ *ว ตราลีลา แผ่น 9.05 9.05 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ *ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 9.50 9.50 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ *ว ตราคอตโต้ แผ่น 10.13 10.13 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ *ว ตราคมัพานา แผ่น 9.00 9.00 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราลีลา แผ่น 6.84 6.84 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 7.20 7.20 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ *ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.85 7.85 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ *ว ตราลีลา แผ่น 8.55 8.55 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ *ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 8.50 8.50 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ *ว ตราคอตโต้ แผ่น 9.85 9.85 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 10" x 16" ตราลีลา แผ่น 23.75 23.75 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 10" x 16" ตราคอตโต้ แผ่น 32.04 32.04 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 10" x 16" ตราคมัพานา แผ่น 18.10 18.10 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 10" x 16" ตรา Royal แผ่น 52.35 52.35 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 10" x 16" ตราลีลา แผ่น 26.25 26.25 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 10" x 16" ตราคอตโต้ แผ่น 32.99 32.99 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 24" ตรา Royal แผ่น 52.35 52.35 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 12" ตราคอตโต้ แผ่น 14.06 14.06 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 16" ตราคอตโต้ แผ่น 27.25 27.25 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 10" x 20" ตราคอตโต้ แผ่น 49.13 49.13 

 ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 18" ตราคอตโต้ แผ่น 40.88 40.88 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 12" ตราคอตโต้ แผ่น 15.19 15.19 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 16" ตราคอตโต้ แผ่น 27.25 27.25 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 10" x 20" ตราคอตโต้ แผ่น 50.00 50.00 

 ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 18" ตราคอตโต้ แผ่น 42.13 42.13 

กระเบื $องยางปูพ ื $น  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดธรรมดา 

 ขนาด 9 x 9 นิ *ว หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 214.00 214.00 

 ขนาด 9 x 9 นิ *ว หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 274.00 274.00 

 ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ์* ตร.ม. 137.00 137.00 



 ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ์* ตร.ม. 172.00 172.00 

 ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ์* ตร.ม. 214.00 214.00 

 ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ์* ตร.ม. 274.00 274.00 

 ขนาด 9 x 9 นิ *ว หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 137.00 137.00 

 ขนาด 9 x 9 นิ *ว หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 172.00 172.00 

 รุ่น STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 1.6 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 130.26 130.26 

 รุ่น STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 162.48 162.48 

 รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 1.6 มม. ตรา 
STARFLEX 

ตร.ม. 144.18 144.18 

 รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา 
STARFLEX 

ตร.ม. 174.31 174.31 

 รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.5 มม. ตรา 
STARFLEX 

ตร.ม. 214.12 214.12 

 รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 3.2 มม. ตรา 
STARFLEX 

ตร.ม. 273.30 273.30 

 ชนิดควบคุมไฟฟ้าสถติย์ 

 (รวมอปุกรณ์) ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX รุ่น TECHNIC EL5 ตร.ม. 874.66 874.66 

 (รวมอปุกรณ์) ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 3.0 มม. ตรา STARFLEX รุ่น TECHNIC EL5 ตร.ม. 1,028.31 1,028.31 

 ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ 

 ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX รุ่น STATIC DS7 ตร.ม. 497.96 497.96 

อุปกรณ์กระเบื $องยาง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 บวัเชิงผนงัยาง สงู 4 นิ *ว หนา 1.6 มม. เมตร 19.00 19.00 

 บวัเชิงผนงัยาง สงู 4 นิ *ว หนา 3.2 มม. เมตร 44.00 44.00 

 จมกูยาง เมตร 30.00 30.00 

 เส้นขอบยาง เมตร 14.00 14.00 

 บวัเชิงผนงัยาง ดํา นํ *าตาล เทา สงู 100 มม. หนา 1.4 มม. ตรา STARFLEX เมตร 15.75 15.75 

 บวัเชิงผนงัยาง ดํา นํ *าตาล เทา สงู 150 มม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX เมตร 45.00 45.00 

 เส้นขอบยาง หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX เมตร 14.50 14.50 

 จมกูยาง ดํา นํ *าตาล หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX เมตร 31.25 31.25 

ผลิตภัณฑ์หนิขัด หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 กระเบื $องหนิข ัดปูพ ื $น  

 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 45.00 45.00 

 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 42.00 42.00 



 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 42.00 42.00 

 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 42.00 42.00 

 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 45.00 45.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 80.00 80.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 78.00 78.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 78.00 78.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 78.00 78.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 84.00 84.00 

 เช ิงผนังหนิข ัด 

 ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 31.00 31.00 

 ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 29.00 29.00 

 ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 29.00 29.00 

 ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 29.00 29.00 

 ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 31.00 31.00 

 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 44.00 44.00 

 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 41.00 41.00 

 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 41.00 41.00 

 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 41.00 41.00 

 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 44.00 44.00 

กระเบื $องคอนกรีตปูทางเท้า หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 กระเบื $องคอนกรีตปูทางเท้า ชนิดผิวหน้าเรียบ 

 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 24.00 24.00 

 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 30.00 30.00 

 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 30.00 30.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 46.00 46.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 56.00 56.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 56.00 56.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 56.00 56.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดงเลือดหม ูตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 56.00 56.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีฟ้า ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 70.00 70.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเขียว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 59.00 59.00 

 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีนํ *าตาล ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 59.00 59.00 



 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 1.8 ซม. สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม สีอิฐศลิา ตราทีพีไอ แผ่น 30.00 30.00 

 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 3.5 ซม. สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม สีอิฐศลิา ตราทีพีไอ แผ่น 46.00 46.00 

 ขนาด 30 x 60 ซม. หนา 3.5 ซม. สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม สีอิฐศลิา ตราทีพีไอ แผ่น 92.00 92.00 

 ขนาด 33 x 42 ซม. หนา 1.8 ซม. สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม สีอิฐศลิา ตราทีพีไอ แผ่น 31.00 31.00 

วัสดุไม้ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

เสาเข ็มไม้ 

 เสาเข็มไม้ยคูาลิปตสั มีเปลือก เส้นผ่าศนูย์กลาง 3 นิ *ว ยาว 3 เมตร ต้น 35.00 28.00 

 เสาเข็มไม้ยคูาลิปตสั มีเปลือก เส้นผ่าศนูย์กลาง 4 นิ *ว ยาว 4 เมตร ต้น 65.00 60.00 

 เสาเข็มไม้ยคูาลิปตสั มีเปลือก เส้นผ่าศนูย์กลาง 5 นิ *ว ยาว 5 เมตร ต้น 120.00 100.00 

 เสาเข็มไม้ยคูาลิปตสั มีเปลือก เส้นผ่าศนูย์กลาง 6 นิ *ว ยาว 6 เมตร ต้น 220.00 220.00 

ไม้แปรรูป หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ไม้สัก 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1/2 x 3 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,300.00 4,300.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1/2 x 4 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,475.00 4,475.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,775.00 4,775.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 3/4 x 2 นิ *ว ยาว 3 ฟตุ ลบ.ฟ. 2,475.00 2,475.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 3/4 x 4 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,475.00 4,475.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 3/4 x 6 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,925.00 4,925.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 x 1 นิ *ว ยาว 5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,350.00 3,350.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 x 2 นิ *ว ยาว 5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,425.00 3,425.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ *ว ยาว 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,175.00 4,175.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,175.00 4,175.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,775.00 4,775.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 x 8 นิ *ว ยาว 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,850.00 4,850.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 x 12 นิ *ว ยาว 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 6,250.00 6,250.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,125.00 4,125.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ *ว ยาว 3.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,000.00 3,000.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ *ว ยาว 4 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,000.00 3,000.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,300.00 4,300.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ *ว ยาว 3.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 3,125.00 3,125.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,350.00 4,350.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,775.00 4,775.00 



 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 8 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,850.00 4,850.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,975.00 4,975.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,775.00 4,775.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 6.5 ฟตุ ลบ.ฟ. 4,850.00 4,850.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 2 x 10 นิ *ว ยาว 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 5,200.00 5,200.00 

 ไม้สกั ไม่ไส ชั *น 2 ดี ขนาด 2 x 12 นิ *ว ยาว 6 ฟตุ ลบ.ฟ. 6,250.00 6,250.00 

 ไม้ตะเคียนทอง 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 2- 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,500.00 1,500.00 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 2- 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,500.00 1,500.00 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 2- 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,566.67 1,566.67 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 2- 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,566.67 1,566.67 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,600.00 1,600.00 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,600.00 1,600.00 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,666.67 1,666.67 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,666.67 1,666.67 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,600.00 1,600.00 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,666.67 1,666.67 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,733.33 1,733.33 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,733.33 1,733.33 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,733.33 1,733.33 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,833.33 1,833.33 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,866.67 1,866.67 

 ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 6 -8 เมตร ลบ.ฟ. 1,866.67 1,866.67 

 ไม้เตง็ 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,050.00 1,060.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 900.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,050.00 1,060.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 



 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 900.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,050.00 1,060.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,075.00 1,085.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้เตง็ ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,100.00 1,110.00 

 ไม้แดง 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,683.33 1,690.00 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,850.00 1,856.67 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,716.67 1,723.33 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,866.67 1,873.33 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,850.00 1,856.67 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,950.00 1,956.67 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,833.33 1,840.00 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,966.67 1,973.33 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,850.00 1,856.67 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,983.33 1,990.00 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,900.00 1,906.67 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 2,000.00 2,006.67 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,333.33 2,340.00 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,366.67 2,416.67 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,366.67 2,416.67 

 ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,400.00 2,450.00 

 ไม้ยาง 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 850.00 850.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 675.00 675.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 675.00 675.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 700.00 700.00 



 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 625.00 625.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 700.00 700.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4 x 4 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 750.00 750.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 5 x 5 นิ *ว ยาว 2 - 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 750.00 750.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 850.00 850.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 725.00 725.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 725.00 725.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 700.00 700.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 675.00 675.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 750.00 750.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4 x 4 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 750.00 750.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 5 x 5 นิ *ว ยาว 3 - 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 750.00 750.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 850.00 850.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 725.00 725.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 725.00 725.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 700.00 700.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 675.00 675.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 750.00 750.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4 x 4 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 750.00 750.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 5 x 5 นิ *ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 750.00 750.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 850.00 850.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 725.00 725.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 725.00 725.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 725.00 725.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 800.00 800.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4 x 4 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 800.00 800.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 5 x 5 นิ *ว ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 800.00 800.00 

 ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 - 8 เมตร ลบ.ฟ. 700.00 700.00 

วัสดุฉาบผิว หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

สีเคลือบนํ $ามัน 

 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดลูกัซ์ กระป๋อง 807.00 807.00 

 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราพดั (ฟิธาลิท) กระป๋อง 718.00 718.00 



 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเดลต้า กระป๋อง 597.00 597.00 

 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราซนิแคลร์ ( ซนิเทค็ ) กระป๋อง 665.00 665.00 

 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 814.00 814.00 

 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 635.25 635.25 

 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 3,096.25 3,096.25 

 ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 671.00 671.00 

สีนํ $าพลาสตกิ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 สีน ํ $าพลาสตกิ ทาภายใน  

 ขนาด 3.785 ลิตร ตราพดั (วีนี5เพ้นท์) กระป๋อง 305.00 305.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 295.00 295.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซนิแคลร์ ( ซนิวอลล์ ) กระป๋อง 357.00 357.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตราพดั (วีนี5เพ้นท์) กระป๋อง 1,475.00 1,475.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซนิแคลร์ ( ซนิวอลล์ ) กระป๋อง 1,750.00 1,750.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 1,417.00 1,417.00 

 สีน ํ $าพลาสตกิ ทาภายนอก 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตราพดั (วีนี5เอ็กซ์ตร้า) กระป๋อง 400.00 400.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 394.00 394.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซนิแคลร์ ( สตั|ก-โอ-ไลฟ์ ) กระป๋อง 595.00 595.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดลูกัซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 690.00 690.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตราพดั (วีนี5เอ็กซ์ตร้า) กระป๋อง 1,930.00 1,930.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซนิแคลร์ ( สตั|ก-โอ-ไลฟ์ ) กระป๋อง 2,940.00 2,940.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดลูกัซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 2,700.00 2,700.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 1,920.00 1,920.00 

สีรองพื $น  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 สีรองพื $นโลหะ 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตราพดั (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์100) กระป๋อง 530.00 530.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั (RED OXIDE PRIMER) กระป๋อง 360.25 360.25 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี5ยม (เบอร์ 960 : สีเหลือง) กระป๋อง 1,368.50 1,368.50 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี5ยม (X - 60 : สีแดง) กระป๋อง 1,377.00 1,377.00 

 สีรองพื $นปูน  

 ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 634.00 634.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 473.00 473.00 



 ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 3,075.00 3,075.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 2,233.00 2,233.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ กระป๋อง 2,290.00 2,290.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีพีไอ กระป๋อง 477.00 477.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตราทีพีไอ กระป๋อง 2,370.00 2,370.00 

 สีรองพื $นไม้ 

 ขนาด 3.875 ลิตร ตรา กปัตนั (UNIVERSAL UNDERCOAT) กระป๋อง 423.50 423.50 

 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กปัตนั (UNIVERSAL UNDERCOAT) กระป๋อง 1,991.00 1,991.00 

สีทาถนน  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง 

 ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 714.00 714.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร สีดํา ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 714.00 714.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 714.00 714.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 714.00 714.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,535.00 3,535.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร สีดํา ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 3,535.00 3,535.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 3,535.00 3,535.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 3,535.00 3,535.00 

 ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 843.75 843.75 

 ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 4,042.50 4,042.50 

 สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง 

 ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 784.00 784.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร สีดํา ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 784.00 784.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 784.00 784.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 784.00 784.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,885.00 3,885.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร สีดํา ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 3,885.00 3,885.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 3,885.00 3,885.00 

 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซนิแคลร์ กระป๋อง 3,885.00 3,885.00 

นํ $ามันเคลือบแข ็ง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 นํ $ามันเคลือบแข ็ง ภายใน  

 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื5องบนิ บี 52 (ยนีูเทน ย ู202) กระป๋อง 1,007.00 1,007.00 



 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั (กปัตนัโพลียรีูเทน) กระป๋อง 742.50 742.50 

 สีย้อมไม้ วู๊ดสเตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีโอเอ กระป๋อง 903.00 903.00 

 สีย้อมไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน กระป๋อง 284.00 284.00 

 สีย้อมไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน กระป๋อง 1,065.00 1,065.00 

 สีย้อมไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี กระป๋อง 247.00 247.00 

 สีย้อมไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี กระป๋อง 927.00 927.00 

 สีย้อมพื *นไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ เดคสเตน กระป๋อง 308.00 308.00 

 สีย้อมพื *นไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ เดคสเตน กระป๋อง 1,173.00 1,173.00 

 สีย้อมไม้ สตูรนํ *า ขนาด 0.95 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน อควา กระป๋อง 308.00 308.00 

 สีย้อมไม้ สตูรนํ *า ขนาด 3.79 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน อควา กระป๋อง 1,173.00 1,173.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีชา ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี แอลบี กระป๋อง 225.00 225.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีชา ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี แอลบี กระป๋อง 560.00 560.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีชา ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี แอลบี กระป๋อง 1,612.00 1,612.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีนํ *าตาลดํา ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี ดีบี กระป๋อง 225.00 225.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีนํ *าตาลดํา ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี ดีบี กระป๋อง 560.00 560.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีนํ *าตาลดํา ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี ดีบี กระป๋อง 1,612.00 1,612.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีใส ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี ซีแอล กระป๋อง 225.00 225.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีใส ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี ซีแอล กระป๋อง 560.00 560.00 

 นํ *ายารักษาเนื *อไม้ สีใส ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดบับลิวพี ซีแอล กระป๋อง 1,612.00 1,612.00 

 นํ $ามันเคลือบแข ็ง ภายนอก 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื5องบนิ บี 52 (ยนีูเทน ย ู404) กระป๋อง 1,370.00 1,370.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั (กปัตนัโพลียรีูเทน) กระป๋อง 951.50 951.50 

แลกเกอร์  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 แลกเกอร์ ชนิดเงา 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 660.00 660.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 554.50 554.50 

 แลกเกอร์ ชนิดด้าน  

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 701.00 701.00 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 561.00 561.00 

นํ $ามันวานิช  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 นํ $ามันวานิช ชนิดเงา 

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 484.00 484.00 



 นํ $ามันวานิช ชนิดด้าน  

 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 608.00 608.00 

สีนํ $าอะครีลิค หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 สีน ํ $าอะครีลิค ทาภายนอก 

 (Dulux Inspire) ชนิดกึ5งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997) กระป๋อง 550.00 550.00 

 (Dulux Inspire) ชนิดกึ5งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997) กระป๋อง 2,120.00 2,120.00 

 (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A998) กระป๋อง 470.00 470.00 

 (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A998) กระป๋อง 1,780.00 1,780.00 

 พาราชิลด์ คลูแม็กซ์ ชนิดเนียน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 695.75 695.75 

 ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 638.00 638.00 

 ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 3,083.00 3,083.00 

 ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 443.00 443.00 

 ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 2,085.00 2,085.00 

 ชนิดกึ5งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีพีไอ กระป๋อง 477.00 477.00 

 ชนิดกึ5งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราทีพีไอ กระป๋อง 2,370.00 2,370.00 

 สีน ํ $าอะครีลิค ทาภายใน  

 (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999) กระป๋อง 359.00 359.00 

 (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999) กระป๋อง 1,360.00 1,360.00 

 กปัตนัชิลด์พลสั ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 349.25 349.25 

 กปัตนัชิลด์พลสั ขนาด 18.925 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 1,666.50 1,666.50 

 พาราชิลด์ คลูแม็กซ์ ชนิดเนียน ขนาด 18.925 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 3,360.50 3,360.50 

 พาราชิลด์ คลูแม็กซ์ ชนิดกึ5งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 759.00 759.00 

 พาราชิลด์ คลูแม็กซ์ ชนิดกึ5งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 3,663.00 3,663.00 

 กปัตนัชิลด์พลสั ขนาด 3.785 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 503.25 503.25 

 กปัตนัชิลด์พลสั ขนาด 18.925 ลิตร ตรากปัตนั กระป๋อง 2,403.50 2,403.50 

 ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 484.00 484.00 

 ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 2,306.00 2,306.00 

 ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 341.00 341.00 

 ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 1,583.00 1,583.00 

 ชนิดกึ5งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราทีพีไอ กระป๋อง 477.00 477.00 

 ชนิดกึ5งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราทีพีไอ กระป๋อง 2,370.00 2,370.00 

วัสดุสําหรับขัดผิว หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  



กระดาษทรายขัดไม้ 

 เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ *ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 558.00 558.00 

 เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ *ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 558.00 558.00 

 เบอร์ 2 ขนาด 9 x 11 นิ *ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 621.00 621.00 

 เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ *ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 666.00 666.00 

 เบอร์ 4 ขนาด 9 x 11 นิ *ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 711.00 711.00 

 เบอร์ 5 ขนาด 9 x 11 นิ *ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 783.00 783.00 

กระดาษทรายนํ $า หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 เบอร์ 180 - 800 ขนาด 9 x 11 นิ *ว ตรานกนางแอ่น 100 แผ่น 1,250.00 1,250.00 

 เบอร์ 180 - 600 ขนาด 9 x 11 นิ *ว ตราที โอ เอ โหล 195.00 195.00 

ชิ $นส่วนสําเร ็จรูป หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

ประตูเหล็กม้วน  

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดงึ แบบทบึ ลอนเดี5ยว เหล็กหนา 0.7 มม ขนาดกว้าง 
3.50 ม. สงู 2.70 ม. 

ชดุ 14,650.00 14,650.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดงึ แบบทบึ ลอนคู ่เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 
ม. สงู 2.70 ม. 

ชดุ 15,750.00 15,750.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตนั แบบทบึ ลอนเดี5ยว เหล็กหนา 0.8 มม. ขนาดกว้าง 
3.50 ม. สงู 2.70 ม. 

ชดุ 36,300.00 36,300.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตนั แบบทบึ ลอนคู ่เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 
3.50 ม. สงู 2.70 ม. 

ชดุ 37,400.00 37,400.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ไต้หวนั แบบทบึ ลอนเดี5ยว เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาด
กว้าง 3.50 ม. สงู 2.70 ม. 

ชดุ 47,400.00 47,400.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ไต้หวนั แบบทบึ ลอนคู ่เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาด
กว้าง 3.50 ม. สงู 2.70 ม. 

ชดุ 47,400.00 47,400.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ไต้หวนั แบบทบึ ลอนเดี5ยว เหล็กหนา 1.2 มม. ขนาด
กว้าง 3.50 ม. สงู 2.70 ม. 

ชดุ 57,000.00 57,000.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสงักะสี แบบโปร่ง ลายอิฐ ขนาดกว้าง 3.50 ม. สงู 2.70 ม. ขนาด
เหล็ก 3 หนุ ทอ่ร้อย 4 หนุ 

ชดุ 15,750.00 15,750.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสงักะสี แบบโปร่ง ลายอิฐตรง ขนาดกว้าง 3.50 ม. สงู 2.70 ม. ขนาด
เหล็ก 3 หนุ ทอ่ร้อย 4 หนุ 

ชดุ 17,900.00 17,900.00 

 ประตเูหล็กม้วนเคลือบสงักะสี แบบโปร่ง ลายตาข่าย ขนาดกว้าง 3.50 ม. สงู 2.70 ม. ขนาด
เหล็ก 3 หนุ ทอ่ร้อย 4 หนุ 

ชดุ 19,530.00 19,530.00 

เสากลางประตูเหล็กม้วน  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 เสากลางแบง่ประตมู้วน ต้น 2,000.00 2,000.00 



ฝากล่องประตูเหล็กม้วน  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ฝากล่องหุ้มประตเูหล็กม้วน เมตร 2,000.00 2,000.00 

บานเกล็ดอลูมิเนียม หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดธรรมดา แบบ 12 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ *ว ตรา 555 CPS ชดุ 364.00 364.00 

 ชนิดธรรมดา แบบ 14 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ *ว ตรา 555 CPS ชดุ 405.60 405.60 

บานประตู หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 บานประตูไม้สัก 

 บานทบึ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว ลกูฟักหนา 1/2 นิ *ว บาน 7,800.00 7,800.00 

 บานทบึ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว ลกูฟักหนา 1/2 นิ *ว บาน 8,300.00 8,300.00 

 บานทบึ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว ลกูฟักหนา 1/2 นิ *ว บาน 8,800.00 8,800.00 

 บานประตูไม้เนื $อแข ็ง 

 บานทบึ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว ลกูฟักหนา 1/2 นิ *ว บาน 2,100.00 2,100.00 

 บานทบึ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว ลกูฟักหนา 1/2 นิ *ว บาน 2,200.00 2,200.00 

 บานทบึ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว ลกูฟักหนา 1/2 นิ *ว บาน 2,400.00 2,400.00 

บานหน้าต่าง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 บานหน้าต่างไม้สัก 

 บานทบึ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว ลกูฟักหนา 1/2 นิ *ว บาน 3,100.00 3,100.00 

 บานทบึ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว ลกูฟักหนา 1/2 นิ *ว บาน 3,400.00 3,400.00 

กรอบหน้าต่าง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 กรอบหน้าต่างไม้สัก 

 ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว บาน 1,900.00 1,900.00 

 ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว บาน 2,100.00 2,100.00 

 กรอบหน้าต่างไม้เนื $อแข ็ง 

 ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว บาน 750.00 750.00 

 ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ *ว x 4 นิ *ว บาน 780.00 780.00 

วงกบประตู หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 วงกบประตูไม้เนื $อแข ็ง 

 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 800.00 800.00 

 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 800.00 800.00 

 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 800.00 800.00 

 วงกบประตูไม้แดง 



 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 1,900.00 1,900.00 

 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 1,900.00 1,900.00 

 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 1,900.00 1,900.00 

วงกบหน้าต่าง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 วงกบหน้าต่างไม้แดง 

 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 1,400.00 1,400.00 

 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 1,500.00 1,500.00 

 แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 1,600.00 1,600.00 

 แบบมีช่องแสง บานคู ่ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 1,900.00 1,900.00 

 แบบมีช่องแสง บานคู ่ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 2,000.00 2,000.00 

 แบบมีช่องแสง บานคู ่ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ *ว x 4 นิ *ว ชดุ 2,200.00 2,200.00 

ตะปู หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ตะปูตอกไม้ 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 1 นิ *ว นํ *าหนกัสุทธิ 17.6 กก./ลงั ลงั 552.01 556.68 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ *ว นํ *าหนกัสทุธิ 17.6 กก./ลงั ลงั 435.28 439.96 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ *ว นํ *าหนกัสทุธิ 17.6 กก./ลงั ลงั 483.65 488.32 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 2 นิ *ว นํ *าหนกัสุทธิ 17.6 กก./ลงั ลงั 464.30 468.97 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 3 นิ *ว นํ *าหนกัสุทธิ 17.6 กก./ลงั ลงั 415.94 420.61 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 4 นิ *ว นํ *าหนกัสุทธิ 17.6 กก./ลงั ลงั 435.28 439.96 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 1 นิ *ว นํ *าหนกัสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ ลงั 552.01 556.68 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ *ว นํ *าหนกัสทุธิ 17.6 กก. ตราเอ ลงั 435.28 439.96 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 2 นิ *ว นํ *าหนกัสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ ลงั 483.65 488.32 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ *ว นํ *าหนกัสทุธิ 17.6 กก. ตราเอ ลงั 464.30 468.97 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 3 นิ *ว นํ *าหนกัสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ ลงั 415.94 420.61 

 ตะปตูอกไม้ ขนาด 4 นิ *ว นํ *าหนกัสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ ลงั 435.28 439.96 

อุปกรณ์หน้าต่าง ประตู หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 กุญแจ 

 กุญแจลูกบิดห้องทั'วไป 

 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสมนั ตราสกลุไทย ล๊อค รุ่น S 53 PD ชดุ 1,402.50 1,402.50 

 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสด้าน ตราเยล รุ่น CA 5237 US 32 D ชดุ 632.00 632.00 

 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสด้าน ตรานาโกยา รุ่น UQ ชดุ 255.00 255.00 

 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 - 430 SS ชดุ 332.00 332.00 



 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 - 430 SSM ชดุ 412.00 412.00 

 กญุแจหวัถ้วยบรั5นดี สีแสตนเลสด้าน ตราเยล รุ่น BR 5237 US 32 D ชดุ 576.00 576.00 

 กุญแจลูกบิดห้องนํ $า 

 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสมนั ตราสกลุไทย ล๊อค รุ่น S 40 S ชดุ 1,190.00 1,190.00 

 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสด้าน ตราเยล รุ่น CA 5232 US 32 D ชดุ 496.00 496.00 

 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสด้าน ตรานาโกยา รุ่น UQ ชดุ 255.00 255.00 

 กญุแจหวักลม สีแสตนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 -630 SS ชดุ 328.00 328.00 

 กญุแจหวัถ้วยบรั5นดี สีแสตนเลสด้าน ตราเยล รุ่น BR 5232 US 32 D ชดุ 527.00 527.00 

 กุญแจฝังในบานเลื'อน  

 กญุแจฝังในบานอลมูิเนียม เปิดปิดด้วยกญุแจ 1 ด้าน ตราเยล รุ่น 2856 S/CC ชดุ 1,480.00 1,480.00 

 กุญแจก้านบิด 

 กญุแจก้านบดิ ตราเยล เบอร์ L 309 ชดุ 696.00 696.00 

 โช้คอัพประตู 

 แบบเปิดทางเดียว แขนธรรมดา ตรา555 CPS รุ่น12- 801 SS ชดุ 880.00 880.00 

 แบบเปิดทางเดียว แขนธรรมดา ตราเยล เบอร์ 2002 ชดุ 1,480.00 1,480.00 

 แบบเปิดทางเดียว แขนตั *งค้าง ตรา555 CPS รุ่น 12 - 901 SS ชดุ 960.00 960.00 

 แบบเปิดทางเดียว แขนตั *งค้าง ตราเยล เบอร์ 2012 ชดุ 1,816.00 1,816.00 

 บานพับหน้าต่าง 

 บานพบัเหล็กเคลือบสงักะสี ปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 8 นิ *ว ตรา 555 CPS รุ่น 02 - 
301ST08 

ชดุ 72.00 72.00 

 บานพบัเหล็กเคลือบสงักะสี ปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 10 นิ *ว ตรา 555 CPS รุ่น 02 -
301ST10 

ชดุ 78.40 78.40 

 บานพบัเหล็กเคลือบสงักะสี ปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 12 นิ *ว ตรา 555 CPS รุ่น 02- 
301ST12 

ชดุ 89.60 89.60 

 บานพบัเหล็กเคลือบสงักะสี ปรับมมุ 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 16 นิ *ว ตรา 555 CPS รุ่น 02- 
301ST16 

ชดุ 109.60 109.60 

 กลอน 

 กลอนอลมูิเนียมหนาแกนพิเศษ ขนาด 4 นิ *ว ตรา555 CPS รุ่น 14-100H อนั 40.80 40.80 

 กลอนอลมูิเนียมหนาแกนพิเศษ ขนาด 6 นิ *ว ตรา555 CPS รุ่น14-102H อนั 45.60 45.60 

 ขอรับขอสับ 

 ขอเหล็กเคลือบสงักะสีกลม ขนาด 6 นิ *ว ตรา555 CPS รุ่น 18-6 ST อนั 4.80 4.80 

 ขอแสตนเลส ขนาด 6 นิ *ว ตรา555 CPS รุ่น18-60 SS อนั 96.00 96.00 

 มือจับประตูและหน้าต่าง 

 มือจบัเหล็กชบุโครเมี5ยมแบบบวั ขนาด 5 นิ *ว ตรา555 CPS รุ่น 22-001 อนั 10.40 10.40 



 มือจบัทองเหลืองชบุโครเมี5ยมแบบบวั ขนาด 5 นิ *ว ตรา555CPS รุ่น 22-006 อนั 12.80 12.80 

วัสดุผลิตภัณฑ์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

ปูนซ ีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

 ปูนซ ีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้ร ับเหมา ราคาโรงงาน  

 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูถงุ ประเภท 1 บรรจ ุ50 กก./ถงุ ตราทีพีไอ สีแดง* (สระบรีุ) ตนั 2,194.00 2,194.00 

 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูถงุ ประเภท 1 บรรจ ุ50 กก./ถงุ ตราอินทรีเพชร (สระบรีุ) ตนั 2,344.00 2,194.00 

 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูถงุ ประเภท 1 บรรจ ุ50 กก./ถงุ ตราราชสีห์แดง * (สระบรีุ) ตนั 2,694.00 2,694.00 

 ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปนูถงุ ประเภท 1 บรรจ ุ50 กก./ถงุ ตราดอกบวั (แดง) (สระบรีุ) ตนั 2,694.00 2,694.00 

ปูนซ ีเมนต์ผสม หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ปูนซ ีเมนต์ผสม ประเภทผู้ร ับเหมา ราคาโรงงาน  

 ปนูซีเมนต์ผสม ปนูถงุ บรรจ ุ50 กก./ถงุ ตราทีพีไอ สีเขียว * (สระบรีุ) ตนั 1,858.00 1,858.00 

 ปนูซีเมนต์ผสม ปนูถงุ บรรจ ุ50 กก./ถงุ ตราอินทรีแดง (สระบรีุ) ตนั 2,008.00 1,958.00 

 ปนูซีเมนต์ผสม ปนูถงุ บรรจ ุ50 กก./ถงุ ตราราชสีห์เขียว * (สระบรีุ) ตนั 2,358.00 2,358.00 

 ปนูซีเมนต์ผสม ปนูถงุ บรรจ ุ50 กก./ถงุ ตราดอกบวั (บวัเขียว) (สระบรีุ) ตนั 2,258.00 2,258.00 

ปูนซ ีเมนต์ขาว หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ปูนซ ีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง 

 ปนูซีเมนต์ขาว บรรจ ุ40 กก/ถงุ ตราเสือ ตนั 9,215.00 9,215.00 

ยางมะตอย หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจ ุBULK ตนั 16,416.67 16,316.67 

 ชนิดเออีแข็งตวัช้า เกรด CSS-1 บรรจ ุBULK ตนั 20,809.33 21,002.67 

 ชนิดเออีแข็งตวัช้า เกรด CSS-1h บรรจ ุBULK ตนั 20,378.67 20,572.00 

 ชนิดเออีแข็งตวัเร็ว เกรด CRS-2 บรรจ ุBULK ตนั 20,329.33 20,522.67 

 ชนิดเออีแข็งตวัเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจ ุBULK ตนั 20,942.33 21,135.67 

 ชนิดคทัแบ็คแข็งตวัเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจ ุBULK ตนั 38,380.00 38,613.33 

 ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจ ุBULK ตนั 38,850.00 39,200.00 

 ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิ(PARA AC) บรรจ ุBULK ตนั 33,950.00 32,750.00 

 ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตวัเร็ว เกรด EAP บรรจ ุBULK ตนั 32,758.00 32,938.00 

 ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตวัเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจ ุBULK ตนั 34,746.50 35,036.50 

 ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจ ุBULK ตนั 19,600.00 19,900.00 

วัสดุเพ ื'อการเชื'อมต่อและยาแนว หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ซลิิโคน ชนิดใส ใช้กบังานกระจก ตรา Sista หลอด 205.00 205.00 



วัสดุผสมคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

ทราย 

 ทรายหยาบ 

 ทรายหยาบ ลบ.ม. 458.33 460.00 

 ทรายละเอียด 

 ทรายละเอียด ลบ.ม. 473.33 475.00 

หนิย่อย หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 หนิย่อย 

 หนิย่อย เบอร์ 1 ลบ.ม. 556.00 554.00 

 หนิย่อย เบอร์ 2 ลบ.ม. 554.00 542.50 

หนิเกล็ด หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 หนิเกล็ด สีขาว- ดํา บรรจถุงุ 22 กก. ถงุ 32.00 37.00 

 หนิเกล้ด สีเหลือง-ชมพ ูบรรจถุงุ 22 กก. ถงุ 98.00 98.00 

 หนิเกล็ด สีเลือดหม ูบรรจถงุ 22 กก. ถงุ 85.00 85.00 

วัสดุถมหรือรองพื $น  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

ทรายถมที' 

 ทรายถมที5 ลบ.ม. 322.50 325.00 

ดนิถมที' หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ดนิถมที5 ลบ.ม. 330.00 343.33 

ดนิลูกรัง หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ดนิลกูรัง ลบ.ม. 350.00 350.00 

หนิคลุก หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 หนิคลกุ ลบ.ม. 412.00 410.00 

วัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานประปา หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

มาตรวัดนํ $า 

 มาตรวัดนํ $า ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั $น ต่อด้วยเกลียว 

 ขนาด 1/2 นิ *ว ตรา ASAHI (GMK 15) เครื5อง 955.00 955.00 

 ขนาด 3/4 นิ *ว ตรา ASAHI (GMK 20) เครื5อง 1,135.00 1,135.00 

 ขนาด 1 นิ *ว ตรา ASAHI (GMK 25) เครื5อง 1,850.00 1,850.00 

 มาตรวัดนํ $าพลาสตกิ 



 มาตรวดันํ *า ชนิดพลาสติก ขนาด 1/2" ASAHI รุ่น GMK-15 เครื5อง 845.00 845.00 

 มาตรวัดนํ $า ชนิดพลาสตกิ ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั $น 

 มาตรวดันํ *า ชนิดพลาสติก ระบบใบพดัแม่เหล็ก 2 ชั *น ขนาด 1/2 นิ *ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอ
ชิ 

เครื5อง 690.00 690.00 

 มาตรวดันํ *า ชนิดพลาสติก ระบบใบพดัแม่เหล็ก 2 ชั *น ขนาด 3/4 นิ *ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอ
ชิ 

เครื5อง 860.00 860.00 

 มาตรวดันํ *า ชนิดพลาสติก ระบบใบพดัแม่เหล็ก 2 ชั *น ขนาด 1 นิ *ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอชิ เครื5อง 1,250.00 1,250.00 

ประตูนํ $า หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ประตูนํ $าทองเหลือง 

 ประตูนํ $าทองเหลืองลิ $นเกต แรงดัน 125 ปอนด์ 

 ขนาด 1/2 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื5อง 232.00 232.00 

 ขนาด 3/4 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื5อง 264.00 264.00 

 ขนาด 1 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื5อง 384.00 384.00 

 ขนาด 1 1/4 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื5อง 490.00 490.00 

 ขนาด 1 1/2 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื5อง 656.00 656.00 

 ขนาด 2 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื5อง 1,048.00 1,048.00 

 ขนาด 2 1/2 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื5อง 2,380.00 2,380.00 

 ขนาด 3 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 206 เครื5อง 3,264.00 3,264.00 

 ประตูนํ $าทองเหลืองลิ $นเกต แรงดัน 150 ปอนด์ 

 ขนาด 1/2 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื5อง 264.00 264.00 

 ขนาด 3/4 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื5อง 352.00 352.00 

 ขนาด 1 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื5อง 556.00 556.00 

 ขนาด 1 1/4 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื5อง 856.00 856.00 

 ขนาด 1 1/2 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื5อง 1,176.00 1,176.00 

 ขนาด 2 นิ *ว ตราโตโย รุ่น 204 A เครื5อง 1,728.00 1,728.00 

 ประตูนํ $าทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์ 

 ขนาด 1/2" ตรา ซนัวา รุ่น GV 15 S เครื5อง 148.00 163.00 

 ขนาด 3/4" ตรา ซนัวา รุ่น GV 20 S เครื5อง 210.00 231.00 

 ขนาด 1" ตรา ซนัวา รุ่น GV 25 S เครื5อง 300.00 330.00 

 ขนาด 1 1/4" ตรา ซนัวา รุ่น GV 32 S เครื5อง 448.00 493.00 

 ขนาด 1 1/2" ตรา ซนัวา รุ่น GV 40 S เครื5อง 565.00 622.00 

 ขนาด 2 " ตรา ซนัวา รุ่น GV 50 S เครื5อง 838.00 922.00 

 ขนาด 2 1/2" ตรา ซนัวา รุ่น GV 65 S เครื5อง 1,840.00 2,024.00 



 ขนาด 3" ตรา ซนัวา รุ่น GV 80 S เครื5อง 2,541.00 2,796.00 

 ขนาด 4" ตรา ซนัวา รุ่น GV 100 S เครื5อง 4,232.00 4,656.00 

 ประตูนํ $าทองบรอนซ์  

 ขนาด 1/2 นิ *ว ตราอาตาโก รุ่น GV 15 A (มอก. 431/2529) เครื5อง 278.00 306.00 

 ขนาด 3/4 นิ *ว ตราอาตาโก รุ่น GV 20 A (มอก. 431/2529) เครื5อง 370.00 407.00 

 ขนาด 1 นิ *ว ตราอาตาโก รุ่น GV 25 A (มอก.431/2529) เครื5อง 578.00 636.00 

 ขนาด 1 1/2 นิ *ว ตราอาตาโก รุ่น GV 40 A (มอก.431/2529) เครื5อง 1,090.00 1,199.00 

 ขนาด 2 นิ *ว ตราอาตาโก รุ่น GV 50 A (มอก.431/2529) เครื5อง 1,560.00 1,716.00 

 ขนาด 2 1/2 นิ *ว ตราอาตาโก รุ่น GV 65 A (มอก.431/2529) เครื5อง 2,800.00 3,080.00 

 ขนาด 3 นิ *ว ตราอาตาโก รุ่น GV 80 A (มอก.431/2529) เครื5อง 3,730.00 4,103.00 

 ขนาด 4 นิ *ว ตราอาตาโก รุ่น GV 100 A (มอก.431/2529) เครื5อง 7,135.00 7,849.00 

ประตูนํ $าเหล็กหล่อ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ประตูนํ $าเหล็กหล่อลิ $นเกต 

 ประตูนํ $าเหล็กหล่อลิ $นเกต ชนิดก้านยก 

 ขนาด 4 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 9,864.00 9,864.00 

 ขนาด 5 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 13,168.00 13,168.00 

 ขนาด 6 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 18,320.00 18,320.00 

 ขนาด 8 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 25,752.00 25,752.00 

 ขนาด 10 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 44,040.00 44,040.00 

 ขนาด 12 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 55,408.00 55,408.00 

 ขนาด 14 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 87,168.00 87,168.00 

 ขนาด 16 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 146,840.00 146,840.00 

 ขนาด 18 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 182,968.00 182,968.00 

 ขนาด 20 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 235,352.00 235,352.00 

 ขนาด 24 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432 เครื5อง 363,200.00 363,200.00 

 ประตูนํ $าเหล็กหล่อลิ $นเกต ชนิดก้านไม่ยก 

 ขนาด 4 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432 เครื5อง 7,824.00 7,824.00 

 ขนาด 5 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432 เครื5อง 10,184.00 10,184.00 

 ขนาด 6 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432 เครื5อง 14,320.00 14,320.00 

 ขนาด 8 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432 เครื5อง 21,420.00 21,420.00 

 ขนาด 10 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432 เครื5อง 31,840.00 31,840.00 

 ขนาด 12 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432 เครื5อง 40,600.00 40,600.00 



 ขนาด 14 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432 เครื5อง 77,576.00 77,576.00 

 ขนาด 16 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432 เครื5อง 133,848.00 133,848.00 

 ขนาด 3 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256 เครื5อง 8,648.00 8,648.00 

 ขนาด 4 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256 เครื5อง 10,888.00 10,888.00 

 ขนาด 6 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256 เครื5อง 17,288.00 17,288.00 

 ขนาด 8 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256 เครื5อง 24,152.00 24,152.00 

 ขนาด 10 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256 เครื5อง 35,664.00 35,664.00 

 ขนาด 12 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256 เครื5อง 45,316.00 45,316.00 

 ขนาด 14 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256 เครื5อง 77,576.00 77,576.00 

ประตูนํ $าเหล็กหล่อลิ $นเคลือบยาง ชนิดก้านยก หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 4 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื5อง 9,928.00 9,928.00 

 ขนาด 5 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื5อง 12,712.00 12,712.00 

 ขนาด 6 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื5อง 16,124.00 16,124.00 

 ขนาด 8 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื5อง 25,884.00 25,884.00 

 ขนาด 10 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื5อง 37,624.00 37,624.00 

 ขนาด 12 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื5อง 53,576.00 53,576.00 

 ขนาด 14 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื5อง 86,804.00 86,804.00 

 ขนาด 16 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150 เครื5อง 119,192.00 119,192.00 

ประตูนํ $าเหล็กหล่อลิ $นปีกผีเสื $อ  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ประตูนํ $าเหล็กหล่อลิ $นปีกผีเสื $อ ชนิด Rubber Seat 

 ขนาด 4 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 15,184.00 15,184.00 

 ขนาด 6 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 20,632.00 20,632.00 

 ขนาด 8 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 31,112.00 31,112.00 

 ขนาด 10 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 39,704.00 39,704.00 

 ขนาด 12 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 51,744.00 51,744.00 

 ขนาด 14 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 97,248.00 97,248.00 

 ขนาด 16 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 133,032.00 133,032.00 

 ขนาด 18 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 151,744.00 151,744.00 

 ขนาด 20 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 168,688.00 168,688.00 

 ขนาด 24 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382 เครื5อง 217,632.00 217,632.00 

 ประตูนํ $าเหล็กหล่อลิ $นปีกผีเสื $อ ชนิด Metal Seat 

 ขนาด 4 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 32,048.00 32,048.00 



 ขนาด 6 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 41,424.00 41,424.00 

 ขนาด 8 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 57,048.00 57,048.00 

 ขนาด 10 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 68,040.00 68,040.00 

 ขนาด 12 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 82,064.00 82,064.00 

 ขนาด 14 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 195,008.00 195,008.00 

 ขนาด 16 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 251,272.00 251,272.00 

 ขนาด 18 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 297,336.00 297,336.00 

 ขนาด 20 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 312,648.00 312,648.00 

 ขนาด 24 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 376,856.00 376,856.00 

 ขนาด 28 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 577,824.00 577,824.00 

 ขนาด 32 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 703,432.00 703,432.00 

 ขนาด 36 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 790,024.00 790,024.00 

 ขนาด 40 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382 เครื5อง 1,135,008.00 1,135,008.00 

ประตูนํ $าเหล็กหล่อกันกลับ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 4 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383 เครื5อง 7,336.00 7,336.00 

 ขนาด 5 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383 เครื5อง 10,584.00 10,584.00 

 ขนาด 6 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383 เครื5อง 13,400.00 13,400.00 

 ขนาด 8 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383 เครื5อง 25,904.00 25,904.00 

 ขนาด 10 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383 เครื5อง 37,952.00 37,952.00 

 ขนาด 12 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383 เครื5อง 49,656.00 49,656.00 

 ขนาด 14 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383 เครื5อง 83,832.00 83,832.00 

 ขนาด 16 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383 เครื5อง 131,904.00 131,904.00 

ประตูนํ $าเหล็กหล่อระบายอากาศ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ขนาด 1 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F เครื5อง 8,208.00 8,208.00 

 ขนาด 2 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F เครื5อง 21,428.00 21,428.00 

 ขนาด 3 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F เครื5อง 25,556.00 25,556.00 

 ขนาด 4 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F เครื5อง 30,256.00 30,256.00 

 ขนาด 6 นิ *ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F เครื5อง 39,492.00 39,492.00 

ก๊อก หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ก๊อกนํ $าทองเหลือง 

 ก๊อกนํ *าทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ *ว ตราซนัวา อนั 128.00 135.00 

 ก๊อกนํ *าทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ *ว ตราซนัวา อนั 168.00 177.00 



 ก๊อกนํ *าทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ *ว ตรา Rambo อนั 80.00 80.00 

วัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานสุขาภบิาล หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

ถังบําบัดนํ $าเสีย 

 ถังบําบัดนํ $าเสีย ระบบอัดอากาศ 

 ถงับําบดันํ *าปฏิกลู พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 10 คน ตราแซทส์ (GK.100) ชดุ 22,490.00 22,490.00 

 ถงับําบดันํ *าปฏิกลู พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 50 คน (ไม่รวมถงัแยก) ตราแซทส์ (MA.576) ชดุ 56,225.00 56,225.00 

 ถงับําบดันํ *าปฏิกลูด้วยระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 15 สคน ตราแซทส์ รุ่น 
MA.206 

ชดุ 35,685.00 35,685.00 

 ถงับําบดันํ *าปฏิกลูด้วยระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 22 คน ตราแซทส์ ร่น MA.276 ชดุ 46,475.00 46,475.00 

 ถงับําบดันํ *าปฏิกลูด้วยระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ (ไม่รวมถงัแยก) ขนาด 35 คน ตรา
แซทส์ รุ่น MA.411 

ชดุ 47,905.00 47,905.00 

 ถงับําบดันํ *าปฏิกลูด้วยระบบอดัอากาศ พร้อมอปุกรณ์ (ไม่รวมถงัแยก) ขนาด 100 คน ตรา
แซทส์ รุ่น MA.1126 

ชดุ 96,265.00 96,265.00 

 ถังบําบัดนํ $าเสีย ระบบไม่อ ัดอากาศ 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 5 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 160 N ชดุ 15,600.00 15,600.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 10 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 310 N ชดุ 22,100.00 22,100.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 33 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1200 N ชดุ 74,750.00 74,750.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 3-12 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 130 N ชดุ 11,700.00 11,700.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 7-28 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 220 N ชดุ 17,550.00 17,550.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 8-32 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 260 N ชดุ 20,150.00 20,150.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 13-52 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 390 N ชดุ 26,000.00 26,000.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 16-64 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 500 N ชดุ 35,750.00 35,750.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบไม่อดัอากาศ ขนาด 17-68 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 600 N ชดุ 45,500.00 45,500.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 15-60 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 310 DC ชดุ 62,400.00 62,400.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 20-80 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 420 DC ชดุ 78,000.00 78,000.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 30-120 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 630 DC ชดุ 97,500.00 97,500.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 35-140 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 730 DC ชดุ 113,100.00 113,100.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 40-160 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 820 DC ชดุ 124,150.00 124,150.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 49-196 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 960 DC ชดุ 139,100.00 139,100.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 57-228 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1100 DC ชดุ 152,100.00 152,100.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 75-300 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1500 DC ชดุ 228,150.00 228,150.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม แบบเตมิอากาศ ขนาด 100-400 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 2200 DC ชดุ 304,200.00 304,200.00 



 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 5 คน ตราพีพี รุ่น SS-
1 

ชดุ 36,465.00 36,465.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 10 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-2 

ชดุ 43,615.00 43,615.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 15 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-3 

ชดุ 58,630.00 58,630.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 20 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-4 

ชดุ 75,790.00 75,790.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 25 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-5 

ชดุ 82,225.00 82,225.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 30 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-6 

ชดุ 107,250.00 107,250.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 35 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-7 

ชดุ 185,900.00 185,900.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 40 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-8 

ชดุ 193,050.00 193,050.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 45 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-9 

ชดุ 200,200.00 200,200.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 50 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-10 

ชดุ 207,350.00 207,350.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 55 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-11 

ชดุ 250,250.00 250,250.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 60 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-12 

ชดุ 257,400.00 257,400.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 65 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-13 

ชดุ 264,550.00 264,550.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 70 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-14 

ชดุ 271,700.00 271,700.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 75 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-15 

ชดุ 282,425.00 282,425.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 80 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-16 

ชดุ 343,200.00 343,200.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 85 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-17 

ชดุ 350,350.00 350,350.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 90 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-18 

ชดุ 357,500.00 357,500.00 



 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 95 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-19 

ชดุ 364,650.00 364,650.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวม เตมิอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอปุกรณ์ ขนาด 100 คน ตราพีพี รุ่น 
SS-20 

ชดุ 371,800.00 371,800.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ DFA พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 5 คน ตราดอส ชดุ 37,575.00 37,575.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ DFA พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 10 คน ตราดอส ชดุ 63,375.00 63,375.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ DFA พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 16 คน ตราดอส ชดุ 88,875.00 88,875.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ DFA พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 20 คน ตราดอส ชดุ 99,000.00 99,000.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 5 คน ตรา
ดอส 

ชดุ 42,975.00 42,975.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 8 คน ตรา
ดอส 

ชดุ 54,300.00 54,300.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 10 คน ตรา
ดอส 

ชดุ 58,725.00 58,725.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 15 คน ตรา
ดอส 

ชดุ 68,250.00 68,250.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 20 คน ตรา
ดอส 

ชดุ 82,875.00 82,875.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 25 คน ตรา
ดอส 

ชดุ 103,125.00 103,125.00 

 ถงับําบดันํ *าเสียรวมพีอี เตมิอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอปุกรณ์ สําหรับ 30 คน ตรา
ดอส 

ชดุ 115,875.00 115,875.00 

ถังซ ีเมนต์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ถงัซีเมนต์สําเร็จรูป กลวง สงู 40 ซม. ศก. 100 ซม. อนั 200.00 200.00 

 ถงัซีเมนต์สําเร็จรูป กลวง สงู 33 ซม. ศก. 80 ซม. อนั 145.00 145.00 

ฝาถังซ ีเมนต์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ฝาถงัซีเมนต์สําเร็จรูป ศก. 80 ซม. อนั 82.50 82.50 

 ฝาถงัซีเมนต์สําเร็จรูป ศก. 100 ซม. อนั 115.00 115.00 

ถังเก็บนํ $าเหล็กเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ55 ลิตร หนา 1.4 มม. รับแรงดนั 50 ปอนด์ รวมขา
ตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 1,880.00 1,880.00 

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ100 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดนั 50 ปอนด์ รวมขา
ตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 3,480.00 3,480.00 



 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ150 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดนั 50 ปอนด์ รวมขา
ตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 4,680.00 4,680.00 

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ200 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดนั 50 ปอนด์ รวมขา
ตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 5,760.00 5,760.00 

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ250 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวม
ขาตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 9,240.00 9,240.00 

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ300 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวม
ขาตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 13,800.00 13,800.00 

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ400 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวม
ขาตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 15,000.00 15,000.00 

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ500 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวม
ขาตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 17,240.00 17,240.00 

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ700 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวม
ขาตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 18,480.00 18,480.00 

 ถงัเก็บนํ *าเหล็กอาบสงักะสี ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวม
ขาตั *ง (ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 25,920.00 25,920.00 

ถังเก็บนํ $าไฟเบอร์กลาส หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ถงัเก็บนํ *าไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแทง็ค์ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น D-1000 ใบ 5,200.00 5,200.00 

 ถงัเก็บนํ *าไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแทง็ค์ ตรา พีพี ขนาด 1500 ลิตร รุ่น D-1500 ใบ 6,760.00 6,760.00 

 ถงัเก็บนํ *าไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแทง็ค์ ตรา พีพี ขนาด 2000 ลิตร รุ่น D-2000 ใบ 8,970.00 8,970.00 

 ถงัเก็บนํ *าไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแทง็ค์ ตรา พีพี ขนาด 2500 ลิตร รุ่น D-2500 ใบ 10,400.00 10,400.00 

 ถงัเก็บนํ *าไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแทง็ค์ ตรา พีพี ขนาด 3000 ลิตร รุ่น D-3000 ใบ 12,480.00 12,480.00 

 ถงัเก็บนํ *าไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงแอปเปิ *ล ดีแทง็ค์ ตรา พีพี ขนาด 2500 ลิตร รุ่น A-2500 ใบ 10,725.00 10,725.00 

 ถงัเก็บนํ *าไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงแอปเปิ *ล ดีแทง็ค์ ตรา พีพี ขนาด 4000 ลิตร รุ่น A-4000 ใบ 16,445.00 16,445.00 

 ถงัเก็บนํ *าไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงแอปเปิ *ล ดีแทง็ค์ ตรา พีพี ขนาด 5000 ลิตร รุ่น A-5000 ใบ 18,265.00 18,265.00 

 ถงัเก็บนํ *า พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น S-10 ใบ 9,295.00 9,295.00 

 ถงัเก็บนํ *า พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 1500 ลิตร รุ่น S-15 ใบ 11,440.00 11,440.00 

 ถงัเก็บนํ *า พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 2000 ลิตร รุ่น S-20 ใบ 14,235.00 14,235.00 

 ถงัเก็บนํ *า พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น S-10 Nano ใบ 9,620.00 9,620.00 

 ถงัเก็บนํ *า พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 1500 ลิตร รุ่น S-15 Nano ใบ 11,570.00 11,570.00 

 ถงัเก็บนํ *า พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 2000 ลิตร รุ่น S-20 Nano ใบ 14,560.00 14,560.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี GRANITO (แซนดี *บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 1000 ลิตร ใบ 10,320.00 10,320.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี GRANITO (แซนดี *บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 2000 ลิตร ใบ 16,384.50 16,384.50 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี GRANITO (แซนดี *บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 3000 ลิตร ใบ 25,440.50 25,440.50 



 ถงัเก็บนํ *า พี อี GRANITO (แซนดี *บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 4000 ลิตร ใบ 34,560.00 34,560.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี GRANITO (แซนดี *บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 5000 ลิตร ใบ 42,195.00 42,195.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี GRANITO (แซนดี *บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 6000 ลิตร ใบ 46,762.50 46,762.50 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอส ขนาด 1000 ลิตร ใบ 7,500.00 7,500.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอส ขนาด 2000 ลิตร ใบ 10,500.00 10,500.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอส ขนาด 3000 ลิตร ใบ 12,375.00 12,375.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 1000 ลิตร ใบ 7,875.00 7,875.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 2000 ลิตร ใบ 12,750.00 12,750.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 3000 ลิตร ใบ 21,000.00 21,000.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 4000 ลิตร ใบ 27,682.50 27,682.50 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 5000 ลิตร ใบ 33,585.00 33,585.00 

 ถงัเก็บนํ *า พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 6000 ลิตร ใบ 38,250.00 38,250.00 

ถังเก็บนํ $าแสตนเลส หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ55 ลิตร หนา 1.4 มม. รับแรงดนั 50 ปอนด์ รวมขาตั *ง (ไม่
รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 4,815.00 4,815.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ100 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดนั 50 ปอนด์ รวมขาตั *ง (ไม่
รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 9,585.00 9,585.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ150 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดนั 50 ปอนด์ รวมขาตั *ง (ไม่
รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 11,970.00 11,970.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ200 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดนั 50 ปอนด์ รวมขาตั *ง (ไม่
รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 14,310.00 14,310.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ250 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวมขาตั *ง 
(ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 22,500.00 22,500.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ300 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวมขาตั *ง 
(ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 29,835.00 29,835.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ400 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวมขาตั *ง 
(ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 33,390.00 33,390.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ500 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวมขาตั *ง 
(ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 38,295.00 38,295.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ700 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวมขาตั *ง 
(ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 42,885.00 42,885.00 

 ถงัเก็บนํ *าสแตนเลส ขนาดความจ ุ1,000 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดนั 100 ปอนด์ รวมขาตั *ง 
(ไม่รวมคา่เคลือบสีภายใน) ตรามงักร 

ใบ 52,695.00 52,695.00 

วัสดุและอุปกรณ์สําหรับงานไฟฟ้า หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  



สายไฟฟ้า 

 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่  

 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 955.50 955.50 

 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,330.50 1,330.50 

 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,023.00 2,023.00 

 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,945.00 2,945.00 

 สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่  

 ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,408.50 1,428.00 

 ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,594.50 1,617.00 

 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,866.00 1,892.00 

 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,474.00 2,508.50 

 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,982.50 4,038.00 

 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 5,684.50 5,764.00 

 ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 8,072.50 8,185.50 

 ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 13,964.00 14,159.50 

 ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 20,020.00 20,300.00 

 ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 31,567.50 32,009.00 

 ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 41,834.50 42,419.50 

 สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน  

 ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,637.50 1,660.50 

 ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,995.00 2,023.00 

 ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,531.00 2,566.50 

 ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,139.00 3,183.00 

 ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 5,677.00 5,756.50 

 ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 7,178.50 7,279.00 

 ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 10,503.50 10,650.50 

 ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 18,325.50 18,582.00 

 ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 27,098.50 27,477.50 

 ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 40,826.50 41,397.50 

 ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 57,057.00 57,855.00 

 สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน  

 ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,073.50 2,102.50 

 ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,652.50 2,689.50 



 ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,153.00 3,197.00 

 ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 4,061.50 4,118.00 

 ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 6,342.00 6,430.50 

 ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 9,116.50 9,244.00 

 ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 13,670.50 13,862.00 

 ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 23,988.50 24,324.00 

 ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 34,706.00 35,191.50 

 ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 52,295.00 53,026.50 

 ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 72,787.00 73,805.00 

สายเคเบิล หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 สายเคเบิลเดนิภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี'ยว 

 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 546.50 554.00 

 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 809.50 821.00 

 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,221.00 1,238.00 

 ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,009.50 2,038.00 

 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,500.50 3,550.00 

 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 5,431.50 5,508.00 

 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 8,520.00 8,640.00 

 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 11,310.50 11,470.00 

 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 16,273.00 16,502.00 

 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 23,266.50 23,594.00 

 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 32,056.50 32,508.00 

 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 40,612.00 41,184.00 

สายส่งกําลังไฟฟ้า NYY หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 สายส่งกําลังไฟฟ้า NYY แกนเดี'ยว 

 ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,609.00 1,631.50 

 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,787.50 1,812.50 

 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,088.00 2,117.00 

 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,817.00 2,856.50 

 ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 4,204.00 4,263.00 

 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 5,041.00 5,111.50 

 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 7,064.00 7,163.00 



 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 10,339.00 10,483.50 

 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 14,014.00 14,210.00 

 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 18,568.50 18,828.00 

 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 25,225.00 25,578.00 

 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 33,891.00 34,365.00 

 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 43,472.00 44,080.00 

 ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 53,339.00 54,085.00 

 ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 66,352.00 67,280.00 

 ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 86,443.50 87,652.50 

 ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 107,750.50 109,257.50 

 สายส่งกําลังไฟฟ้า NYY แกนคู่  

 ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,081.50 3,125.00 

 ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,415.00 3,463.00 

 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 4,089.50 4,147.00 

 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 5,786.50 5,868.00 

 ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 8,016.00 8,129.00 

 ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 11,346.00 11,506.00 

 ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 16,060.00 16,286.00 

 ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 23,614.50 23,947.00 

 ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 31,318.00 31,759.00 

 ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 44,751.50 45,382.00 

 ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 63,261.00 64,152.00 

 ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 85,200.00 86,400.00 

 ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 105,790.00 107,280.00 

 ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 129,930.00 131,760.00 

 ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 162,448.00 164,736.00 

 ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 212,432.00 215,424.00 

 ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 264,404.00 268,128.00 

 สายส่งกําลังไฟฟ้า NYY 3 แกน  

 ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,475.50 3,524.00 

 ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,898.00 3,953.00 

 ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 4,785.50 4,853.00 

 ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 6,883.50 6,980.00 



 ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 9,940.00 10,080.00 

 ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 14,555.00 14,760.00 

 ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 21,371.00 21,672.00 

 ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 32,667.00 33,127.00 

 ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 44,183.50 44,806.00 

 ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 62,103.50 62,978.00 

 ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 84,042.50 85,226.00 

 ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 117,640.00 119,297.00 

 ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 148,532.00 150,624.00 

 ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 180,766.00 183,312.00 

 ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 225,070.00 228,240.00 

 ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 294,295.00 298,440.00 

 ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 364,656.00 369,792.00 

 สายส่งกําลังไฟฟ้า NYY 4 แกน  

 ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,954.50 4,010.00 

 ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 4,494.50 4,558.00 

 ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 5,595.00 5,674.00 

 ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 8,278.50 8,395.00 

 ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 12,105.50 12,276.00 

 ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 18,474.00 18,734.00 

 ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 27,853.50 28,246.00 

 ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 41,918.50 42,509.00 

 ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 60,989.00 61,848.00 

 ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 79,165.00 80,280.00 

 ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 110,050.00 111,600.00 

 ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 153,005.00 155,160.00 

 ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 193,546.00 196,272.00 

 ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 236,998.00 240,336.00 

 ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 297,419.00 301,608.00 

 ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 391,849.00 397,368.00 

 ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดนั 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 486,350.00 493,200.00 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและดวงโคม หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  



 สวติช์ไฟฟ้า 

 สวติช์ไฟฟ้า 

 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ ซีรี5 ส์ (WNG5001-701) ตราพานาโซนิค อนั 30.00 30.00 

 สวติซืไฟฟ้า 3 ทาง 15A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ ซีรี5 ส์ (WNG5002-701) ตราพานาโซนิค อนั 56.00 56.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 4 ทาง 10 A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ ซีรี5 ส์ (WNG5004-7) ตราพานาโซนิค อนั 376.00 376.00 

 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค อนั 30.00 30.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ (WEG5002K) ตราพานาโซนิค อนั 56.00 56.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 4 ทาง 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ (WEG5004K) ตราพานาโซนิค อนั 352.00 352.00 

 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ นีโอ ไลน์ ขนาดใหญ่ 
(WEAG5511) ตราพานาโซนิค 

อนั 40.00 40.00 

 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ นีโอ ไลน์ ขนาดกลาง 
(WEAG5521) ตราพานาโซนิค 

อนั 40.00 40.00 

 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ นีโอ ไลน์ ขนาดมาตรฐาน 
(WEAG5531) ตราพานาโซนิค 

อนั 40.00 40.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ นีโอ ไลน์ ขนาดใหญ่ 
(WEAG5512) ตราพานาโซนิค 

อนั 74.00 74.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ นีโอ ไลน์ ขนาดกลาง 
(WEAG5522) ตราพานาโซนิค 

อนั 74.00 74.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ นีโอ ไลน์ ขนาดมาตรฐาน 
(WEAG5532) ตราพานาโซนิค 

อนั 74.00 74.00 

 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ เรฟิน่า ขนาดใหญ่ (WEG5511) 
ตราพานาโซนิค 

อนั 52.00 52.00 

 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ เรฟิน่า ขนาดกลาง (WEG5521) 
ตราพานาโซนิค 

อนั 52.00 52.00 

 สวติซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ เรฟิน่า ขนาดมาตรฐาน 
(WEG5531) ตราพานาโซนิค 

อนั 52.00 52.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ เรฟิน่า ขนาดใหญ่ (WEG5512) 
ตราพานาโซนิค 

อนั 101.00 101.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ เรฟิน่า ขนาดกลาง (WEG5522) 
ตราพานาโซนิค 

อนั 101.00 101.00 

 สวติซ์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ เรฟิน่า ขนาดมาตรฐาน 
(WEG5532) ตราพานาโซนิค 

อนั 101.00 101.00 

 เครื'องตัดไฟ  

 เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุ่น HB BS1110YT ตราพานาโซนิค อนั 98.00 98.00 

 เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุ่น HB BS1111YT ตราพานาโซนิค อนั 98.00 98.00 



 เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุ่น HB BS1112YT ตราพานาโซนิค อนั 98.00 98.00 

 เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค อนั 104.00 104.00 

 เบรกเกอร์ ขนาด 40A รุ่น HB BS1114YT ตราพานาโซนิค อนั 104.00 104.00 

 เซฟตี *เบรกเกอร์ ขนาด 3A รุ่น S-HB BS23T ตราพานาโซนิค อนั 456.00 456.00 

 เซฟตี *เบรกเกอร์ ขนาด 5A รุ่น S-HB BS25T ตราพานาโซนิค อนั 456.00 456.00 

 เซฟตี *เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุ่น S-HB BS210T ตราพานาโซนิค อนั 456.00 456.00 

 เซฟตี *เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุ่น S-HB BS215T ตราพานาโซนิค อนั 456.00 456.00 

 เซฟตี *เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุ่น S-HB BS220T ตราพานาโซนิค อนั 456.00 456.00 

 เซฟตี *เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุ่น S-HB BS230T ตราพานาโซนิค อนั 456.00 456.00 

 เต้ารับ และเต้าเสียบ 

 เต้ารับเดี5ยว ขากลม 10A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ ซีรี5 ส์ (WN1090-7K) ตราพานาโซนิค อนั 54.00 54.00 

 เต้ารับเดี5ยว ขากลมแบน 10A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ ซีรี5 ส์ (WNG1091-7) ตราพานาโซนิค อนั 30.00 30.00 

 เต้ารับเดี5ยว ขาแบน มีกราวด์ 10A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ ซีรี5ส์ (WN1101-7) ตราพานาโซนิค อนั 82.00 82.00 

 เต้ารับเดี5ยว ขากลมแบน 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วาย ซีรี5 ส์ (WEG10919) ตราพานาโซนิค อนั 30.00 30.00 

 เต้ารับเดี5ยว ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ (WEG1191K) ตรา
พานาโซนิค 

อนั 80.00 80.00 

 เต้ารับเดี5ยว ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภยั 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรีส์ 
(WEG1181K) ตราพานาโซนิค 

อนั 92.00 92.00 

 เต้ารับคู ่ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ (WEG15929) ตราพา
นาโซนิค 

อนั 130.00 130.00 

 เต้ารับคู ่ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภยั 16A 250V รุ่นฟลคูลัเลอร์ วายด์ ซีรี5 ส์ 
(WEG15829) ตราพานาโซนิค 

อนั 176.00 176.00 

 หลอดไฟฟ้า 

 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 

 แบบวงกลม เดย์ไลท์ ขนาด 32 วตัต์ ตรา โตชิบา หลอด 83.70 83.70 

 ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 18 วตัต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL20SS-D/18 หลอด 42.06 42.06 

 ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วตัต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36 หลอด 51.40 51.40 

 แบบผอม ชนิดธรรมดา เดย์ไลท์ ขนาด 18 วตัต์ ตรา โตชิบา รุ่น FL18W/T8/D หลอด 46.50 46.50 

 แบบผอม ชนิดธรรมดา เดย์ไลท์ ขนาด 36 วตัต์ ตรา โตชิบา รุ่น FL36W/T8/D หลอด 55.80 55.80 

 หลอดประหยัดไฟ  

 หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา ดวง 82.77 82.77 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 8 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา ดวง 138.57 138.57 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU5E282V ดวง 107.48 107.48 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU5E672V ดวง 107.48 107.48 



 หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU8E272V ดวง 107.48 107.48 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU8E652V ดวง 107.48 107.48 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E272V ดวง 107.48 107.48 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E652V ดวง 107.48 107.48 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E272V ดวง 107.48 107.48 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E652V ดวง 107.48 107.48 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E272V ดวง 126.17 126.17 

 หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E652V ดวง 126.17 126.17 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 5 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD5E27HD3T 

ดวง 116.82 116.82 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 5 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD5E65HD3T 

ดวง 116.82 116.82 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 8 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD8E27HD3T 

ดวง 116.82 116.82 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 8 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD8E65HD3T 

ดวง 116.82 116.82 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 11 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD11E27HD3T 

ดวง 116.82 116.82 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 11 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD11E65HD3T 

ดวง 116.82 116.82 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 14 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD14E27HD3T 

ดวง 116.82 116.82 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 14 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD14E65HD3T 

ดวง 116.82 116.82 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 19 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD19E27HD3T 

ดวง 140.19 140.19 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 19 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD19E65HD3T 

ดวง 140.19 140.19 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 22 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD22E27HD3T 

ดวง 140.19 140.19 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 22 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD22E65HD3T 

ดวง 140.19 140.19 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 25 วตัต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD25E27HD3T 

ดวง 140.19 140.19 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 25 วตัต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น 
EFD25E65HD3T 

ดวง 140.19 140.19 



 หลอดตะเกียบ ชนิด 2 แกน ขนาด 11 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD11D/65-E2U ดวง 82.77 82.77 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 2 แกน ขนาด 11 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD11L/27-E2U ดวง 82.77 82.77 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 2 แกน ขนาด 13 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD13D/65-E2U ดวง 82.77 82.77 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 2 แกน ขนาด 13 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD13L/27-E2U ดวง 82.77 82.77 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แกน ขนาด 5 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD5D/65-E ดวง 117.00 117.00 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แกน ขนาด 5 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD5L/27-E ดวง 117.00 117.00 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แกน ขนาด 9 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD9D/65-E3U ดวง 119.97 119.97 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แกน ขนาด 9 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD9L/27-E3U ดวง 119.97 119.97 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แกน ขนาด 13 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD13D/65-E3U ดวง 119.97 119.97 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แกน ขนาด 13 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD13L/27-E3U ดวง 119.97 119.97 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แกน ขนาด 18 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD18D/65-E3U ดวง 150.66 150.66 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แกน ขนาด 18 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD18L/27-E3U ดวง 150.66 150.66 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 4 แกน ขนาด 30 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD30D/65-E4U ดวง 259.47 259.47 

 หลอดตะเกียบ ชนิด 4 แกน ขนาด 30 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD30L/27-E4U ดวง 259.47 259.47 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 8 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS8D/65 ดวง 138.57 138.57 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 8 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS8L/27 ดวง 138.57 138.57 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 14 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS14D/65 ดวง 157.17 157.17 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 14 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS14L/27 ดวง 157.17 157.17 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 18 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS18D/65 ดวง 166.47 166.47 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 18 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS18L/27 ดวง 166.47 166.47 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 22 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS22D/65 ดวง 175.77 175.77 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 22 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS22L/27 ดวง 175.77 175.77 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 28 วตัต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS28D/65 ดวง 232.50 232.50 

 หลอดตะเกียบ เกลียวทวชิ ขนาด 28 วตัต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS28L/27 ดวง 232.50 232.50 

 หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA004D2710-TH ขนาด 5 วตัต์ (White color) ตราโตชิบา ดวง 89.00 89.00 

 หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA005D2710-TH ขนาด 8 วตัต์ (White color) ตราโตชิบา ดวง 106.00 106.00 

 หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA006D2710-TH ขนาด 10 วตัต์ (White color) ตราโตชิบา ดวง 118.00 118.00 

 หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA007D2710-TH ขนาด 13 วตัต์ (White color) ตราโตชิบา ดวง 165.00 165.00 

 หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA008D2710-TH ขนาด 16 วตัต์ (White color) ตราโตชิบา ดวง 224.00 224.00 

 หลอดไฟฟ้า LED MR16 รุ่น LDM001A2730-TH ขนาด 2.5 วตัต์ (White color) ตราโตชิบา ดวง 106.00 106.00 

 หลอดไฟฟ้า LED MR16 รุ่น LDM002A2730-TH ขนาด 5 วตัต์ (White color) ตราโตชิบา ดวง 124.00 124.00 

 หลอดไฟฟ้า LED MR16 รุ่น LDM003A2730-TH ขนาด 6 วตัต์ (White color) ตราโตชิบา ดวง 177.00 177.00 



 หลอดไฟฟ้า LED Candle รุ่น LDC001D2760-TH ขนาด 3.5 วตัต์ (White color) ตราโตชิ
บา 

ดวง 95.00 95.00 

 หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV3DH6A ขนาด 3 วตัต์ คลูเดย์ไลท์ ตราพานาโซนิค ดวง 57.94 57.94 

 หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV3LH6A ขนาด 3 วตัต์ ซอฟต์วอร์ม ตราพานาโซนิค ดวง 57.94 57.94 

 หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV5DH6A ขนาด 5 วตัต์ คลูเดย์ไลท์ ตราพานนาโซนิค ดวง 57.94 57.94 

 หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV5LH6A ขนาด 5 วตัต์ ซอฟต์วอร์ม ตราพานนาโซนิค ดวง 57.94 57.94 

 หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV7DH6A ขนาด 7 วตัต์ คลูเดย์ไลท์ ตราพานนาโซนิค ดวง 71.02 71.02 

 หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV7LH6A ขนาด 7 วตัต์ ซอฟต์วอร์ม ตราพานนาโซนิค ดวง 71.02 71.02 

 หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV9DH6A ขนาด 7 วตัต์ คลูเดย์ไลท์ ตราพานนาโซนิค ดวง 105.60 105.60 

 หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV9LH6A ขนาด 7 วตัต์ ซอฟต์วอร์ม ตราพานนาโซนิค ดวง 105.60 105.60 

 ปลัpกไฟฟ้า 

 ปลั|กตวัผู้  สี5เหลี5ยม 2 ขา 10A 250V WH4011-3-250 ตราพานาโซนิค อนั 37.00 37.00 

 ปลั|กตวัผู้  รุ่นโค้ง ตวัใหญ่ 2 ขา 15A 125V WH4015-8 ตราพานาโซนิค อนั 42.00 42.00 

 ปลั|กตวัผู้  รุ่นโค้ง ตวัเล็ก 2 ขา 10A 250V WH4415 ตราพานาโซนิค อนั 40.00 40.00 

 ปลั|กตวัเมีย สี5เหลี5ยม ของรุ่น WH4011-3-250 ตราพานาโซนิค อนั 40.00 40.00 

 ปลั|กตวัเมีย รุ่นโค้ง ของรุ่น WH4015 ตราพานาโซนิค อนั 50.00 50.00 

เครื'องสุขภัณฑ์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

โถส้วม 

 โถส้วมธรรมดาแบบราดนํ $า 

 โถนั5งยอง ไม่มีฐาน เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่น TF-100 ชิ *น 533.00 533.00 

 โถนั5งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P ชิ *น 1,165.00 1,165.00 

 โถนั5งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 211 ชิ *น 760.00 760.00 

 โถส้วมชักโครก 

 โถนั5งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 202 ชิ *น 2,155.00 2,155.00 

 โถนั5งราบ มีถงัพกันํ *า เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1470 ชดุ 6,130.00 6,130.00 

 โถนั5งราบ มีถงัพกันํ *า เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่น TF-2793W ชดุ 5,155.00 5,155.00 

 โถนั5งราบ มีถงัพกันํ *า เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1391 (Magic) ชดุ 5,000.00 5,000.00 

 โถนั5งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17921X ชิ *น 1,410.00 1,410.00 

ที'ปัสสาวะ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ท ี'ปัสสาวะชาย 

 ชนิดแขวนผนงั เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่นTF- 412 ชิ *น 875.00 875.00 

 ชนิดแขวนผนงั เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 ชิ *น 1,207.50 1,207.50 



 ชนิดแขวนผนงั เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17389X ชิ *น 1,040.00 1,040.00 

 ท ี'ปัสสาวะหญิง 

 ที5ปัสสาวะหญิง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น B 301 ชิ *น 2,010.00 2,010.00 

อ่างล้างหน้า หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดแขวนผนงั เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 ชิ *น 770.00 770.00 

 ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 007 ชิ *น 1,200.00 1,200.00 

 ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่นTF-476S ชิ *น 1,180.00 1,180.00 

 ชนิดแขวนผนงั เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่น TF-910S ชิ *น 650.00 650.00 

ถาดอาบนํ $า หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 แบบโค้งเข้ามมุ พร้อมสะดือถาดขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่นTF-7340 ชิ *น 5,350.00 5,350.00 

 แบบสี5เหลี5ยมจตัรัุส พร้อมสะดือถาดขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่น TF-7350 ชิ *น 5,350.00 5,350.00 

ที'วางสบู่  หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดฝังผนงั เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่นTF-9000 ชิ *น 240.00 240.00 

 ชนิดฝังผนงั เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805 ชิ *น 330.00 330.00 

 ชนิดฝังผนงั เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17394X ชิ *น 250.00 250.00 

ที'ใส่กระดาษชําระเซรามิก หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 ชนิดฝังผนงั เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่นTF-9002 ชิ *น 240.00 240.00 

 ชนิดฝังผนงั เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 ชิ *น 358.50 358.50 

หิ $งวางของ หน่วย เดือนก่อนหน้า มิถุนายน  

 หิ *งวางของ เคลือบขาว ตราอเมริกนัแสตนดาร์ด รุ่นTF-9075 ชิ *น 455.00 455.00 

 หิ *งวางของ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 813 ชิ *น 710.00 710.00 

 หิ *งวางของ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17064X ชิ *น 383.00 383.00 

 สายฉีดชําระครบชดุสีขาว รุ่น CT992H#WH(HM) ตรา COTTO ชดุ 492.45 492.45 
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