บัญชีวัสดุกอสรางมาตรฐานรุน STANDARD SERIES 1-2561
หมวดงาน

วัสดุกอสรางมาตรฐาน รุน STANDARD SERIES 1-2561

1. โครงสราง
เสาเข็ม

พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง
-บานชั้นเดียว ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไมเกิน 10.00 เมตร (2 ทอนตอ)
-บาน 2 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไมเกิน 16.00 เมตร (2 ทอนตอ)
-บาน 3 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไมเกิน 21.00 เมตร (2 ทอนตอ)
กรณี พื้นที่ไมสามารถตอกเสาเข็มได ใหใชเสาเข็มเจาะแทน ขนาดตามวิศวกรกําหนด (มีคาใชจายเพิ่ม)
พื้นที่ในตางจังหวัด (สภาพเปนดินแข็ง)
-บานชั้นเดียว ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 22 X 22 เซนติเมตร
ความยาวไมเกิน 8.00 เมตร
-บาน 2-3 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 22 X 22 เซนติเมตร
ความยาวไมเกิน 10.00 เมตร
กรณี พื้นที่ไมสามารถตอกเสาเข็มไดใหใชฐานรากรับน้ําหนักแทน (ตามวิศวกรกําหนด)

ฐานราก/เสา / คาน /
พื้นชั้นลาง / พื้นชั้นบน

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock
โครงสรางบางสวนหลอในที่ ขนาดตามวิศวกรกําหนด

พื้นโรงรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทและถายน้ําหนักลงบนพื้นดิน) ขนาดตามวิศวกรกําหนด

พื้นซักลาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทและถายน้ําหนักลงบนพื้นดิน) ขนาดตามวิศวกรกําหนด

ถนนทางเขา

ไมมีทุกแบบ

คอนกรีต

คอนกรีตใชคอนกรีตผสมเสร็จของผูผลิต SCG, INSEE, TPI

2. ระดับพื้น
ระดับพื้นชั้นลาง

สูงกวาระดับดินในพื้นที่กอสรางประมาณ 0.45 เมตร หรือในแบบระบุ (กรณีพื้นตางระดับ)

3. วัสดุปูพื้น
พื้นชั้นลางทั่วไป

ปูดวยไมลามิเนตหนา 8 มิลลิเมตร ของผูผลิต INOVAR รุน InVogue
พรอมบัวเชิงผนัง PVC หรือเทียบเทา

พื้นชั้นบนทั่วไป

ปูดวยไมลามิเนตหนา 8 มิลลิเมตร ของผูผลิต INOVAR รุน InVogue
พรอมบัวเชิงผนัง PVC หรือเทียบเทา

พื้นหองน้ําใหญ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 250 บาท)

พื้นหองครัว

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 250 บาท)
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พื้นเฉลียงทางเขาหลัก

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 250 บาท)

พื้นหองน้ําทั่วไป

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นหองน้ําแมบาน

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นระเบียง

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นหองเก็บของ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นโรงรถ

ผิวซีเมนตขัดหยาบ

พื้นถนนทางเขา

ไมมีทุกแบบ

พื้นทางเทา (ถามี)

ผิวซีเมนตขัดหยาบ

พื้นซักลาง

ผิวซีเมนตขัดมันเรียบ

4. ผนัง
ผนังทั่วไป

กอดวยคอนกรีตมวลเบา (Auto Clave Concrete) ของผูผลิต INSEE SUPERBLOCK หรือ Q-CON
ความหนา 7.5 เซนติเมตร ฉาบปูนเรียบและทําผิวปาดบาง (Skim coat)

ผนังหองน้ําใหญ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 250 บาท) สูงไมเกิน 2.40เมตร

ผนังหองน้ําทั่วไป

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท) สูงไมเกิน 2.40 เมตร

ผนังหองน้ําแมบาน

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท) สูงไมเกิน 1.60 เมตร

ผนังโชว (ถามี)

กอดวยคอนกรีตมวลเบา (Auto Clave Concrete) ความหนา 7.5 เซนติเมตร
ของผูผลิต INSEE SUPERBLOCK หรือ Q-CON
วัสดุกรุผิวใชกระเบื้องแกรนิตสีธรรมชาติ KENZAI หรือ BEZEN ขนาด 2”x 8” หรือ 2” x 9”
หรือเทียบเทา ปูเวนรอง ไมยาแนว (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 600 บาท)
กรณีกรุดวยวัสดุไฟเบอรซีเมนต ใหใชของผูผลิต SCG หรือ CONWOOD หรือตามแบบระบุ

5. ฝาเพดาน
ฝาชายคา

ใชแผนฝาไวนิลของผูผลิต WINDSOR รุน Solid Board โครงเคราเหล็กเคลือบ Zinc
ยกเวน แบบบาน F-177, F-178, F-179, F-271, F-273, F-274 ใชแผนเหล็กเคลือบสีขาว
Insulated Roof ของผูผลิต AQUALINE หรือเทียบเทา

ฝาเพดานภายนอก (เฉลียง/ ใชแผนยิปซั่มบอรดชนิดทนชื้น ของผูผลิต SCG หรือ GYPMANTECH หนา 9 มิลลิเมตร ฉาบเรียบ
ระเบียง/โรงรถ)
รอยตอ โครงเคราเหล็กเคลือบ Zinc#26
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ฝาเพดานภายในทั่วไป

ใชแผนยิปซั่มบอรด ของผูผลิต SCG หรือ GYPMANTECH ความหนา 9 มิลลิเมตร
ฉาบเรียบรอยตอ โครงเคราเหล็กเคลือบ Zinc #26
ฝาชั้นบนติดตั้งชองเซอรวิสสําเร็จรูป ขนาด 60x60 เซนติเมตร จํานวน 1 ชอง

ฝาหองน้ํา

ใชแผนยิปซั่มบอรดของผูผลิต SCG หรือ GYPMANTECH หนา 9 มิลลิเมตร ชนิดทนชื้น ฉาบเรียบ
รอยตอ โครงเคราเหล็กเคลือบ Zinc#26

6.โครงสรางหลังคา/ หลังคา
คานหลังคา

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ตามวิศวกรกําหนด

โครงหลังคา

ใชเหล็กกลารับแรงสูง (High strength) เคลือบปองกันสนิมดวย Alu-Zinc ติดตั้งดวยระบบนอตและสกรู
ของผูผลิต CPAC TRUSS, SMART TRUSS, MAS TRUSS หรือ M TRUSS ขนาดตามวิศวกรกําหนด

วัสดุมุงหลังคา

มุงดวยกระเบื้องคอนกรีตซีแพคโมเนีย หรือเทียบเทา สีสมทอแสง แดงทับทิม น้ําตาลไพฑูรย
(เลือกสีภายหลัง) ครอบกระเบื้องหลังคาใชปูนทราย ตะเฆรางสแตนเลส# 24
-กรณีมุงดวย Metal Sheet ใชความหนา 0.47 มิลลิเมตร สี Alu-zinc ภายในติด PE Foam
ความหนา 5 มิลลิเมตร
-กรณีหลังคาเปนพื้นคอนกรีต (ผิวขัดมัน) ทําระบบกันซึมชนิดทา รุน Flintkote BUR 5 ของผูผลิต
SHELLหรือเทียบเทา
ยกเวน แบบบาน F-177, F-178, F-179, F-271,F-273, F-274
ใชแผนเหล็กสีขาว Insulated Roof - Standard Eของผูผลิต AQUALINE หรือเทียบเทา

การปองกันความรอน
ใตหลังคา

-ใชฉนวนปองกันความรอน Stay Cool ความหนา 3” รุน Premium ของผูผลิต SCG วางบนฝาเพดาน
หลังคารอบลาง – รอบบน (ยกเวนฝาโรงรถ, ฝาเฉลียง-ระเบียง, ฝาชายคา)
-กรณีแบบบานหลังคาเปนคอนกรีตหรือพื้นคอนกรีตทั้งหลัง (Concrete Floor) ใชฉนวนกันความรอน
Stay Cool รุน Premium ความหนา 6” ของผูผลิต SCG หรือเทียบเทา

เชิงชาย

ใชเชิงชายไฟเบอรซีเมนตบอรดของผูผลิต CONWOOD รุนTwo In One ชนิดเคลือบสีรองพื้น
หรือของผูผลิต SCG รุน One piece
กรณีวัสดุมุงเปน Metal Sheet ใช Flashing และวัสดุครอบปดชายสีเดียวกับหลังคา

7. หนาตาง
หนาตางทั่วไป

ใชไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน Smart ระบบ Single Lock ติดกระจกเขียวใสหนา 1 ½ หุน

หนาตางหองน้ํา

ใชไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน Smart ระบบ Single Lock ติดกระจกฝาหนา 1 ½ หุน

หนาตางบานเกล็ด (ถามี)

ใชไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน Smart ติดกระจกเขียวใสหนา 1 ½ หุน
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8. ประตู
ประตูเฉลียง / ระเบียง

ใชบานไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน Smart ระบบ Single Lock ติดกระจกเขียวใสหนา 1 ½ หุน

ประตูภายในทั่วไป/
หองนอน/โรงรถ/หองเก็บ
ของ (ถามี)

ใชบาน HDF ของผูผลิต UNIX รุน Extra P-06 สีขาว พรอมวงกบ Wood Plastic Composite (WPC)
ของผูผลิต UNIX รุน Subframe สีขาว

ประตูหองน้ํา

ใชไวนิลสีขาวบานทึบ ของผูผลิต WINDSOR รุน Superior ระบบ Single Lock (ตามแบบระบุ)

ประตูหองน้ําแมบาน

ใชไวนิลสีขาวบานทึบ ของผูผลิต WINDSOR รุน Superior ระบบ Single Lock (ตามแบบระบุ)

ประตูหองครัว
(เปดออกภายนอก)

ใชไวนิลสีขาวบานทึบ ของผูผลิต WINDSOR รุน Superior ระบบ Single Lock (ตามแบบระบุ)

ประตูหองแมบาน

บาน HDF ของผูผลิต UNIX รุน Extra P-06 พรอมวงกบ Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผลิต
UNIX รุน Subframe สีขาว หรือเทียบเทา ยกเวนบานเปดออกภายนอกใชบานทึบของผูผลิต
WINDSOR รุน Superior ระบบ Single Lock (ตามแบบระบุ)

ประตูหองเก็บของใตบันได
(ถามี)

ใชบาน PVC สีเทา

ประตูชองตูไฟฟา

ใชบาน ABS ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศ สีขาว

ราวระเบียง กันตก

ใชราวแสตนเลส / เหล็ก หรือตามแบบระบุ

9. อุปกรณประตู-หนาตาง
อุปกรณลอคประตูภายใน
ทั่วไป

ใชลูกบิดสแตนเลส ของผูผลิต IsOn รุน 8013ss
พรอมกันชนสแตนเลสของผูผลิต IsOn รุน 648ss

อุปกรณลอคประตูหองน้ํา

ใชลูกบิดของผูผลิต IsOn รุน 8013bk
พรอมกันชนสแตนเลสของผูผลิต IsOn รุน 648ss

บานพับประตูภายในทั่วไป

ใชบานพับสแตนเลส ของผูผลิต IsOn รุน 444413ss ขนาด 3” x 4”

บานพับประตูหองน้ํา/
(เปดออกภายนอก)

ใชบานพับสแตนเลสของผูผลิต IsOn รุน 444413ss ขนาด 3” x 4”

อุปกรณบานเกล็ดหนาตาง
(ถามี)

ใชของผูผลิต WINDSOR

อุปกรณประตูบาน

ใชของผูผลิต HAFELE
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เลื่อนแขวน (ถามี)
10. สุขภัณฑ

ใชของใชของผูผลิต VICTOR หรือ AMERICAN STANDARD (สีขาว) รุนเทียบเทา
(ตามที่บริษัทฯ กําหนด)

โถสวมนั่งราบ ชักโครก

-ใชรุน Canada รุน 03028602 พรอมอุปกรณ
สายชําระใชแบบครบเซท สีโครเมี่ยม รุน 05006469 พรอมใชวาลวเปด-ปด รุน 04008842

อางลางหนา

ใชชนิดแขวนผนังพรอมขารองอางรุน Amy ขนาด 450x475x610 mm. รุน 03028276

ที่ใสสบู

ใชชนิดเซรามิค รุน 03017164

ที่ใสกระดาษชําระ

ใชชนิดเซรามิค รุน 03017165

อางอาบน้ํา

ไมมีทุกแบบ

ฝกบัวสายออน/วาลวลอย

ใชรุน 04012641 / วาลวลอยเปด-ปดน้ํา สีโครเมี่ยม รุน 04008395

กอกอางลางหนา

ใชกอกเดี่ยว สีโครเมี่ยม รุน 04013584 สะดืออาง รุน 05008218
และทอน้ําทิ้ง P-Trap สีโครเมี่ยม รุน 05008213

โถปสสาวะ

ไมมีทุกแบบ

ชั้นวางของ

ใชชนิดเซรามิค รุน 03017162

กระจกเงา

ใชทรงสี่เหลี่ยม สีโคร-ทอง รุน 13001738

ราวแขวนผา

ใชชนิดเซรามิค รุน 03017163

กอกติดผนัง

ใชชนิดติดผนัง สีโครเมี่ยม รุน 04009591 (หองละ 1 จุด)

ระบายน้ําทิ้งพื้นหองน้ํา

ใชชนิดตะแกรงกันกลิ่น พรอมลิ้นกันแมลง สีโครเมี่ยม รุน 05008867
เสนผาศูนยกลาง 2” (สี่เหลี่ยม) ฝงในพื้น จํานวนหองละ 2 จุด

11. บันไดภายใน
โครงสรางบันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ขนาดตามวิศวกรกําหนด

ไมบันได

ใช Engineered Wood ทั้งชุด ของผูผลิต BEAVER WOOD เคลือบสีผิวจากโรงงานผลิต

ลูกนอน

ใชขนาด 250x30 มิลลิเมตร
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ลูกตั้ง

ใชขนาด 200x20 มิลลิเมตร

ราวบันได

ใชขนาด 75x50 มิลลิเมตร

เสา

ใชขนาด 100x100 มิลลิเมตร

ลูกกรง

ใชขนาด 50x50 มิลลิเมตร

พื้นชานพัก

ใชขนาดความหนา 30 มิลลิเมตร สองชิ้น (รอง V รอยตอ)

12. งานประปา

ขนาดตามขอกําหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค
ทอ PVC ทุกขนาด ใชของผูผลิตSCG หรือทอน้ําไทย

ทอน้ําดี/ทอประปา

ทอเมนใช PVC ขนาด ¾” ตอจากอาคารถึงมิเตอรประปาระยะไมเกิน 16.00 เมตร พรอมบอลวาลว
กานโลหะตอแยกชั้น ทอแยกใชทอ PVC ขนาด ½” ความหนาชั้น 13.5 (ไมรวมคาธรรมเนียมและ
เงินประกันมิเตอรของการประปา)

ทอน้ําเสีย/ทอน้ําทิ้ง

ทอสวมใชทอ PVC ขนาด 4” ทอน้ําทิ้งใชทอ PVC ขนาด 2” ความหนาชั้น 8.5

ทอระบายอากาศ

ทอ PVC ขนาด 1” ความหนาชั้น 5

ทอน้ําฝน

ทอ PVC ขนาด 2” ทอเมนขนาด 3” ความหนาชั้น 8.5 รูระบายน้ําฝนที่ระเบียง, หลังคาคอนกรีตใช
หัวกะโหลกสแตนเลส

13. สุขาภิบาล
ถังบําบัดน้ําเสีย

ใชถังไฟเบอรกลาสของผูผลิต AQUALINE รุน คุณภาพสูงสุด หรือของผูผลิต
PP รุน Ecotank หรือเทียบเทา (ฝงในดิน)

บอดักไขมัน

ใชบอไฟเบอรกลาส ของผูผลิต AQUALINE รุนD-MAX#248DG40 หรือของผูผลิต
PP รุน GT-30UG หรือเทียบเทา (ฝงในดิน)

ทอระบายน้ํา

ใชทอซีเมนตใยหินขนาดเสนผาศูนยกลาง 8" ตอจากตัวอาคารลงบอพักสาธารณะระยะไมเกิน 16.00 เมตร

บอพัก

บอพักน้ําสําเร็จรูปขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6.00 เมตร และทุกมุมเลี้ยว

14. งานไฟฟา

ขนาดสายไฟฟาตามขอกําหนดมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค

สายเมนภายนอก

ใชสายทองแดงหุมฉนวน PVC ชนิดสาย เดี่ยว (THW # 16 Sq.mm.) ตอหางจากชายคาถึงมิเตอรความยาว
สายไฟฟาไมเกิน 16.00 เมตร

สายไฟฟาภายใน

ใชสายทองแดงหุมฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยว เดินสายรอยในทอ PVC สีเหลือง ฝงในผนังและเดินบนฝา
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แผงควบคุมไฟฟา

ใชของผูผลิต HACO รุน HD-S109 (9 ชอง) ขนาด 15 แอมป พรอมอุปกรณตัดไฟรั่ว (RCD)

สวิตชแสงสวาง

ใชของผูผลิต HACO รุน Curve A8-S111, A8-S121 (ชนิด 2 ทางสําหรับโถงบันได)
หองละ 1 จุด เฉพาะหองนอนใหญ 2 จุด

ปลั๊กไฟฟา

ใชของผูผลิต HACO รุน Curve A8-E233 หองละ 2 จุด สําหรับหองโถงรับแขก 2 จุด
(ยกเวนหองเก็บของ /หองน้ํา /โถงชั้นลาง – ชั้นบน ไมม)ี

ปลั๊กทีวี/โทรศัพท

ใชของผูผลิต HACO รุน Curve A8-T075 (TV), A8-P024 (โทรศัพท)
กําหนดใหอยางละ 1 จุด

ดวงโคม

ลูกคาเปนผูจัดหาเอง

15. มิเตอรไฟฟา-ประปา
มิเตอรประปาถาวร

ทอประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง ¾” คาธรรมเนียม คาประกันมิเตอร และคาขยายเขต (ถามี)
ลูกคารับผิดชอบคาใชจายเอง

มิเตอรไฟฟาถาวร

ขนาด 15 แอมป คาธรรมเนียม คาประกันมิเตอร และคาขยายเขต (ถามี)
ลูกคารับผิดชอบคาใชจายเอง

16. งานสี
ผนังภายนอก

สีพลาสติกชนิดทาภายนอก ของผูผลิต TOA รุน TOA 4 Season รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

ผนังภายใน

สีพลาสติกชนิดทาภายใน ของผูผลิต TOA รุน TOA 4 Season รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

ผิวเหล็ก/ บาน HDF

ทาสีน้ํามัน ของผูผลิต TOA รุน Glipton ทาสีกันสนิม (ผิวเหล็ก) 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

เชิงชาย/
ไฟเบอรซีเมนตบอรด

สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของผูผลิต TOA รุน TOA 4 Season รองพื้น 1ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

17. งานอื่นๆ
การปองกันปลวก

บริษัทฯ เปนผูติดตอประสานงาน (ลูกคาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเอง)

วัสดุฉาบผนัง
คอนกรีตมวลเบา

ใชปูนซิเมนตสําเร็จรูป (ซิเมนตมอรตา) ของผูผลิต เอสซีจี อินทรีย ทีพีไอ สิงหมอรตา หรือเทียบเทา

วัสดุปูกระเบื้องเคลือบ

ใชปูนกาวซีเมนตตราเสือคูของผูผลิตสยามมอรตาร หรือเทียบเทา

การรับประกัน

รับประกันโครงสราง 20 ป รับประกันทั่วไป 1 ป
ทั้งนี้ ไมรวมงานวัสดุอุปกรณที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงานหรือการใชงานผิดประเภท

บัญชีวัสดุกอสรางมาตรฐาน รุน STANDARD SERIES 1-2561 (ลว.1 มิ.ย. 61)

7

บัญชีวัสดุกอสรางมาตรฐานรุน STANDARD SERIES 1-2561
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แตทั้งนี้มูลคารวมไมนอยกวาที่ระบุไวตาม
รายการขางตน และไมรวมรายการกอสรางอื่นๆ ดังตอไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารเดิมหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
- งานตกแตงภายในและจัดสวน
- งานทอระบายน้ําภายนอกขอบเขตที่ดิน
- งานมุงลวด, เหล็กดัดประตู-หนาตาง, รางน้ําฝน
- งานระบบปรับอากาศ
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