
 
 

รายการวสัดุก่อสร้างบ้าน (Standard) 
รายการ  รายการวสัดุมาตรฐาน 

1.โครงสร้าง 
   1.1 เสาเขม็  
 

 คอนกรีตอดัแรง  ยาวไม่เกิน  18  เมตร ยกเวน้พื้นท่ีต่างจงัหวดัท่ีมีสภาพเป็นดิน
แขง็หรือไม่สามารถตอกเขม็ใหไ้ด ้ ใหใ้ชฐ้านรากรับนํ้าหนกัแทน (ขนาดตาม
มาตรฐานตามวิศวกรกาํหนด) 

   1.2 ฐานราก / เสา / คาน  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ โดยใชเ้หลก็เสริมหลกั ขนาดมาตรฐานตามวิศวกร
กาํหนด 

   1.3 พื้น  พื้นสาํเร็จรูปวางบนคาน (บางส่วนหล่อกบัท่ีตามแบบ) 
2. พื้น 
    2.1 พ้ืนทัว่ไป  ปูแกรนิตโต ้60 x 60 ซม. ราคาไม่เกิน 180 บาท / ตร.ม. 
    2.2 พ้ืนหอ้งนอน  ปูแกรนิตโต ้60 x 60 ซม. ราคาไม่เกิน 180บาท / ตร.ม. 
   2.3 พื้นหอ้งนํ้าทัว่ไป  ปูกระเบ้ืองเซรามิค ราคาตามกาํหนด  ( ราคาไม่เกิน 150 บาท / ตร.ม.) 

    2.5 พ้ืนเฉลียง  ปูกระเบ้ืองเซรามิค ราคาตามกาํหนด  ( ราคาไม่เกิน 150 บาท / ตร.ม.) 

    2.6 พ้ืนระเบียง  ปูกระเบ้ืองเซรามิค ราคาตามกาํหนด ( ราคาไม่เกิน 150 บาท / ตร.ม.) 
     2.9 พื้นหอ้งครัว  ปูกระเบ้ืองเซรามิค ราคาตามกาํหนด  ( ราคาไม่เกิน 150 บาท / ตร.ม.) 
     2.11 ลานซกัลา้ง  พื้นทาํผวิขดัมนั   
3. ผนัง 
    3.1 ผนงัทัว่ไป  ผนงัทัว่ไปก่ออิฐมวลเบา  และฉาบปูนเรียบ พร้อมทาสีตามแบบกาํหนด 
    3.2 ผนงัหอ้งนํ้า  ปูกระเบ้ืองเซรามิค ระดบัความสูงจรดฝ้า  ราคาตามกาํหนด (ราคาไม่เกิน 150 บาท 

/ตร.ม.) 
4. ฝ้าเพดาน 
   4.1 ฝ้าเพดานภายในทัว่ไป  กรุยบิซมับอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ  โครงเคร่าโลหะชุบสงักะสี  ฝ้าเพดาน

ทัว่ไปสูง  2.80  ม.   
   4.2 ฝ้าเพดานภายในหอ้งนํ้า  กรุยบิซมับอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดกนัช้ืน) ฉาบเรียบรอยต่อ ตามแบบกาํหนด 
   4.3 ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา )  กรุฝ้าสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่าโลหะชุบสงักะสี   
   4.4 ฝ้าเฉลียง / ระเบียง / โรงรถ  กรุฝ้า สมาร์ทบอร์ด โครงเคร่าโลหะชุบสงักะสี   



   
5. หลังคา 
    5.1 โครงหลงัคา  โครงหลงัคาเหลก็รูปพรรณ  อะเส , อกไก่ , จนัทนั  ตามรายการคาํนวณของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ 
  ทาสีกนัสนิม  ของ TOA    ( ยกเวน้แป เป็นกลัป์วาไนท ์) 
    5.2 หลงัคา  หลงัคาเมทลัชีท หรือตามแบบกาํหนด 
    5.4 เชิงชาย  ไฟเบอร์ซีเมนตบ์อร์ด 6”,  8"  
     6.1 วงกบทัว่ไป  ไมเ้น้ือแขง็ขนาด  2” x 4”  ทาสีนํ้ามนั  

     6.2 วงกบหอ้งนํ้า  PVC 

7. หน้าต่าง 
     7.1 หนา้ต่างทัว่ไป  บานเล่ือนอลูมิเนียมสีขาว กระจกใสหนา 6 มม. 
 
     7.2 หนา้ต่างหอ้งนํ้า 

 บานกระทุง้ กระจกฝ้าหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีขาว 
บานเกลด็สลบั กระจกฝ้าหนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมสีขาว 

8. ประตู 

     8.1 ประตูทางเขา้  อลูมิเนียมสีขาวเป็นบานเล่ือน หรือตามแบบกาํหนด 
     8.2 ประตูหอ้งนอน  บานประตูไม ้,  เมลามีน  (ราคาบานละไม่เกิน 1,000 บาท) 
     8.3 ประตูออกระเบียง  อลูมิเนียมสีขาวเป็นบานเล่ือน หรือตามแบบกาํหนด 
     8.4 ประตูครัว ออกซกัลา้ง  บานไมเ้น้ือแขง็  ทาสีนํ้ามนั (ราคาบานละไม่เกิน 1,000 บาท) 
     8.5 ประตูหอ้งนํ้า  บานPVC (ราคาบานละไม่เกิน 900 บาท) 
9. อุปกรณ์ประตู – หน้าต่าง 
    9.1 ลูกบิดประตูทางเขา้หนา้บา้น  กญุแจลูกบิด หวักลมใหญ่ หรือตามแบบกาํหนด (ราคาไม่เกิน 400 บาท/ชุด) 
    9.2 ลูกบิดประตูทัว่ไป  กญุแจลูกบิด หวักลม หรือตามแบบกาํหนด (ราคาไม่เกิน 400 บาท/ชุด) 
    9.3 ลูกบิดประตูหอ้งนํ้า  กญุแจลูกบิด หวักลม หรือตามแบบกาํหนด (ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด) 
    9.4 บานพบัประตู  บานพบัสแตนเลส หรือตามแบบกาํหนด 
     9.5 บานพบัหนา้ต่าง  บานพบัสแตนเลส หรือตามแบบกาํหนด 
     9.6 มือจบั  มือจบัซิงค ์หรือตามแบบกาํหนด 
     9.7 กลอนหนา้ต่าง  กลอนสแตนเลส หรือตามแบบกาํหนด 
     9.8 กลอนประตู  กลอนสแตนเลส หรือตามแบบกาํหนด 
     9.9 ขอสบั  ขอสบัสแตนเลส หรือตามแบบกาํหนด 
    9.10 กนัชนประตู  กนัชนแม่เหลก็ หรือตามแบบกาํหนด 
      9.11 อุปกรณ์บานเกลด็  มือหมุนบานเกลด็ หรือตามแบบกาํหนด 
10. สุขภัณฑ์ 
    10.1 โถสุขภณัฑ ์ แบบชกัโครก   อุปกรณ์ครบชุด  (ราคาไม่เกิน 2,000 บาท/ชุด) 
    10.2 อ่างลา้งหนา้  อุปกรณ์ครบชุด (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท/ชุด) 



    10.3 ท่ีใส่สบู่   (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด) 
    10.4 ท่ีใส่กระดาษชาํระ   (ราคาไม่เกิน 100 บาท/ชุด) 
    10.5 ฝักบวัสายอ่อน   (ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด) 
    10.6 สายชาํระ   (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด)  
   10.7 ห้ิงวางของ   (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด) 
    10.8 กระจกเงา   (ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชุด) 
    10.9 ราวแขวนผา้   (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด) 
    10.10 ก๊อกนํ้า   (ราคาไม่เกิน 100 บาท/ชุด) 
    10.11 ตะแกรงนํ้าท้ิงพื้นหอ้งนํ้า  ใชต้ะแกรงกนักล่ิน หอ้งละ 1 ชุด 
11. บันได 
      11.1 บนัได คสล.  โครงสร้าง ค.ส.ล.  ลูกนอนปูกระเบ้ือง 12”x12” ผิวดา้น หรือตามแบบระบุ 
12. งานประปา 

      12.1 ท่อนํ้าดี ท่อประปา  ท่อเมนใชท่้อ  PVC  ขนาด  6  หุน   ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปา ระยะไม่เกิน 
16.00 เมตร ท่อแยก ใช ้ท่อ PVC ขนาด 4 หุน ความหนาชั้น 8.5   

      12.2 ท่อนํ้าเสีย ท่อนํ้าท้ิง  ท่อส้วมใชท่้อ PVC ขนาด 4 น้ิว    ท่อนํ้าท้ิงใชท่้อ PVC ขนาด 2 น้ิว    ท่อแยก 2 
น้ิว ความหนาชั้น 8.5                 

      12.3 ท่อระบายอากาศ  ท่อ PVC ขนาด 1 น้ิว ความหนาชั้น 5   
13. ระบบบําบัดนํา้เสีย 
       13.1 ถงับาํบดันํ้าเสีย  ถงับาํบดัสาํเร็จรูป 1 ถงั ( กาํหนดโดยวิศวกร ) 
    
      13.2 ท่อระบายนํ้า 

 ท่อซีเมนตใ์ยหินขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 8" ต่อจากตวัอาคารลงบ่อพกัสาธารณะ 
ระยะไม่เกิน 12.00 เมตร 

      13.3 บ่อพกั  บ่อพกันํ้าสาํเร็จรูปขนาด 40 x 40 ซม. ทุกระยะ  6  เมตร และทุกมุมเล้ียว 
14. งานไฟฟ้า  ขนาดตามาตรฐานการไฟฟ้ากาํหนด 
       14.1 สายเมน ภายนอก  ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน  PVC  ชนิดสายเด่ียว ของไทยยาซากิ หรือบางกอกเคเบ้ิล

หรือเทียบเท่า ระยะจากชายคาถึงมิเตอร์ไม่เกิน 10.00 เมตร   (สาํหรับ  15   แอมป์) 

       14.2 สายไฟฟ้าภายใน 
 ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน  PVC ชนิดสายเด่ียว ของไทยยาซากิ หรือเทียบเท่าเดิน

ร้อยท่อฝังผนงั 
       14.3 แผงควบคุมไฟฟ้า  ใชข้องสแควร์ดี 6 ช่องแบบกล่องเหลก็ 
       14.4 สวิตซ์แสงสวา่ง   
       14.5 ปลัก๊ไฟฟ้า   
       14.6 ดวงโคม                ใชข้อง NATIONAL หรือเทียบเท่า ชนิดฝังเรียบ ตามแบบกาํหนด              
       14.7 ปลัก๊ทีว ี   
15. งานสี 



      15.1 ผนงัภายนอก  สีนํ้าอะคริลิก ชนิดทาภายนอก  (ราคาไม่เกิน 500 บาท/GL.) 

      15.2 ผนงัภายใน  สีนํ้าอะคริลิก ชนิดทาภายใน (ราคาไม่เกิน 500 บาท/GL.) 

     15.3 ผวิวงกบไม ้ เหลก็ ทัว่ไป  ทาสีนํ้ามนั ทารองพ้ืนไมห้รือทากนัสนิม (ผวิเหลก็) 1 คร้ัง สีจริง 2 คร้ัง 
      15.4 บานหนา้ต่างภายใน 
             (ถา้เป็นไม)้ 

 ทาสีนํ้ามนั  รองพ้ืน 1 คร้ัง สีจริง 2 คร้ัง 

16. หมวดงานอ่ืน  ๆ   
   
     16.1 ราวระเบียง  เหลก็  
     16.2 ระแนงกนัแดด(ถา้มี)  โครงเคร่าเหลก็ , ไมร้ะแนงตราชา้ง หรือตามแบบกาํหนด 

     16.3 ตะแกรงนํ้าท้ิงพ้ืนระเบียง  ใชต้ะแกรงรังผึ้งกนัผง 
      16.4 ระบบปลวก  - 

 
          * ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงวสัดุดงักล่าว ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  และกรณท่ีีไม่   
         สามารถจัดซื้อรายการวสัดุข้างต้นได้  ไม่ว่ากรณใีด  ๆก็ตาม  ให้ใช้วสัดุเทียบเท่าแทนได้ 

 
 
 


