
1 / 12 
 

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม ปี 2563 

ล าดับ.. รายการ หน่วย มกราคม 

1  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,411.21  

2  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,448.60  

3  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค ลบ.ม. 2,485.98  

4  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีเแพค ลบ.ม. 2,523.36  

5  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPI ลบ.ม. 2,044.40  

6  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPI ลบ.ม. 2,093.46  

7  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPI ลบ.ม. 2,189.26  

8  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI ลบ.ม. 2,238.32  

9  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPI ลบ.ม. 2,287.38  

10  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา TPI ลบ.ม. 2,336.45  

11  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา TPI ลบ.ม. 2,570.09  

12  คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา TPI ลบ.ม. 2,616.82  

14  คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. ก้อน 14.02  

15  คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60x7.5 ซม. ตราคิวคอน ก้อน 26.17  

17  อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม. ก้อน .84  

18  อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม. ก้อน 5.61  

19  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. ท่อน 1,196.26  

20  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม. ท่อน 1,495.33  

21  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. ท่อน 2,149.53  

22  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม. ท่อน 1,794.39  
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ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม ปี 2563 

ล าดับ.. รายการ หน่วย มกราคม 

23  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. ท่อน 3,224.30  

24  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. ท่อน 2,392.52  

25  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 4,514.02  

26  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 6,084.11  

27  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 7,850.47  

28  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 10,401.87  

29  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่หลีย่มตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 13,738.32  

30  เสารั้วคอนกรีตเสรมิเหล็ก แบบสีเ่หลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม. ท่อน 280.37  

31  เสารั้วคอนกรีตเสรมิเหล็ก แบบสีเ่หลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม. ท่อน 336.45  

39  ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) กก. 47.20  

40  เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้้าหนัก 14.5 กก. ท่อน 280.37  

41  เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้้าหนัก 18.4 กก. ท่อน 355.14  

42  เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้้าหนัก 26.8 กก. ท่อน 514.02  

43  เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้้าหนัก 35.5 กก. ท่อน 719.63  

44  เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้้าหนัก 41.1 กก. ท่อน 803.74  

45  เหล็กฉาก หนา 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้้าหนัก 89.2 กก. ท่อน 2,009.35  

46  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้้าหนัก 21 กก./ท่อน ท่อน 445.80  

47  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้้าหนัก 26.0 กก. ท่อน 616.82  

48  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้้าหนัก 23.5 กก. ท่อน 551.40  

49  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้้าหนัก 34.0 กก. ท่อน 719.16  
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50  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้้าหนัก 25.5 กก. ท่อน 556.08  

51  เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้้าหนัก 36.5 กก. ท่อน 710.28  

52  ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร ท่อน 289.72  

53  ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตรุัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร ท่อน 383.18  

54  ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว อัน 13.08  

55  ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว อัน 17.76  

56  ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว อัน 30.84  

57  ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว อัน 10.75  

58  ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว อัน 21.96  

59  ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว อัน 37.85  

60  สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว อัน 18.69  

61  สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว อัน 31.31  

62  สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว อัน 46.73  

63  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 37.38  

64  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 46.73  

65  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนดิปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 60.75  

66  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราทอ่น้้าไทย ท่อน 74.77  

67  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราทอ่น้้าไทย ท่อน 99.07  

68  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 157.01  

69  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราทอ่น้้าไทย ท่อน 247.66  
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ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม ปี 2563 

ล าดับ.. รายการ หน่วย มกราคม 

70  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 345.79  

71  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 556.07  

72  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 831.78  

73  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 1,177.57  

74  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 1,897.20  

75  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10" ตราท่อน้า้ไทย ท่อน 2,747.66  

76  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 12" ตราท่อน้า้ไทย ท่อน 3,869.16  

77  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 49.07  

78  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 54.67  

79  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 86.45  

80  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 114.49  

81  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 146.73  

82  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 221.97  

83  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 371.03  

84  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 518.69  

85  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 836.45  

86  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 1,261.68  

87  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 1,775.70  

88  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 3,037.38  

89  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 4,560.75  
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90  ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ช้ัน 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 14" ตราท่อน้้าไทย ท่อน 8,551.40  

91  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้้าไทย อัน 2.80  

92  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้้าไทย อัน 3.27  

93  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้้าไทย อัน 5.14  

94  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้้าไทย อัน 7.48  

95  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้้าไทย อัน 9.35  

96  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้้าไทย อัน 15.42  

97  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้้าไทย อัน 25.23  

98  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้้าไทย อัน 42.06  

99  ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้้าไทย อัน 74.77  

100  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้้าไทย อัน 2.80  

101  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้้าไทย อัน 4.21  

102  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้้าไทย อัน 7.48  

103  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้้าไทย อัน 12.15  

104  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้้าไทย อัน 15.89  

105  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้้าไทย อัน 23.36  

106  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้้าไทย อัน 49.53  

107  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้้าไทย อัน 69.16  

108  ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้้าไทย อัน 140.19  

109  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้้าไทย อัน 14.95  
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110  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้้าไทย อัน 21.50  

111  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้้าไทย อัน 33.64  

112  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้้าไทย อัน 74.77  

113  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้้าไทย อัน 132.71  

114  ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ส้าหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้้าไทย อัน 289.72  

115  ท่อระบายน้้าคอนกรตีไมเ่สริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. ท่อน 177.57  

116  ท่อระบายน้้าคอนกรตีไมเ่สริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. ท่อน 261.68  

117  ท่อระบายน้้าคอนกรตีไมเ่สริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม. ท่อน 317.76  

118  ท่อระบายน้้าคอนกรตีไมเ่สริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. ท่อน 411.21  

119  ท่อระบายน้้าคอนกรตีไมเ่สริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. ท่อน 616.82  

120  ท่อระบายน้้าคอนกรตีไมเ่สริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. ท่อน 934.58  

121  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. ท่อน 289.72  

122  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. ท่อน 401.87  

123  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม. ท่อน 476.64  

124  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. ท่อน 616.82  

125  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. ท่อน 1,074.77  

126  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม . ท่อน 1,747.66  

127  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. ท่อน 2,570.09  

128  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. ท่อน 4,299.07  

129  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. ท่อน 336.45  
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130  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. ท่อน 467.29  

131  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม. ท่อน 560.75  

132  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. ท่อน 878.50  

133  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. ท่อน 1,635.51  

134  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. ท่อน 2,336.45  

135  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. ท่อน 3,457.94  

136  ท่อระบายน้้าคอนกรตีเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ช้ัน 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. ท่อน 6,261.68  

137  ท่อระบายน้้าซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม. ท่อน 112.15  

138  ท่อระบายน้้าซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม. ท่อน 149.53  

139  ท่อระบายน้้าซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม. ท่อน 242.99  

140  มุ้งลวดอลูมเินียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว ม้วน 1,728.97  

141  ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 กก. 42.06  

142  ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 กก. 42.06  

143  ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 กก. 42.06  

144  ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 18 กก. 42.06  

145  ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. ม้วน 137.38  

146  กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้้าตาล ตราช้าง แผ่น 14.95  

147  ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สแีดง เทา อิฐ น้้าตาล ตราช้าง แผ่น 37.38  

148  ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้้าตาล ตราช้าง แผ่น 46.73  

149  ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรตี สีแดง เทา อิฐ น้้าตาล ตราช้าง แผ่น 56.07  
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150  เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' ฟุต 17.76  

151  กระเบื้องลอนคู่ สเีทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง แผ่น 60.75  

152  กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง แผ่น 72.90  

153  กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง แผ่น 85.98  

154  ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง แผ่น 67.29  

155  ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง แผ่น 51.40  

158  แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไมม่ีอลูมเินียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. แผ่น 154.21  

159  แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมเินียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม แผ่น 224.30  

160  เหล็กแผ่นเรียบด้า หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น แผ่น 971.96  

161  เหล็กแผ่นเรียบด้า หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น แผ่น 2,859.81  

162  เหล็กแผ่นเรียบด้า หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น แผ่น 4,280.37  

163  อลูมิเนียมแบบตัวที ชนิดหนา ขนาด 1"x 1"x 6 ม. สีขาว เส้น 88.79  

164  อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8' แผ่น 598.13  

165  อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หนา 0.40 มม. เบอร์ 26 ขนาด 4'x8' แผ่น 443.93  

166  กระจกใส หนา 5 มม. ตร.ฟุต 17.76  

167  กระจกใส หนา 6 มม. ตร.ฟุต 15.89  

168  กระจกใส หนา 3 มม. ตร.ฟุต 13.08  

169  กระจกนิรภัยเทมเปอร์ใส ขนาด 4800x2410 มม. หนา 10 มม. ตร.ฟุต 98.13  

170  กระจกนิรภัยเทมเปอร์ใส ขนาด 4800x2410 มม. หนา 12 มม. ตร.ฟุต 107.48  

171  กระจกนิรภัยเทมเปอร์เขียว ขนาด 4800x2410 มม. หนา 10 มม. ตร.ฟุต 112.15  
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172  กระจกนิรภัยเทมเปอร์เขียว ขนาด 4800x2410 มม. หนา 12 มม. ตร.ฟุต 121.50  

173  กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง แผ่น 242.99  

174  กระเบื้องเคลือบปูพ้ืน ชนิดสีเรยีบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต ้ ตร.ม. 185.98  

175  กระเบื้องเคลือบปูพ้ืน ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต ้ ตร.ม. 185.98  

176  กระเบื้องเคลือบบผุนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต ้ ตร.ม. 210.28  

177  กระเบื้องเคลือบบผุนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต ้ ตร.ม. 210.28  

178  กระเบื้องเคลือบบผุนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต ้ ตร.ม. 210.28  

179  กระเบื้องเคลือบบผุนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต ้ ตร.ม. 210.28  

199  สีน้้ามันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 672.90  

200  สีน้้ามันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 546.73  

201  สีน้้าพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) กระป๋อง 500.00  

202  สีน้้าพลาสติก ทาภายใน ชนิดดา้น ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 434.58  

203  สีน้้าพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) กระป๋อง 343.46  

204  สีน้้าพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนลิ แมท) กระป๋อง 1,570.09  

205  สีน้้าพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 528.04  

206  สีน้้าพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซลิค)์ กระป๋อง 485.99  

207  สีน้้าพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 841.12  

208  สีน้้าพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนลิ ซลิค์) กระป๋อง 2,289.72  

209  สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์ โอเลีย่ม (เบอร์ 960 X - 60 ) กระป๋อง 1,411.21  

210  สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 1,098.13  
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211  สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน กระป๋อง 1,059.81  

212  สรีองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 556.07  

213  น้้ามันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) กระป๋อง 1,142.06  

214  น้้ามันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) กระป๋อง 1,656.55  

215  แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 700.93  

216  ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO กระป๋อง 172.90  

217  กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว โหล 67.29  

218  กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว โหล 84.11  

234  กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว อัน 56.07  

235  กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว อัน 70.09  

236  ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง ตัน 2,383.18  

237  ปูนซีเมนตผ์สม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ ตัน 2,588.79  

238  ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล ์ กระป๋อง 355.14  

239  แชลแลค ชนิดเกลด็ สีเหลือง กก. 607.48  

240  น้้ายาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้้าไทย กระป๋อง 107.94  

243  หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม ่ ตัน 260.00  

244  หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม ่ ตัน 270.00  

245  หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม ่ ตัน 271.67  

246  หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม ่ ตัน 190.00  

247  หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม ่ ตัน 255.22  
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248  ก๊อกน้้าทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราซันวา อัน 134.12  

249  ก๊อกน้้าบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา อัน 102.80  

250  ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N อัน 830.84  

251  ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม. อัน 355.14  

252  ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. อัน 112.15  

253  ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม. อัน 233.64  

254  ฝาถังซีเมนตส์้าเร็จรูป ศก. 80 ซม. อัน 93.46  

255  ฝาถังซีเมนตส์้าเร็จรูป ศก. 100 ซม. อัน 355.14  

256  สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล ม้วน 911.21  

257  สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล ม้วน 1,485.98  

258  สายเคเบิลภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดียว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC ม้วน 567.29  

259  สายเคเบิลภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดียว ขนาด 1 x 5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC ม้วน 373.83  

260  สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนช่ันแนล ชุด 42.06  

261  เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น D221 NRB ตรา SG ชุด 2,382.24  

262  เต้ารับ (เดีย่ว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล ชุด 122.43  

263  สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส ์ อัน 9.35  

264  หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลปิส ์ หลอด 34.58  

265  หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36 หลอด 42.06  

266  หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 11 วัตต์ ตราพานาโซนิค ดวง 81.31  

267  หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W หลอด 11.21  
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268  หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา PANASONIC 12 W หลอด 133.64  

269  หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา โตชิบ้า รุ่น LED GEN 5460 11W DL หลอด 139.25  

270  หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา พานาโซนิค รุ่น NEO 8000 HR 12 W DL หลอด 148.60  

271  โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้้า เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C1480 ชุด 2,364.49  

272  โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้้า เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF2696S ชุด 2,420.56  

273  โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้้า เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF-2698 SCW-WT-0 4.5L ขาว ชุด 2,327.10  

274  ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412 ช้ิน 878.51  

275  ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307 ช้ิน 1,545.80  

276  อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013 ช้ิน 1,340.19  

277  อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-910 ช้ิน 1,160.75  

278  อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005 ช้ิน 1,420.56  

279  อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-959 ช้ิน 1,319.63  

280  อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002 ช้ิน 1,180.37  

281  อ่างล้างหน้าเซรามิค ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสแตนดาร์ด รุ่น TF0979 WTO ช้ิน 644.86  

282  ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834 ช้ิน 630.84  

283  ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF9251 ช้ิน 359.81  

284  ที่ใส่กระดาษช้าระเซรามิก ชนิดฝงัผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด์ รุ่น TF- 9002 ช้ิน 260.75  

ที่มา  http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp 

http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/table_month_regionCsi.asp

