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รายการวัสดุก อสราง (standard)

เสาเข็ม

01

ฐานราก/เสา/คาน/พื้น

02

- บ้านชั้นเดียว คอนกรีตอัดแรง I 18 ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
- บ้าน 2 ชั้น    คอนกรีตอัดแรง I 22 ความยาวไม่เกิน 16 เมตร
- บ้าน 3 ชั้น    คอนกรีตอัดแรง I 22 ความยาวไม่เกิน 16 เมตร

พื้นที่ต่างจังหวัดที่มีสภาพเป็นดินแข็ง ไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ 
ใช้ฐานรากรับน้ำหนักแทน (ขนาดมาตราฐานตามวิศวกรกำหนด)

พื้นที่ ทีี ่ไม่สามารถใช้การตอกเข็มได้ หากใช้เข็มเจาะ เข็มไมโครไพล์
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามใบเสนอราคา

คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างบางส่วนหล่อในที่ตามแบบ
ขนาดมาตราฐานตามวิศวกรกำหนด

ระดับพื้นชั้น 1 สูง 0.5 เมตร จากระดับดิน

â¤Ã§ÊÃŒÒ§

เข็มไมโครไพล์ เข็มตอก



รายการวัสดุก อสราง (standard)ÇÑÊ´Ø»Ù¾×é¹

กระเบื้องพื้น 16x16 นิ้ว COTTO วิลล์ เทาเข้ม PM
หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องพื้น 24x24 นิ้ว SCG ชูก้า เบจ
หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องแกรนิตนาโน 24x24 นิ้ว สีขาว
หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม.

พื้นทั่วไป

03 กระเบื้องพื้นห้องทั่วไป พื้นห้องนอน พื้นเฉลียง พื้นระเบียง พื้นห้องครัว พื้นโรงรถ
(ยกเว้นพื้นลานซักล้าง ใช้เป็นพื้นทำผิวขัดมัน) 



รายการวัสดุก อสราง (standard)วัสดุปูพื้น

04

กระเบื้องพื้นขัดขอบ KASSA (Granite White)
ขนาด 16 x 16 นิ้ว

หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 180 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องพื้น 24x24 นิ้ว SCG ชูก้า เบจ
หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องแกรนิตนาโน 24x24 นิ้ว สีขาว
หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องพื้นห้องน้ำÇÑÊ´Ø»Ù¾×é¹



รายการวัสดุก อสราง (standard)

ผนังทั่วไป

05ผนังทั่วไปก่ออิฐมวลเบา ภายนอกและภายในฉาบปูนเรียบ
พร้อมทาสีที่ตามบริษัทฯ กำหนด

ผนังห้องน้ำ

06 ผนังห้องน้ำก่ออิฐมอญ ฉาบปูนพร้อมปูกระเบื้องเซรามิค ระดับสูงจรดฝ้า

¼¹Ñ§

กระเบื้องผนัง 8x10 นิ้ว DURAGRES ไฮเฟน ขาว A
หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 180 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องผนัง 8x10 นิ้ว DURAGRES L-111 ขาว
หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 180 บาท/ตร.ม.

กระเบื้องผนัง 8x10 นิ้ว DURAGRES ไฮเฟน ขาว A
หรือเทียบเท่า ราคาไม่เกิน 180 บาท/ตร.ม.



รายการวัสดุก อสราง (standard)

ฝ้าเพดานภายใน

07 - ฝ้าเพดานภายในห้องทั่วไป กรุยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ 
โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสีเบอร์ 26 ความสูง 2.80 ม.

- ฝ้าเพดานภายในห้องน้ำ กรุยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น
ฉาบเรียบรอยต่อ  เบอร์ 26 

โครงหลังคา

09 โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ อะเส อกไก่ จันทัน ตารายการคำนวณของวิศวกร
ทาสีกันสนิม (ยกเว้นแป เป็นกัลป์วาไนท์)

เชิงชาย

10 ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 6” หรือ 8” (ตามบริษัทฯ กำหนด)

ฝ้าเพดานภายนอก

08 - ชายคา กรุสมาร์ทบอร์ดแบบเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี

- ฝ้าเฉลียง ระเบียง โรงรถกรุสมาร์ทบอร์ดแบบเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี  

½‡Òà¾´Ò¹
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รายการวัสดุก อสราง (standard)

กระเบื้องหลังคา

11ËÅÑ§¤Ò - มุงด้วยกระเบื้องคอนกรีต รุ่นซีแพค หรือเทียบเท่า 
สีอิฐอำไพ , แดงกุหลาบ , น้ำตาลโอ๊คแดง , เทาปีกนางนวล
เทาเเทนทาลัม , น้ำตาลโอ๊คแดง (เลือกสีภายหลัง)

- มุงด้วยกระเบื้องพรีม่า

- ครอบกระเบื้องหลังคาใช้ระบบครอบแห้ง ตะเฆ่รางสแตนเลส#24

- กรณีมุงด้วย Metal Sheet ใช้ความหนา 0.47 มิลลิเมตร 
สี Alu-zinc  ภายในติด  PE Foam ความหนา 5 มิลลิเมตร



รายการวัสดุก อสราง (standard)วงกบ

12 - วงกบทั่วไป ไม้เนื้อแข็งขนาด 2”x 4” ทาสีน้ำมัน (ตามบริษัทฯ กำหนด)
- วงกบห้องน้ำ UPVC (ตามบริษัทฯ กำหนด)

Ç§¡º

ประตู-หน้าต่าง

13»ÃÐµÙ-Ë¹ŒÒµ‹Ò§ - ช่องเเสง ใช้อลูมิเนียม สีอบขาว กระจกใสเขียว หนา 6 มม. 
- ประตูทางเข้าบ้าน ใช้อลูมิเนียม สีอบขาว กระจกใสเขียว หนา 6 มม.
- หน้าต่างทั่วไป เป็นบานเลื่อน ใช้อลูมิเนียม สีอบขาว กระจกใสเขียว หนา 6 มม.
- หน้าต่างห้องน้ำ เป็นบานกระทุ้ง ใช้อลูมิเนียม สีอบขาว กระจกใสเขียว หนา 6 มม.



รายการวัสดุก อสราง (standard)

บานประตู

14 ราคาประตูแต่ละชนิดไม่เกิน 1200/บาน»ÃÐµÙ-Ë¹ŒÒµ‹Ò§



รายการวัสดุก อสราง (standard)

อุปกรณ์บานประตู

15 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลง รายการตามความเหมาะสม
แต่ทั้งนี้มูลค่าไม่น้อยกว่า รายการที่ระบุไว้

»ÃÐµÙ-Ë¹ŒÒµ‹Ò§

ลูกบิดห้องน้ำ FITT 587SS-BK
ฝาเล็ก หัวกลม สีสเตนเลส
ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด

บานพับ FITT 268/432
4x3 นิ้ว

ราคาไม่เกิน 150 บาท/ชุด

กลอนทั่วไป SOLEX 304 6 นิ้ว
ราคาไม่เกิน 100 บาท/ชุด



รายการวัสดุก อสราง (standard)

สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ

16ÊØ¢ÀÑ³±� บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลง รายการตามความเหมาะสม
แต่ทั้งนี้มูลค่าไม่น้อยกว่า รายการที่ระบุไว้

สุขภัณฑ 2 ชิ้น COTTO
C13444 4.5L สีขาว

ราคาไม่เกิน 2,500 บาท/ชุด

ฝกบัวสายออนสีโครม/สีขาว
หรือเทียบเทา

ราคาไม่เกิน 500 บาท/ชุด

สายฉีดชำระสีโครม/สีขาว
หรือเทียบเทา

ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชุด

สุขภัณฑ 2 ชิ้น COTTO
C13444 4.5L สีขาว

ราคาไม่เกิน 1,500 บาท/ชุด

ที่ใสสบู BATH TIME 1430BT
สีขาวหรือเทียบเทา

ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชิ้น

กอกอางลางหนาเดี่ยว
เคานเตอร

ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชิ้น

กระจกเงาเจียรขอบ 80x60 ซม.
หรือเทียบเทา

ราคาไม่เกิน 500 บาท/ชิ้น

หิ้งวางของ BATH TIME 1413BT
สีขาวหรือเทียบเทา

ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชิ้น

ราวแขวนผา BATH TIME 14467
สีเงินหรือเทียบเทา

ราคาไม่เกิน 200 บาท/ชิ้น

ตะแกรงกันกลิ่นเหลี่ยม4 นิ้ว
สีเงินหรือเทียบเทา

ราคาไม่เกิน 300 บาท/ชิ้น



รายการวัสดุก อสราง (standard)

โครงสร้างและราวบันได

17ºÑ¹ä´ ราวจับบันไดไม้เทียม/ไม้ยางพารา
ลูกกรงเหล็กกล่อง 1”x 1”
เสาบันไดเหล็กกล่อง 2”x 2”

ลูกนอนไม้ยางพาราประสาน
ทาสีย้อมไม้

ลูกนอนไม้เทียม CONWOOD
ทาสีย้อมไม้เทียม



รายการวัสดุก อสราง (standard)ระบบปะปา

18ÃÐºº»Ð»Ò - ท่อน้ำดี ท่อปะปา ท่อเมนใช้ท่อPVC ขนาด 6 หุน ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ปะปาระยะไม่เกิน 16 ม.
  ท่อแยกใช้PVC ขนาด 4 หุนความหนาชั้น 8.5 (ตามบริษัทฯ กำหนด)

- ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วมใช้ท่อPVC ขนาด 4 นิ้ว  ท่อน้ำทิ้งใช้ท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว
  ท่อแยก 2 ท่อ ความหนาชั้น 8.5 (ตามบริษัทฯ กำหนด) 

- ท่อระบายอากาศ ท่อPVC ขนาด 1 นิ้ว ความหนาชั้น 5 (ตามบริษัทฯ กำหนด)   
 

ระบบสุขาภิบาล

19ÃÐººÊØ¢ÒÀÔºÒÅ - ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดสำเร็จรูป 1 ถัง กำหนดโดยวิศวกร

- ถังเก็บน้ำ(สำหรับบ้าน2ชั้น) ถังเก็บน้ำ 1 ถัง กำหนดโดยวิศวกร

- ท่อระบายน้ำ ท่อซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8” ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะ 
  ระยะไม่เกิน 8 ม. (ตามบริษัทฯ กำหนด) 

- บ่อพัก บ่อพักน้ำสำเร็จรูปขนาด 40x40 ซม. ทุกระยะ 6 ม. และทุกมุมทุกเสี้ยว  
 

ระบบไฟฟ้า

20ÃÐººä¿¿‡Ò - สายเมนภายนอก ใช้ทองแดงหุ้มฉนวนPVC ชนิดสายเดี่ยวของ THAI YAZAKI หรือ BANGKOK KABLE
  หรือเทียบเท่า ระยะจากชายคาถึงมิเตอร์ไม่เกิน 10 ม. (สำหรับ 15 แอมป์)

- สายไฟฟ้าภายใน ใช้ทองแดงหุ้มฉนวนPVC ชนิดสายเดี่ยวของ THAI YAZAKI หรือ BANGKOK KABLE
  หรือเทียบเท่า ร้อยท่อฝังผนัง (ตามบริษัทฯ กำหนด) 

- แผงควบคุมไฟฟ้า ยี่ห้อ SCHNEIDER 6 ช่องแบบกล่องเหล็ก (ตามบริษัทฯ กำหนด)

- ระบบเดินสายไฟแอร์ จำนวน 3 จุด (เพิ่มจุดละ 600 บาท) 

- ดวงโคม โคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้าขนาด 4” 9 วัตต์ (ตามบริษัทฯ กำหนด)

- สวิตซ์แสงสว่าง ปลั๊กไฟฟ้า ปลั๊กทีวี สวิตซ์แสงสว่างห้องละ 2 จุด ปลั๊กไฟฟ้าีห้องละ 3 จุด  
  ปลั๊กทีวี(ห้องรับแขก) 1 จุด (เพิ่มจุดละ 500 บาท )

- ระบบเดินสายเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 1 จุด (เพิ่มจุดละ 500 บาท )   



รายการวัสดุก อสราง (standard)

งานสี

21§Ò¹ÊÕ - ผนังภายนอก/ภายใน ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีน้ำอะครีลิค TOA 4Season ชนิดด้าน 2 รอบ (ราคาไม่เกิน500/แกลอน)

- ฝ้าภายใน  ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีน้ำอะครีลิค TOA 4Season  2 รอบ

- ฝ้าภายนอก  ทาสีรองพื้น 1 รอบ ทาสีน้ำอะครีลิค TOA 4Season ชนิดด้าน 2 รอบ 

- ผิววงกบไม้/บานหน้าต่างไม้ภายใน ทาสีน้ำมัน ทาสีรองพื้นไม้ 1 ครั้ง สีจริง 2 ครั้ง

- ผิววงกบเหล็ก ทาสีน้ำมัน ทาสีกันสนิม 1 ครั้ง สีจริง 2 ครั้ง  



รายการวัสดุก อสราง (standard)

หมวดงานอื่นๆ

22§Ò¹Í×è¹æ 
- ราวระเบียง(ถ้ามี) เหล็ก ขนาดและรูปแบบตามบริษัทฯ กำหนด พร้อมทาสีกันสนิม 1 ครั้ง สีจริง 2 ครั้ง 

- ระแนงกันแดด(ถ้ามี) โคงเคร่าเหล็ก ไม้ระแนงตราช้าง หรือ ตามแบบกำหนด

- ตะแกรงน้ำทิ้งพื้นระเบียง ตะแกรงรังผึ้งกันผง (ตามบริษัทฯ กำหนด)

- ระบบปลวก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200/ตารางเมตร พร้อมอัดน้ำยา 2 ครั้ง    
 

ราวระเบียงเหล็ก ระแนงกันแดด

  *หมายเหตุ
 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุเทียบเท่า
- หากซื้อวัสดุในราคาที่ถูกกว่ารายการวัสดุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือใช้เป็นส่วนลดในงานอื่น
- ค่าธรรมเนียมขอมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้า และค่าใช้น้ำประปา-ไฟฟ้าระหว่างการก่อสร้าง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
- งานถมดิน รื้อถอน ปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
- ทางเข้า-ออก รถบรรทุกขนาด 6 ล้อขึ้นไป สามารถเข้าออกได้สะดวก หากสถานที่ก่อสร้างแคบต้องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ค่าดำเนินการนอกพื้นที่ เริ่มต้น 5% ของราคาบ้าน
- ราคาบ้านไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนราชการ 


