
 

วสัดกุอ่สรา้ง 
 

รายการวสัดุก่อสร้าง HOUSEHOLDER 

รายการ วสัดุก่อสร้าง S-TYPE วสัดุก่อสร้าง E-TYPE วสัดุก่อสร้าง M-TYPE 
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งานโครงสร้าง บา้น 2 ชั้น เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง หนา้ตดัรูปตวั I ขนาด 0.22x0.22 ม. 
ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. (2 ท่อนต่อเช่ือมไฟฟ้า) บา้นชั้นเดียว และอ่ืน 
ๆ ตามรายการค านวณของวศิวกร 

บา้น 2 ชั้น เสาเขม็คอนกรีตอดัแรง 
หนา้ตดัรูปตวั I ขนาด 0.18x0.18 ม. 
ความยาวไม่เกิน 18.00 ม. 

เสาเขม็ 

ฐานราก ,คาน ,เสา คอนกรีตเสริมเหลก็ เหลก็เสริมหลกั ใชเ้หลก็ขอ้ออ้ย และเหลก็เสน้
กลม บลส. ตราชา้ง คอนกรีตผสมเสร็จ ปอร์ตแลนดซี์เมนต ์

คอนกรีตเสริมเหลก็ เหลก็เสริม 
มาตรฐานอุตสาหกรรม คอนกรีต
ผสมเสร็จ ปอร์ตแลนดซี์เมนต ์

พ้ืน 

  

  

  

  

ชั้นล่างทัว่ไป พ้ืนส าเร็จรูป มอก. คอนกรีตอดัแรง ชนิดทอ้งเรียบ วางบนคาน รับน ้ าหนกัปลอดภยั 200 กก./ตร.ม. ระดบัพ้ืน
ภายในบา้นยกสูงจากระดบัดินเดิม 0.50 เมตร 

ชั้นบนทัว่ไป พ้ืนส าเร็จรูป คอนกรีตอดัแรง ชนิดทอ้งเรียบ วางบนคาน รับน ้ าหนกัปลอดภยั 200 กก./ตร.ม. 

หอ้งน ้ า ,ระเบียง พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อในท่ี วางบนคาน ผสมน ้ ายากนัซึม 

ท่ีจอดรถ พ้ืนส าเร็จรูป คอร.กลวง (Hollow 
Core Slab) วางบนคาน รับน ้ าหนกั
ปลอดภยั 400 กก./ตร.ม. 

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อในท่ี วางบนดิน ส่วนท่ีติดกบัโครงสร้างวาง
บนเสาเขม็ เวน้ร่อง โรยกรวดกวา้ง 0.10 ม. โดยรอบ 

ถนน ,ทางเทา้ พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็หล่อในท่ี วางบนดิน รวมพ้ืนท่ีไม่เกิน 30 ตร.ม. ไม่รวมท่ีจอดรถ 
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งานหลงัคา  คอนกรีตเสริมเหลก็  เหลก็รูปพรรณ มาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.)ตามรายการ

ค านวณของวศิวกร 
คานรับหลงัคา (อะเส) 

โครงหลงัคา เหลก็รูปพรรณ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)ตามรายการค านวณของวศิวกร 

แปรับกระเบ้ืองหลงัคา แปเหลก็ชุบสงักะสี หนา 0.7 มม. ของซีแพคโมเนีย ตราชา้ง ยดึดว้ย
ตะปูเกลียวชุบสงักะสี 

แปเหลก็ชุบสงักะสี หนา 0.5 มม. ของ
ซีแพคโมเนีย ตราชา้ง ยดึดว้ยตะปู

เกลียวชุบสงักะสี 

เชิงชาย และปิดเชิงชาย ตราชา้ง สมาร์ทวดู ผิวเรียบ ขนาด 1"x8" และ 1"x6" หนา 16 มม. รองพ้ืนสีครีม 

ฉนวนกนัความร้อนกระเบ้ือง แผน่สะทอ้นความร้อน อลูมินัม่ฟอลย์ ซีแพคโมเนีย ตราชา้ง ติดตั้งบน
แปใตก้ระเบ้ืองหลงัคา 

ไม่มี 

ฉนวนกนัความร้อน คสล. ฉนวนกนัความร้อน STAY COOL หนา 3" วางบนฝ้าเพดานส่วนท่ีติด
กบั SLAB หลงัคาชั้นบน (กรณีหลงัคา คสล.) 

ไม่มี 

รางน ้ าตะเฆ่ราง ตราชา้ง วสัดุแสตนเลส ตราชา้ง วสัดุสงักะสี 

กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองหลงัคา รุ่น NEUSTILE 
ตราชา้ง เทียบเท่า สีแซนดส์โตน 

กระเบ้ืองหลงัคา ซีแพคโมเนีย ตราชา้ง เทียบเท่า สีเทาพิราบ 

ปีกกนัน ้ า (ถา้มี) ระบบครอบผนงั รุ่น NEUSTILE 
ตราชา้ง เทียบเท่า สีแซนดส์โตน 

ระบบครอบผนงั ซีแพคโมเนีย 
ตราชา้ง เทียบเท่า สีเทาพิราบ 

คอนกรีตเสริมเหลก็ ฉาบปูนเรียบ 



  แผน่ปิดเชิงชาย (กนันก) ไม่ตอ้งใช ้ ซีแพคโมเนีย ตราชา้ง 
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งานผนัง  อิฐมอญ ภายนอกก่อหนา 2 ชั้น (เตม็แผน่) หรือตามแบบระบุ  อิฐมอญ หรือตามแบบระบุ 

วสัดุก่อผนงั 

วสัดุผิวผนงัภายในทัว่ไป ฉาบปูนเรียบ ดว้ยปูนซีเมนตฉ์าบส าเร็จรูป 

วสัดุผิวผนงัภายนอกทัว่ไป ฉาบปูนเรียบ ดว้ยปูนซีเมนตฉ์าบส าเร็จรูป ฉาบปูนเรียบ ดว้ยปูนซีเมนต ์

วสัดุผิวผนงัตกแต่งภายนอก กระเบ้ืองแกรนิต KENZAI รุ่น 
GRANITE TILE GF-206 ขนาด 
2"x8" สีธรรมชาติ หรือตามแบบ

ระบุ 

เซาะร่อง PVC. ส าเร็จรูป ตามแบบ
ระบุ 

ฉาบปูนเรียบ ดว้ยปูนซีเมนต ์

วสัดุผิวผนงัหอ้งน ้ าทัว่ไป กระเบ้ืองเซรามิค (ปูสูง 2.40 ม.) 
ราคา/ตร.ม. 400 บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค (ปูสูง 2.40 ม.) 
ราคา/ตร.ม. 300 บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค (ปูสูง 2.40 ม.) 
ราคา/ตร.ม. 250 บาท 

วสัดุผิวผนงัหอ้งน ้ าแม่บา้น กระเบ้ืองเซรามิค (ปูสูง 2.40 ม.) 
ราคา/ตร.ม. 250 บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค (ปูสูง 2.40 ม.) 
ราคา/ตร.ม. 200 บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค (ปูสูง 2.40 ม.) 
ราคา/ตร.ม. 200 บาท 

บวัปูนป้ัน (ถา้มี) บวัปูนป้ันส าเร็จรูป ตามแบบระบุ 

บวัเชิงผนงั พ้ืนทัว่ไป บวัพ้ืนส าเร็จรูป สมาร์ทวดู ตราชา้ง รุ่น โมเดิร์น ขนาด 0.10 ม. ทาสี เฉพาะภายในอาคาร 

บวัเชิงผนงั พ้ืนลามิเนต มาตรฐานผูผ้ลิต และติดตั้งพ้ืนไมล้ามิเนต KRONOTEX บวัพ้ืนส าเร็จรูป สมาร์ทวดู ตราชา้ง 
รุ่น โมเดิร์น ขนาด 0.10 ม. ทาสี 

เฉพาะภายในอาคาร 

4 งานฝ้าเพดาน       

ภายในทัว่ไป ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ตราชา้ง หนา 9 มม. โครงคร่าวเหลก็ชุบสงักะสี No.26 ผิวฉาบเรียบ 

ระดบัฝ้าเพดานภายใน ชั้นล่างสูง 2.80 ม. ,ชั้นอ่ืนๆ สูง 
2.80 ม. ,หอ้งน ้ าสูง 2.40 ม. 

ชั้นล่างสูง 2.80 ม. ,ชั้นอ่ืนๆ สูง 
2.60 ม. ,หอ้งน ้ าสูง 2.40 ม. 

ชั้นล่างสูง 2.60 ม. ,ชั้นอ่ืนๆ สูง 2.60 
ม. ,หอ้งน ้ าสูง 2.40 ม. 

ภายนอกทัว่ไป ,หอ้งน ้ า ,ท่ี
จอดรถ ,เฉลียง 

ฝ้าเพดาน ยบิซัม่บอร์ด ชนิดทนความช้ืน ตราชา้ง หนา 9 มม. โครงคร่าวเหลก็ชุบสงักะสี No.26 ผิวฉาบ
เรียบ 

ชายคา ไมร้ะแนง ตราชา้ง สมาร์ทวดู 
ขนาด 10 ซม. (4") หนา 8 มม. ผวิ
เรียบ ลบมุม 2 ดา้น สีซีเมนต ์เวน้
ร่อง 0.5 ซม. กรุมุง้ไนล่อนกนั

แมลง (สีฟ้า) โครงคร่าวไมเ้น้ือแขง็ 
1 1/2"x3" @ 0.60 ม.# ทาน ้ ายาเคมี

ป้องกนัปลวก 

ไมร้ะแนง ตราชา้ง สมาร์ทวดู 
ขนาด 7.5 ซม. (3") หนา 8 มม. ผิว
เรียบ ลบมุม 2 ดา้น สีซีเมนต ์เวน้
ร่อง 0.5 ซม. กรุมุง้ไนล่อนกนั
แมลง (สีฟ้า) โครงคร่าวไมเ้น้ือ
แขง็ 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.# ทา

น ้ ายาเคมีป้องกนัปลวก 

ฝ้าเพดาน ตราชา้ง สมาร์ทบอร์ด 
หนา 4 มม.ชนิดเรียบ เวน้ร่อง 1.0 
ซม. โครงคร่าวไมเ้น้ือแขง็ 1 

1/2"x3" @ 0.60 ม.# ทาน ้ ายาเคมี
ป้องกนัปลวก 

5 

  

งานประตู-หน้าต่าง   ไมแ้ดง ขนาด 2"x4"  ไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 2"x4" 

วงกบประตูไม ้หอ้งทัว่ไป 

วงกบประตูไม ้หอ้งน ้ า ไมแ้ดง ขนาด 2"x5" ไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 2"x5" 

บานประตูภายใน หอ้งทัว่ไป กรอบบานไมส้กั ลูกฟักไมส้กัทึบ บานดอร์ริค ลูกฟักทึบ รุ่น บานไมอ้ดัยางไม่กนัน ้ า เซาะร่องตาม



  

  

  

  

  

  

(เลือกลายภายหลงั) POPULAR หรือ รุ่น ASIAN 
SERIES (เลือกลายภายหลงั) 

แบบ 

บานประตู หอ้งน ้ า กรอบบานไมส้กั ลูกฟักไมส้กัทึบ 
(เลือกลายภายหลงั) 

บานดอร์ริค ลูกฟักทึบ รุ่น 
POPULAR หรือ รุ่น ASIAN 
SERIES (เลือกลายภายหลงั) 

บานไมอ้ดัยางกนัน ้ า เซาะร่องตาม
แบบ 

บานประตู หอ้งแม่บา้น ,
หอ้งน ้ าแม่บา้น ,ซกัลา้ง 

บานไฟเบอร์กลาส ลูกฟักทึบ (เลือกลายภายหลงั) บานไมอ้ดัยางกนัน ้ า เซาะร่องตาม
แบบ 

บานประต-ูหนา้ต่าง ทัว่ไป อลูมิเนียม เคลือบสีขาว (Powder 
Coat) หรือ สีด า (Anodize) หนา 

1.5 มม. 

อลูมิเนียม สีธรรมชาติ หนา 1.5 
มม. 

อลูมิเนียม สีธรรมชาติ หนา 1.2 มม. 

ลูกฟักประตู-หนา้ต่าง ลูกฟักกระจกสีเขียวใส ตดัแสง หนาไม่นอ้ยกวา่ 5 มม. ลูกฟักกระจกใส หนา ไม่นอ้ยกวา่ 5 
มม. 
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อุปกรณ์ประต-ูหนา้ต่าง  วสัดุของ HAFELE สีแสตนเลสดา้น 

บานประตูไม ้

ลูกบิด 

  

  

  

เฉลียง / ทางเขา้
หลกั (เฉพาะประตู

ไม)้ 

  

มือจบัประตูกา้นโยก รุ่น 902.92.220 ลูกบิด รุ่น 911.64.215 

ตลบักญุแจ รุ่น 911.07.082 

กญุแจล้ินตาย รุ่น 911.64.274 

ไสก้ญุแจแบบมีหางปลาบิด รุ่น 916.92.306 

ฝาครอบไสก้ญุแจ ทรงกลม รุ่น 902.52.930 

หอ้งทัว่ไป ลูกบิด รุ่น 911.64.331-2 พร้อม
ระบบกญุแจ MASTER KEY 

ลูกบิด รุ่น 911.64.266 ลูกบิด รุ่น 911.64.215 

หอ้งน ้ าทัว่ไป ลูกบิดหอ้งน ้ า รุ่น 911.64.219 

หอ้งแม่บา้น ,
หอ้งน ้ าแม่บา้น ,
หอ้งซกัรีด 

ลูกบิด รุ่น 911.64.215 

บานพบัประตูไม ้ทัว่ไป บานพบั 3"x4" แหวนลูกปืน รุ่น 921.17.140 

กนัชนประตูไม ้ภายนอก กนัชนประตูแม่เหลก็ รุ่น 
938.10.007 (เฉพาะบานเปิดออก

ภายนอก) 

แบบพลาสติกแม่เหลก็หวักลม (เฉพาะบานเปิดออกภายนอก) 

อุปกรณ์ประตู บานเล่ือนไม ้ รุ่น SILENT 30 พร้อมอุปกรณ์บานเล่ือนชนิดแขวนบน รุ่น 940.36.001 

มือจบัฝังประตู บานเล่ือนไม ้ มือจบัรุ่น 152.51.051 ไม่มี 

บานประตู-หน้าต่าง 
อลูมเินียม 

 อุปกรณ์ประต-ูหนา้ต่างอลูมิเนียม มาตรฐานผูผ้ลิต 

อุปกรณ์ทัว่ไป 
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วสัดุผวิพืน้  
ช้ันล่าง 

      

ภายในทัว่ไป ,ครัวภายใน ,
หอ้งนอน (ถา้มี) 

กระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 0.60x0.60 
ม. ราคา/ตร.ม. 750 บาท พร้อมบวั

เชิงผนงั 

กระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 0.60x0.60 
ม. ราคา/ตร.ม. 500 บาท พร้อมบวั

เชิงผนงั 

กระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. 
ราคา/ตร.ม. 300 บาท พร้อมบวัเชิง

ผนงั 

เฉลียงทัว่ไป ,ครัวไทย ,ซกั
ลา้ง ,หอ้งน ้ าทัว่ไป 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 400 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 300 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 250 
บาท 

หอ้งเก็บของ ,หอ้งน ้ าแม่บา้น 
,ทางเทา้ 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 250 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม.200 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 200 
บาท 

เฉลียงทางเขา้ กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 400 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 300 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 250 
บาท 

ท่ีจอดรถ , ถนน ซีเมนตข์ดัหยาบ 

ช้ันสอง และช้ันอืน่ๆ  
ภายในทัว่ไป 

พ้ืนไมล้ามิเนต KRONOTEX 
(Made in GERMANY) รุ่น 

MAMMUT หนา 12 มม. ร่องว ี4 
ดา้น เทียบเท่าสี TEAK CLASSIC 

พ้ืนไมล้ามิเนต KRONOTEX 
(Made in GERMANY) รุ่น 

EXQUISIT หนา 8 มม. ร่องว ี2 
ดา้น เทียบเท่าสี STABLE OAK 

กระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 0.60x0.60 ม. 
500 บาท พร้อมบวัเชิงผนงั 

ระเบียง ,หอ้งน ้ าทัว่ไป กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 400 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 300 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 250 
บาท 

หอ้งน ้ าแม่บา้น กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 300 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 250 
บาท 

กระเบ้ืองเซรามิค ราคา/ตร.ม. 200 
บาท 

SLAB ซีเมนตข์ดัมนัเรียบ ผสมน ้ ายากนัซึม 

8 งานบันได ,ราวระเบียง ,ราว
กนัตก 

 
คอนกรีตเสริมเหลก็ ตามรายการค านวณของวศิวกร 

โครงสร้าง 

ลูกนอน ไมม้ะค่า ขนาด 1.5"x12" พร้อมไม้
บวัเชิงผนงั 

ไมแ้ดง ขนาด 1.5"x10" พร้อมไม้
บวัเชิงผนงั 

ไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 1.5"x10" พร้อมไม้
บวัเชิงผนงั 

ลูกตั้ง (บงัขั้น) ไมม้ะค่า หนา 1" พร้อมไมบ้วัเชิง
ผนงั 

ไมแ้ดง หนา 1" พร้อมไมบ้วัเชิง
ผนงั 

ไมเ้น้ือแขง็ หนา 1" พร้อมไมบ้วัเชิง
ผนงั 

ชานพกั ไมม้ะค่า เขา้ล้ิน ขนาด 1"x4" 
พร้อมไมบ้วัเชิงผนงั 

ไมแ้ดง เขา้ล้ิน ขนาด 1"x4" พร้อม
ไมบ้วัเชิงผนงั 

ไมเ้น้ือแขง็ เขา้ล้ิน ขนาด 1"x4" พร้อม
ไมบ้วัเชิงผนงั 

เสา-ลูกกรง บนัได ,ราว
ระเบียง ,ราวกนัตก 

แสตนเลสผิวดา้น ตามแบบระบุ เหลก็รูปพรรรณ ตามแบบระบุ 

ราวบนัได ไมม้ะค่า รูปแบบตามแบบ หรือ
เลือกลายภายหลงั 

ไมแ้ดง รูปแบบตามแบบ หรือ
เลือกลายภายหลงั 

เหลก็รูปพรรรณ ตามแบบระบุ 

9 งานสุขภณัฑ์       



 

 

 

ทัว่ไป ผลิตภณัฑ ์COTTO สีขาว ตามท่ี
ระบุใน "รายการสุขภณัฑ ์ฯ 

HOUSEHOLDER "S-TYPE" 

ผลิตภณัฑ ์COTTO สีขาว ตามท่ี
ระบุใน "รายการสุขภณัฑ ์ฯ 

HOUSEHOLDER "E-TYPE" 

ผลิตภณัฑ ์COTTO สีขาว ตามท่ีระบุ
ใน "รายการสุขภณัฑ ์ฯ 

HOUSEHOLDER "M-TYPE" 

ตูอ้าบน ้ า กระจก TEMPERED หนา 10 มม. 
พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งของ VVP. 

ไม่มี 

เคาทเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ ,มา้นัง่ ผิวบนปูหินแกรนิต รุ่นด าจีน ขนาด
ตามแบบ ขอบเจียรบวัมน 

ผิวบนปูหินแกรนิต รุ่นเขาโทน 
ขนาดตามแบบ ขอบเจียรบวัมน 

ผิวบนปูกระเบ้ืองเซรามิค ชนิด
เดียวกบัผนงัหอ้งน ้ า ขนาดตามแบบ 

10 งานระบบไฟฟ้า       

  

  

  

  

  

  

  

  

ระบบการเดินสายไฟ เดินสายไฟร้อยท่อ PVC. สีเหลือง 
ในผนงั และบนฝ้าเพดาน 

เดินสายไฟร้อยท่อ PVC. สีเหลือง 
เฉพาะในผนงั พาดสายบนฝ้า

เพดาน 

เดินสายไฟเดินลอย ตีก๊ิบ บนผนงั 
พาดสายบนฝ้าเพดาน 

สายไฟ ,สายสัญญาณ ทัว่ไป THAI YAZAKI หรือ BANGKOK CABLE? ขนาดตามขอ้ก าหนดของ การไฟฟ้าฯ 

สายเมนไฟฟ้า สาย NYY ขนาด 35 ตร.มม. 
ส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้า 30 แอมป์ 1 

เฟส 2 สาย เดินร้อยท่อ PVC. ยดึติด
กบัร้ัว หรือฝังดิน ออกจากอาคาร
ถึงมิเตอร์ไฟฟ้าหนา้ท่ีดิน แต่ไม่เกิน 

20.00 เมตร 

สาย THW ขนาด 35 ตร.มม. 
ส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้า 30 แอมป์ 1 
เฟส 2 สาย เดินสายเมนภายนอก
โยงชายคา ออกจากชายคาถึง

มิเตอร์ไฟฟ้าหนา้ท่ีดิน แต่ไม่เกิน 
20.00 เมตร 

สาย THW ขนาด 35 ตร.มม. ส าหรับ
มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 
เดินสายเมนภายนอกโยงชายคา ออก
จากชายคาถึงมิเตอร์ไฟฟ้าหนา้ท่ีดิน 

แต่ไม่เกิน 20.00 เมตร 

ไฟฟ้าแสงสวา่ง สาย THW (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) ขนาด 1.5 ตร.มม. สาย VAF (สายหุม้ฉนวน) ขนาด 1.5 
ตร.มม. 

ไฟฟ้าก าลงั (เตา้รับ) สาย THW (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) ขนาด 2.5 ตร.มม. พร้อมสายดินทุกจุด สาย VAF (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) ขนาด 
2.5 ตร.มม. พร้อมสายดินทุกจุด 

สายสญัญาณโทรศพัท ์ สาย 4 x 0.5 มม. ของ Phelps Dodge ชั้นละ 1 จุด ก าหนดต าแหน่งภายหลงั 

สายสญัญาณโทรทศัน ์ สาย RG-6-95% ของ Commscope 
ทุกหอ้งนอน และหอ้งรับแขก ไม่

รวมเสารับสญัญาณ 

สาย RG-6-95% ของ Commscope รวม 2 จุด ไม่รวมเสารับสญัญาณ 

สายไฟเคร่ืองซกัผา้ สาย THW (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) ขนาด 2.5 ตร.มม. พร้อมเตา้รับ 3 ขา (มีสายดิน) จ านวน 1 จุด 

  

  

  

สายไฟเคร่ืองท าน ้ าอุ่น 

สาย THW (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) 
ขนาด 6 ตร.มม. พร้อมสายดิน 
ติดตั้งเหนือฝักบวัส่วนอาบน ้ า
ควบคุมโดยเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 
ทุกหอ้งน ้ า ยกเวน้หอ้งน ้ าแม่บา้น 

สาย THW (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) ขนาด 6 ตร.มม. พร้อมสายดิน ติดตั้ง
เหนือฝักบวัส่วนอาบน ้ าควบคุมโดยเบรกเกอร์ 30 แอมป์ จ านวน 2 จุด 

ยกเวน้หอ้งน ้ าแม่บา้น 

  

สายไฟเคร่ืองท าน ้ าร้อน 

สาย THW (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) ขนาด 6 ตร.มม. พร้อมสายดิน เฉพาะ
หอ้งน ้ าท่ีมีอ่างอาบน ้ าควบคุมโดยเบรกเกอร์ 30 แอมป์ ติดตั้งเคร่ืองใต้

เคาทเ์ตอร์อา้งลา้งหนา้ 

ไม่มี 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

สายไฟเคร่ืองปรับอากาศ สาย THW (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) 
ขนาด 6 ตร.มม. พร้อมสายดิน 
พร้อมเบรกเกอร์ 30 แอมป์ ทุก
หอ้งนอน และหอ้งรับแขก 

สาย THW (สายเด่ียวหุม้ฉนวน) 
ขนาด 6 ตร.มม. พร้อมสายดิน 

พร้อมเบรกเกอร์ 30 แอมป์ รวม 2 
จุด 

สาย VAF (สายหุม้ฉนวน) ขนาด 6 
ตร.มม. พร้อมสายดิน พร้อมเบรก

เกอร์ 30 แอมป์ รวม 2 จุด 

สวติชไ์ฟแสงสวา่ง PANASONIC รุ่น FULL-COLOR 
WIDE SERIES NEOLINE สี 

Metalic เลือกได ้7 สี 

PANASONIC รุ่น FULL-COLOR WIDE SERIES สีขาว 

เตา้รับไฟฟ้า PANASONIC รุ่น FULL-COLOR 
WIDE SERIES NEOLINE สี 

Metalic เลือกได ้7 สี เตา้รับไฟฟ้า 3 
ขา (มีสายดิน)? 2 เตา้รับ/จุด 

PANASONIC รุ่น FULL-COLOR WIDE SERIES สีขาว เตา้รับไฟฟ้า 3 
ขา (มีสายดิน)? 2 เตา้รับ/จุด 

เตา้รับไฟฟ้าภายนอก (กนัน ้ า) PANASONIC รุ่น FULL-COLOR 
WIDE SERIES NEOLINE สี 

Metalic เลือกได ้7 สี เตา้รับไฟฟ้า 3 
ขา (มีสายดิน) พร้อมฝาครอบ

พลาสติกกนัน ้ า รุ่น WEG8981 รวม 
2 จุด 

PANASONIC รุ่น FULL-COLOR 
WIDE SERIES สีขาว เตา้รับ

ไฟฟ้า 3 ขา (มีสายดิน) พร้อมฝา
ครอบพลาสติกกนัน ้ า รุ่น 

WEG8981 รวม 2 จุด 

ไม่มี 

ดวงโคมแสงสวา่ง  
(เลือกใชห้อ้งละ 1 ชนิด) 

ดวงโคม 1-2 ชุด/หอ้ง ก าหนดราคา
รวมอุปกรณ์ / ชุด 800 บาท 

ดวงโคม 1-2 ชุด/หอ้ง ก าหนด
ราคารวมอุปกรณ์ / ชุด 500 บาท 

ดวงโคม 1-2 ชุด/หอ้ง ก าหนดราคา
รวมอุปกรณ์ / ชุด 400 บาท 

ฟลูออเรสเซนต ์1 ชุด/หอ้ง ก าหนด
ราคารวมอุปกรณ์ / ชุด 300 บาท 

ฟลูออเรสเซนต ์1 ชุด/หอ้ง 
ก าหนดราคารวมอุปกรณ์ / ชุด 300 

บาท 

ฟลูออเรสเซนต?์ 1 ชุด/หอ้ง ก าหนด
ราคารวมอุปกรณ์ / ชุด 250 บาท 

ดาวน์ไลท ์2-4 ชุด/หอ้ง ก าหนด
ราครวมอุปกรณ์ / ชุด 200 บาท 

ดาวน์ไลท ์2-4 ชุด/หอ้ง ก าหนด
ราครวมอุปกรณ์ / ชุด 150 บาท 

ดาวน์ไลท ์(ไม่มี) 

ตูค้วบคุมไฟฟ้า-อุปกรณ์ SIEMENS ขนาด 30 แอมป์ 1 เฟส 
2 สาย กล่องเหลก็ พร้อมเบรกเกอร์ 
แยกวงจรแสงสวา่ง, ไฟฟ้าก าลงั 

และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าฯ 

SQUARE-D ขนาด 30 แอมป์ 1 
เฟส 2 สาย พร้อมเบรกเกอร์ แยก
วงจรแสงสวา่ง ,ไฟฟ้าก าลงั และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าฯ 

SQUARE-D ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 2 
สาย พร้อมเบรกเกอร์ แยกวงจรแสง
สวา่ง ,ไฟฟ้าก าลงั และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

ฯ 

ป้องกนัไฟร่ัว-ไฟเกิน SIEMENS ระบบตดัไฟอตัโนมติั 
ELCB (Earth-Leakage Circuit 

Braker) 

ไม่มี ไม่มี 

11 

  

งานสุขาภบิาล ท่อประปา       

ท่อเมนประปา ท่อ P.E. (สีด า) ขนาด 3/4" ถึง
มิเตอร์ประปาหนา้ท่ีดิน ความยาว
รวมไม่เกิน 20.00 เมตร และขนาด 

ท่อ PVC. สีฟ้า ชั้น 13.5 ตราชา้ง ขนาด 3/4" ถึงมิเตอร์ประปาหนา้ท่ีดิน 
ความยาวรวมไม่เกิน 20.00 ม. และ ขนาด 1" จากถงัเก็บน ้ า (ถา้มี) ผา่นป้ัม

น ้ าเขา้สู่อาคาร 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

1" จากถงัเก็บน ้ าผา่นป้ัมน ้ าเขา้สู่
อาคาร 

  

ท่อภายใน 

ท่อ PP-R? (80) รุ่น SDR 11 (PN-
10) ท่อเมน ขนาด 3/4"? และท่อ
แยกเขา้สุขภณัฑ ์หรืออุปกรณ์ 

ขนาด 1/2"? พร้อม STOP VALVE 
ชนิดบอลล์วาลว์ ทุกจุดต่อสายอ่อน

ประปา 

ท่อ PVC. สีฟ้า ชั้น 13.5 ตราชา้ง ท่อเมน ขนาด 3/4" และท่อแยกเขา้
สุขภณัฑ ์หรืออุปกรณ์ ขนาด 1/2" พร้อม STOP VALVE ชนิดบอลล์

วาลว์ ทุกจุดต่อสายอ่อนประปา 

ท่อน ้ าร้อน ท่อ PP-R? (80) รุ่น SDR 6 (PN-20) 
ขนาด 1/2" 

ท่อเหลก็อาบสงักะสี CLASS B ขนาด 1/2"? เฉพาะต าแหน่งอ่างอาบน ้ า 
(ถา้มี) 

ท่อน า้ทิง้       

ท่อภายใน ท่อ PVC. ตราชา้ง หรือท่อน ้ าไทย สีฟ้า ชั้น 13.5 ขนาดท่อเมน 2" และ
ท่อแยก 1.5" 

ท่อ PVC. ตราชา้ง หรือท่อน ้ าไทย สี
ฟ้า ชั้น 8.5 ขนาดท่อเมน 2" และท่อ

แยก 1.5" 

ท่อน ้ าโสโครก ท่อ PVC. ตราชา้ง หรือท่อน ้ าไทย สีฟ้า ชั้น 13.5 ขนาด 4" พร้อมท่อ
ระบายอากาศ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 1" 

ท่อ PVC. ตราชา้ง หรือท่อน ้ าไทย สี
ฟ้า ชั้น 8.5 ขนาด 4" พร้อมท่อระบาย

อากาศ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 1" 

ระบบท่อเคร่ืองซกัผา้ จุดจ่ายน ้ าประปา ท่อ PP-R? (80) 
รุ่น SDR 11 (PN-10) ขนาด 1/2" 1 
จุด และท่อระบายน ้ าท้ิงท่ีพ้ืน PVC. 
ชั้น 13.5 ขนาด 2" จ านวน 1 จุด 

จุดจ่ายน ้ าประปา ท่อ PVC. ชั้น 
13.5 ขนาด 1/2" 1 จุด และท่อ

ระบายน ้ าท้ิงท่ีพ้ืน PVC. ชั้น 13.5 
ขนาด 2" จ านวน 1 จุด 

จุดจ่ายน ้ าประปา ท่อ PVC. ชั้น 8.5 
ขนาด 1/2" 1 จุด และท่อระบายน ้าท้ิง
ท่ีพ้ืน PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 2" จ านวน 

1 จุด 

ระบบท่อระบายน ้ าภายนอก 'ท่อซีเมนตใ์ยหิน ขนาด 0.20 เมตร และบ่อพกัส าเร็จรูป ขนาด 
0.30x0.40 ทุกระยะไม่เกิน 6.00 เมตร และทุกมุมเล้ียว ถึงท่อระบายน ้ า

สาธารณะหนา้ท่ีดิน ความยาวรวมไม่เกิน 20.00 เมตร 

'ท่อซีเมนตใ์ยหิน ขนาด 0.15 เมตร 
และบ่อพกัส าเร็จรูป ขนาด 0.30x0.40 
ทุกระยะไม่เกิน 6.00 เมตร และทุกมุม
เล้ียว ถึงท่อระบายน ้ าสาธารณะหนา้
ท่ีดิน ความยาวรวมไม่เกิน 20.00 เมตร 

ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ถงับ าบดัน ้ าเสีย DOS รุ่น SUPER SEPT COMPACT CLASSIC ก าหนดขนาด และจ านวนใหเ้พียงพอกบั
จ านวนผูอ้ยูอ่าศยั 

ระบบป้ัมน ้ า MISUBISHI ขนาด 250 วตัต ์พร้อมติดตั้งระบบ BYPASS ไม่มี 

  ถงัเก็บน ้ า ถงัเก็บน ้ าบนดิน DOS รุ่น 
GRANITO DWT-2000 สี SANDY 
BROWN ขนาด 2,000 ลิตร พร้อม
ฐานคอนกรีตเสริมเหลก็หนา 0.10 
ม. วางบนเสาเขม็หกเหล่ียม ศก. 

0.15 ม. ยาว 3.00 เมตร 4 ตน้ 

ถงัเก็บน ้ าบนดิน DOS รุ่น 
GRANITO DWT-1500 สี 

CREAM หรือ สี GREEN ขนาด 
1,500 ลิตร พร้อมฐานคอนกรีต
เสริมเหลก็หนา 0.10 ม. วางบน

เสาเขม็หกเหล่ียม ศก. 0.15 ม. ยาว 

ไม่มี 



(รับประกนั 20 ปี) 3.00 เมตร 4 ตน้ (รับประกนั 15 ปี) 

  ก๊อกสนามจอดรถ ,ซกัลา้ง ท่อ P.E.สีด า พร้อมจุดจ่าย
น ้ าประปา ขนาด 1/2" รวม 2 จุด 
พร้อมก๊อกสนาม บอลล์วาลว์ 

ท่อ PVC. สีฟ้า ชั้น 13.5 ตราชา้ง ขนาด 1/2" รวม 2 จุด พร้อมก๊อกสนาม 
บอลล์วาลว์ 
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งานสี       

เหลก็โครงหลงัคา พน่ หรือชุบสีรองพ้ืนเหลก็กนัสนิม ICI รุ่น RED OXIDE A540-066 
จ านวน 2 คร้ัง และทาสีน ้ ามนั ICI รุ่น DULUX Gloss Finish A365 

เคลือบผิว 1 คร้ัง 

พน่ หรือชุบสีรองพ้ืนเหลก็กนัสนิม 
ICI รุ่น RED OXIDE A540-066 
จ านวน 2 คร้ัง และทาสีน ้ ามนั 

SUPERCOTE ทาเคลือบผิว 1 คร้ัง 

ผนงัปูนภายใน 'ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา รุ่น 1010 
และทาสีน ้ าพลาสติก ของ ICI 

DULUX รุ่น Easy Care A-990 สี
เนียน (ดา้น) 2 คร้ัง 

'ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา รุ่น 1010 
และทาสีน ้ าพลาสติก ของ ICI 

DULUX รุ่น Insprie A-999 ชนิด
ทาภายใน แบบดา้น 2 คร้ัง 

'ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา และทาสีน ้า
พลาสติก ของ ICI รุ่น Supercote รุ่น 

A919-Line 2 คร้ัง 

ผนงัปูนภายนอก ,เชิงชาย ,ฝ้า
ระแนงคอนวดู 

ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา รุ่น A-931-
1050 และทาสีน ้ าพลาสติก ของ ICI 

DULUX รุ่น Weather shield 
(ULTIMA) A-910 สีเนียน (ดา้น) 2 

คร้ัง 

ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา รุ่น 1010 
และทาสีน ้ าพลาสติก ของ ICI 

DULUX รุ่น Insprie A-998 ชนิด
ทาภายนอก แบบดา้น 2 คร้ัง 

ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา และทาสีน ้า
พลาสติก ของ ICI รุ่น Supercote รุ่น 

A918-Line 2 คร้ัง 

ฝ้ายบิซัม่ภายใน ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา รุ่น 1010 และทาสีน ้ าพลาสติก ของ ICI 
DULUX รุ่น Insprie A-999-IC ชนิดทาฝ้าเพดาน 2 คร้ัง 

ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา และทาสีน ้า
พลาสติก ของ ICI รุ่น Supercote รุ่น 

A919-Line 2 คร้ัง 

ฝ้ายบิซัม่ภายนอก ทาสีรองพ้ืนกนัเช้ือรา รุ่น 1010 และทาสีน ้ าพลาสติก ของ ICI 
DULUX รุ่น Insprie A-998 ชนิดทาภายนอก แบบดา้น 2 คร้ัง 

  

งานไมท้ัว่ไป ,บวัเชิงผนงั ,วง
กบ ,บานประต-ูหนา้ต่างไม ้

ทาสีรองพ้ืนไม ้No.A519-3697 และ No.A543-101 จากนั้นทาสีน ้ ามนั 
ของ ICI รุ่น DULUX Gloss Finish A365 หรือ Silkwood A345 2 คร้ัง 

ทาสีรองพ้ืน และทาสีน ้ ามนั ของ ICI 
รุ่น SUPERCOTE 2 คร้ัง 

บานประตูไมส้กั ,บนัได ,พ้ืน
ไม ้

ยนีูเทน ชนิดก่ึงเงา ของ เบเยอร์ ตราเคร่ืองบิน B-52 รองพ้ืน 1 คร้ัง ทบั
หนา้ 4 คร้ัง 

ยนีูเทนชนิดก่ึงเงา ของ TOA รองพ้ืน 
1 คร้ัง ทบัหนา้ 4 คร้ัง 
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งานป้องกนัปลวก       

ใตพ้ื้นดิน ระบบเดินท่อ PVC. ภายในช่องคานชั้นล่างทั้งหมด ส าหรับเติมน ้ ายา
เคมี ในอนาคต และฉีดน ้ ายา เคมีลงดินภายในช่องคานชั้นล่าง และ
โดยรอบอาคาร 1 เมตร โดยใชน้ ้ ายาเคมีเอสเซนต ์ฟิโฟรนิล ของ 

BASF ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

ระบบอดัน ้ ายาเคมมีลงดินภายในช่อง
คานชั้นล่าง และโดยรอบอาคาร 1 

เมตร โดยใชน้ ้ ายาเคมีเทอร์มิดอร์ 25 อี
ซี ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์และรักษา
สภาพแวดลอ้ม ของ BUG BE GONE 

  โครงคร่าวไม ้ ทาน ้ ายาเคมีป้องกนัปลวก ของเชลลไ์ดร์ท 

14 งานระบบอืน่ๆ       



  

  

  

ป้องกนัไฟร่ัว-ไฟเกิน SIEMENS ระบบตดัไฟอตัโนมติั 
ELCB (Earth-Leakage Circuit 

Braker) 

ไม่มี ไม่มี 

ระบบเปิด-ปิดไฟอตัโนมติั ระบบ PHOTO CELL บริเวณท่ี
จอดรถ และซกัลา้ง จ านวน 2 จุด 

ระบบ PHOTO CELL บริเวณท่ี
จอดรถ จ านวน 1 จุด 

ไม่มี 

 

หมายเหตุ  
1. รายการน้ีใชส้ าหรับก าหนดวสัดุมาตรฐาน ท่ีมีระบุในแบบ หรือสญัญาเท่านั้น  
2. วสัดุจากธรรมชาติ เช่น ไมป้าร์เก ้,ไมต้่างๆ หินแกรนิต ใชข้นาด ,สี ,ลายเน้ือวสัดุ ตามมาตรฐานทอ้งตลาดทัว่ไป  
3. รายการท่ีก าหนดราคา เป็นราคาเฉพาะวสัดุเท่านั้น ไม่รวมวสัดุประสาน ,การเคลือบผิว และค่าแรงติดตั้ง  
4. งานปูวสัดุผิวพ้ืน - ผิวผนงั ไม่รวมค่าแรงงานปูลวดลาย หรือการปูตกแต่ง 
5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีมูลค่าตอ้งไม่นอ้ยกวา่รายการท่ีไดร้ะบุไว ้และสามารถเปล่ียนแปลง? 
ไดต้ามความเหมาะสมกบัแบบบา้น 
  

 


