รายการวัสดุก่อสร้ างบ้ าน (Standard)
รายการ
1.โครงสร้ าง
1.1 เสาเข็ม

1.2 ฐานราก / เสา / คาน
1.3 พื้น
2. พื้น
2.1 พื้นทัว่ ไป
2.2 พื้นห้องนอน
2.3 พื้นห้องนํ้าทัว่ ไป

รายการวัสดุมาตรฐาน
คอนกรี ตอัดแรง ยาวไม่เกิน 18 เมตร ยกเว้นพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีสภาพเป็ นดิน
แข็งหรื อไม่สามารถตอกเข็มให้ได้ ให้ใช้ฐานรากรับนํ้าหนักแทน (ขนาดตาม
มาตรฐานตามวิศวกรกําหนด)
โครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยใช้เหล็กเสริ มหลัก ขนาดมาตรฐานตามวิศวกร
กําหนด
พื้นสําเร็ จรู ปวางบนคาน (บางส่ วนหล่อกับที่ตามแบบ)
ปูแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม. ราคาไม่เกิน 180 บาท / ตร.ม.
ปูแกรนิตโต้ 60 x 60 ซม. ราคาไม่เกิน 180บาท / ตร.ม.
ปูกระเบื้องเซรามิค ราคาตามกําหนด ( ราคาไม่เกิน 150 บาท / ตร.ม.)

2.5 พื้นเฉลียง

ปูกระเบื้องเซรามิค ราคาตามกําหนด ( ราคาไม่เกิน 150 บาท / ตร.ม.)

2.6 พื้นระเบียง
2.9 พื้นห้องครัว
2.11 ลานซักล้าง
3. ผนัง
3.1 ผนังทัว่ ไป
3.2 ผนังห้องนํ้า

ปูกระเบื้องเซรามิค ราคาตามกําหนด ( ราคาไม่เกิน 150 บาท / ตร.ม.)
ปูกระเบื้องเซรามิค ราคาตามกําหนด ( ราคาไม่เกิน 150 บาท / ตร.ม.)
พื้นทําผิวขัดมัน

4. ฝ้าเพดาน
4.1 ฝ้าเพดานภายในทัว่ ไป
4.2 ฝ้าเพดานภายในห้องนํ้า
4.3 ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา )
4.4 ฝ้าเฉลียง / ระเบียง / โรงรถ

ผนังทัว่ ไปก่ออิฐมวลเบา และฉาบปูนเรี ยบ พร้อมทาสี ตามแบบกําหนด
ปูกระเบื้องเซรามิค ระดับความสู งจรดฝ้า ราคาตามกําหนด (ราคาไม่เกิน 150 บาท
/ตร.ม.)
กรุ ยบิ ซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรี ยบรอยต่อ โครงเคร่ าโลหะชุบสังกะสี ฝ้าเพดาน
ทัว่ ไปสู ง 2.80 ม.
กรุ ยบิ ซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดกันชื้น) ฉาบเรี ยบรอยต่อ ตามแบบกําหนด
กรุ ฝ้าสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่ าโลหะชุบสังกะสี
กรุ ฝ้า สมาร์ทบอร์ด โครงเคร่ าโลหะชุบสังกะสี

5. หลังคา
5.1 โครงหลังคา

5.2 หลังคา
5.4 เชิงชาย
6.1 วงกบทัว่ ไป

โครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณ อะเส , อกไก่ , จันทัน ตามรายการคํานวณของ
วิศวกรผูอ้ อกแบบ
ทาสี กนั สนิม ของ TOA ( ยกเว้นแป เป็ นกัลป์ วาไนท์ )
หลังคาเมทัลชีท หรื อตามแบบกําหนด
ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 6”, 8"
ไม้เนื้อแข็งขนาด 2” x 4” ทาสี น้ าํ มัน

6.2 วงกบห้องนํ้า

PVC

7. หน้ าต่ าง
7.1 หน้าต่างทัว่ ไป
7.2 หน้าต่างห้องนํ้า
8. ประตู
8.1 ประตูทางเข้า
8.2 ประตูหอ้ งนอน
8.3 ประตูออกระเบียง
8.4 ประตูครัว ออกซักล้าง
8.5 ประตูหอ้ งนํ้า
9. อุปกรณ์ ประตู – หน้ าต่ าง
9.1 ลูกบิดประตูทางเข้าหน้าบ้าน
9.2 ลูกบิดประตูทวั่ ไป
9.3 ลูกบิดประตูหอ้ งนํ้า
9.4 บานพับประตู
9.5 บานพับหน้าต่าง
9.6 มือจับ
9.7 กลอนหน้าต่าง
9.8 กลอนประตู
9.9 ขอสับ
9.10 กันชนประตู
9.11 อุปกรณ์บานเกล็ด
10. สุ ขภัณฑ์
10.1 โถสุ ขภัณฑ์ แบบชักโครก
10.2 อ่างล้างหน้า

บานเลื่อนอลูมิเนียมสี ขาว กระจกใสหนา 6 มม.
บานกระทุง้ กระจกฝ้าหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสี ขาว
บานเกล็ดสลับ กระจกฝ้าหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสี ขาว
อลูมิเนียมสี ขาวเป็ นบานเลื่อน หรื อตามแบบกําหนด
บานประตูไม้ , เมลามีน (ราคาบานละไม่เกิน 1,000 บาท)
อลูมิเนียมสี ขาวเป็ นบานเลื่อน หรื อตามแบบกําหนด
บานไม้เนื้อแข็ง ทาสี น้ าํ มัน (ราคาบานละไม่เกิน 1,000 บาท)
บานPVC (ราคาบานละไม่เกิน 900 บาท)
กุญแจลูกบิด หัวกลมใหญ่ หรื อตามแบบกําหนด (ราคาไม่เกิน 400 บาท/ชุด)
กุญแจลูกบิด หัวกลม หรื อตามแบบกําหนด (ราคาไม่เกิน 400 บาท/ชุด)
กุญแจลูกบิด หัวกลม หรื อตามแบบกําหนด (ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด)
บานพับสแตนเลส หรื อตามแบบกําหนด
บานพับสแตนเลส หรื อตามแบบกําหนด
มือจับซิงค์ หรื อตามแบบกําหนด
กลอนสแตนเลส หรื อตามแบบกําหนด
กลอนสแตนเลส หรื อตามแบบกําหนด
ขอสับสแตนเลส หรื อตามแบบกําหนด
กันชนแม่เหล็ก หรื อตามแบบกําหนด
มือหมุนบานเกล็ด หรื อตามแบบกําหนด
อุปกรณ์ครบชุด (ราคาไม่เกิน 2,000 บาท/ชุด)
อุปกรณ์ครบชุด (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท/ชุด)

10.3 ที่ใส่ สบู่
10.4 ที่ใส่ กระดาษชําระ
10.5 ฝักบัวสายอ่อน
10.6 สายชําระ
10.7 หิ้งวางของ
10.8 กระจกเงา
10.9 ราวแขวนผ้า
10.10 ก๊อกนํ้า
10.11 ตะแกรงนํ้าทิ้งพื้นห้องนํ้า
11. บันได
11.1 บันได คสล.
12. งานประปา
12.1 ท่อนํ้าดี ท่อประปา
12.2 ท่อนํ้าเสี ย ท่อนํ้าทิ้ง
12.3 ท่อระบายอากาศ
13. ระบบบําบัดนํา้ เสี ย
13.1 ถังบําบัดนํ้าเสี ย
13.2 ท่อระบายนํ้า
13.3 บ่อพัก
14. งานไฟฟ้ า
14.1 สายเมน ภายนอก
14.2 สายไฟฟ้าภายใน
14.3 แผงควบคุมไฟฟ้า
14.4 สวิตซ์แสงสว่าง
14.5 ปลัก๊ ไฟฟ้า
14.6 ดวงโคม
14.7 ปลัก๊ ทีวี
15. งานสี

(ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด)
(ราคาไม่เกิน 100 บาท/ชุด)
(ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด)
(ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด)
(ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด)
(ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด)
(ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด)
(ราคาไม่เกิน 100 บาท/ชุด)
ใช้ตะแกรงกันกลิ่น ห้องละ 1 ชุด
โครงสร้าง ค.ส.ล. ลูกนอนปูกระเบื้อง 12”x12” ผิวด้าน หรื อตามแบบระบุ
ท่อเมนใช้ท่อ PVC ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปา ระยะไม่เกิน
16.00 เมตร ท่อแยก ใช้ ท่อ PVC ขนาด 4 หุน ความหนาชั้น 8.5
ท่อส้วมใช้ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ท่อนํ้าทิ้งใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ท่อแยก 2
นิ้ว ความหนาชั้น 8.5
ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ความหนาชั้น 5
ถังบําบัดสําเร็ จรู ป 1 ถัง ( กําหนดโดยวิศวกร )
ท่อซีเมนต์ใยหิ นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะ
ระยะไม่เกิน 12.00 เมตร
บ่อพักนํ้าสําเร็จรู ปขนาด 40 x 40 ซม. ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลี้ยว
ขนาดตามาตรฐานการไฟฟ้ากําหนด
ใช้สายทองแดงหุม้ ฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยว ของไทยยาซากิ หรื อบางกอกเคเบิล้
หรื อเทียบเท่า ระยะจากชายคาถึงมิเตอร์ไม่เกิน 10.00 เมตร (สําหรับ 15 แอมป์ )
ใช้สายทองแดงหุม้ ฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยว ของไทยยาซากิ หรื อเทียบเท่าเดิน
ร้อยท่อฝังผนัง
ใช้ของสแควร์ดี 6 ช่องแบบกล่องเหล็ก

ใช้ของ NATIONAL หรื อเทียบเท่า ชนิดฝังเรี ยบ ตามแบบกําหนด

15.1 ผนังภายนอก

สี น้ าํ อะคริ ลิก ชนิดทาภายนอก (ราคาไม่เกิน 500 บาท/GL.)

15.2 ผนังภายใน
15.3 ผิววงกบไม้ เหล็ก ทัว่ ไป
15.4 บานหน้าต่างภายใน
(ถ้าเป็ นไม้)

สี น้ าํ อะคริ ลิก ชนิดทาภายใน (ราคาไม่เกิน 500 บาท/GL.)
ทาสี น้ าํ มัน ทารองพื้นไม้หรื อทากันสนิม (ผิวเหล็ก) 1 ครั้ง สี จริ ง 2 ครั้ง
ทาสี น้ าํ มัน รองพื้น 1 ครั้ง สี จริ ง 2 ครั้ง

16. หมวดงานอื่นๆ
16.1 ราวระเบียง
16.2 ระแนงกันแดด(ถ้ามี)

เหล็ก
โครงเคร่ าเหล็ก , ไม้ระแนงตราช้าง หรื อตามแบบกําหนด

16.3 ตะแกรงนํ้าทิ้งพื้นระเบียง
16.4 ระบบปลวก

ใช้ตะแกรงรังผึ้งกันผง
-

* ขอสงวนสิ ทธิในการเปลีย่ นแปลงวัสดุดงั กล่าว ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า และกรณีที่ไม่
สามารถจัดซื้อรายการวัสดุข้างต้นได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ให้ ใช้ วสั ดุเทียบเท่ าแทนได้

