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หมวดงาน วสัดกุ่อสร้างมาตรฐาน รุ่น  STANDARD  SERIES 1-2564 

1. โครงสร้าง 

เสาเขม็ พืน้ทีก่รุงเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัใกลเ้คยีง  
-บา้นชัน้เดยีว ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรง I-22 ความยาวไม่เกิน 10.00 เมตร (2 ทอ่นต่อ) 
-บา้น 2 ชัน้ ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรง I-22 ความยาวไม่เกิน 16.00 เมตร (2 ทอ่นต่อ) 
-บา้น 3 ชัน้ ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรง I-22 ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร (2 ทอ่นต่อ) 
กรณี พืน้ทีไ่ม่สามารถตอกเสาเขม็ได ้ใหใ้ชเ้สาเขม็เจาะแทน ขนาดตามวศิวกรก าหนด     
(มคีา่ใชจ้่ายเพิม่)  
พืน้ทีใ่นต่างจงัหวดั (สภาพเป็นดนิแขง็) 
-บา้นชัน้เดยีว ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรงสีเ่หลีย่มขนาด 22 X 22  เซนติเมตร 
ความยาวไม่เกิน 8.00 เมตร  
-บา้น 2-3 ชัน้ ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรงสีเ่หลีย่มขนาด 22 X 22  เซนติเมตร 
ความยาวไม่เกิน 10.00 เมตร  
กรณี พืน้ทีไ่ม่สามารถตอกเสาเขม็ไดใ้หใ้ชฐ้านรากรบัน ้าหนกัแทน (ตามวศิวกรก าหนด) 

ฐานราก/เสา / คาน / 
พืน้ชัน้ล่าง / พืน้ชัน้บน 

คอนกรตีเสรมิเหลก็ Prefab System แบบ Multi-Joint Lock  
โครงสรา้งบางสว่นหล่อในที ่ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

พืน้โรงรถ  คอนกรตีเสรมิเหลก็ (เทและถ่ายน ้าหนกัลงบนพืน้ดนิ) ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

พืน้ซกัลา้ง  คอนกรตีเสรมิเหลก็ (เทและถ่ายน ้าหนกัลงบนพืน้ดนิ) ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

ถนนทางเขา้  ไม่มทีุกแบบ 

คอนกรตี คอนกรตีใชค้อนกรตีผสมเสรจ็ของผูผ้ลติ SCG, INSEE, TPI 

2. ระดบัพืน้ 

ระดบัพืน้ชัน้ล่าง  สงูกวา่ระดบัดนิในพืน้ทีก่่อสรา้งประมาณ  0.50 เมตร หรอืในแบบระบ ุ(กรณีพืน้ต่างระดบั) 

3. วสัดปุพืูน้ 

พืน้ชัน้ล่างทัว่ไป ปดูว้ยไมล้ามเินตหนา 8 มลิลเิมตร ของผูผ้ลติ INOVAR รุ่น InVogue  
พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC หรอืเทยีบเทา่ 

พืน้ชัน้บนทัว่ไป ปดูว้ยไมล้ามเินตหนา 8 มลิลเิมตร ของผูผ้ลติ INOVAR รุ่น InVogue  
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พรอ้มบวัเชงิผนงั  PVC หรอืเทยีบเทา่ 

พืน้หอ้งน ้าใหญ่ ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) 

พืน้หอ้งครวั ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) 

พืน้เฉลยีงทางเขา้หลกั ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท) 

พืน้หอ้งน ้าทัว่ไป ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้หอ้งน ้าแม่บา้น  ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้ระเบยีง ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้หอ้งเกบ็ของ ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้โรงรถ ผวิซเีมนตข์ดัหยาบ  

พืน้ถนนทางเขา้ ไม่มทีุกแบบ  

พืน้ทางเทา้ (ถา้ม)ี ผวิซเีมนตข์ดัหยาบ  

พืน้ซกัลา้ง ผวิซเีมนตข์ดัมนัเรยีบ   

4. ผนัง 

ผนงัทัว่ไป ก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบา (Auto Clave Concrete) ความหนา 7.5 เซนตเิมตร ฉาบปนูเรยีบ  
วสัดุฉาบผนงัใชป้นูซเีมนตส์ าเรจ็รปู (ซเีมนตม์อรต์า้) ของผูผ้ลติ เอสซจี ี อนิทรยี ์ ทพีไีอ 
สงิหม์อรต์า้ หรอืเทยีบเทา่ เฉพาะผนงัภายนอกฉาบทบัดว้ยซเีมนตม์อรต์า้สตูรปกป้องผนงั 
PD Mortar Plus พรอ้มท าผวิปาดบาง (Skim coat) 

ผนงัหอ้งน ้าใหญ่ ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 250 บาท)สงูไม่เกนิ 2.40 เมตร 

ผนงัหอ้งน ้าทัว่ไป ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) สงูไม่เกนิ 2.40 เมตร 

ผนงัหอ้งน ้าแมบ่า้น ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) สงูไม่เกนิ 1.60 เมตร 

ผนงัโชว ์(ถา้ม)ี  ก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบา (Autoclaved Concrete) ความหนา 7.5 เซนตเิมตร  
วสัดุกรุผวิใชก้ระเบือ้งแกรนิตสธีรรมชาต ิ BEZEN ขนาด 2” x 9” หรอืเทยีบเทา่ ปเูวน้รอ่ง 
ไม่ยาแนว (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 600 บาท)   
กรณกีรุดว้ยวสัดุไฟเบอรซ์เีมนต ์ใหใ้ชข้องผูผ้ลติ SCG หรอื CONWOOD หรอืตามแบบระบ ุ
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5. ฝ้าเพดาน 

ฝ้าชายคา  ใชแ้ผน่ฝ้าไวนิลของผูผ้ลติ SCG ชนิดเรยีบ รุ่น Solid Board โครงเครา่เหลก็เคลอืบ Zinc  

ยกเวน้ แบบบา้น F-115, F-116, F-117, F-118, F-119, F-121, F-122, F-128, F-134, F-

137, F-139, F-152, F-153, F-157, F-158, F-159, F-162, F-164, F-165, F-167, F-171, 
F-172, F-173, F-174, F-175, F176, F-181, F-191, FA-191, F-192, F-193, FA-193, F-

198 ใช้แผน่เหลก็เคลือบสีขาว Insulated Roof ของผูผ้ลติ AQUALINE หรอืเทยีบเท่า 

ฝ้าเพดานภายนอก       
(เฉลยีง/ระเบยีง/โรงรถ) 

ใชแ้ผน่ยปิซัม่บอรด์ชนิดทนชืน้ ของผูผ้ลติ SCG หรอื GYPMANTECH หนา 9 มลิลเิมตร 
ฉาบเรยีบรอยต่อ โครงเคร่าเหลก็เคลอืบ Zinc#26 

ฝ้าเพดานภายในทัว่ไป ใชแ้ผน่ยปิซัม่บอรด์ ของผูผ้ลติ SCG หรอื GYPMANTECH ความหนา 9 มลิลเิมตร  
ฉาบเรยีบรอยต่อ โครงเคร่าเหลก็เคลอืบ Zinc #26  
ฝ้าชัน้บนตดิตัง้ชอ่งเซอรว์สิส าเรจ็รปู ขนาด 60x60 เซนตเิมตร จ านวน 1 ชอ่ง 

ฝ้าหอ้งน ้า ใชแ้ผน่ยปิซัม่บอรด์ของผูผ้ลติ SCG หรอื GYPMANTECH หนา 9  มลิลเิมตร  ชนิดทนชืน้ 
ฉาบเรยีบรอยต่อ โครงเครา่เหลก็เคลอืบ  Zinc#26 

6. งานหลงัคา                  ใช้ระบบ PD Roof รุ่น Standard 

คานหลงัคา  คอนกรตีเสรมิเหลก็ Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ตามวศิวกรก าหนด 

โครงหลงัคา ใชเ้หลก็กลา้รบัแรงสงู (High strength) เคลอืบป้องกนัสนิมดว้ย Alu-Zinc (AZ-150) 
หรอืเทยีบเทา่  ตดิตัง้ดว้ยระบบน๊อตและสกร ูขนาดตามวศิวกรก าหนด 
กรณีใชห้ลงัคา Insulated Roof ใชโ้ครงหลงัคาเหลก็รปูพรรณ ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

วสัดุมุงหลงัคา มุงดว้ยกระเบือ้งคอนกรตี รุน่ ซแีพค หรอืเทยีบเท่า สอีฐิอ าไพ, แดงกุหลาบ, น ้าตาลโอ๊ค 
แดง (เลอืกสภีายหลงั)  ครอบกระเบือ้งหลงัคาใชร้ะบบครอบแหง้  ตะเฆร่างสแตนเลส#24 
-กรณีมงุดว้ย Metal Sheet ใชค้วามหนา 0.47 มลิลเิมตร ส ีAlu-zinc ภายในติด PE Foam  
ความหนา 5 มิลลิเมตร  
-กรณีหลงัคาเป็นพืน้คอนกรตี (ผวิขดัมนั) ท าระบบกนัซมึชนิดทา TOA Roof seal 
Sunblock หรอืเทยีบเทา่  
ยกเวน้ แบบบา้น F-115, F-116, F-117, F-118, F-119, F-121, F-122, F-128, F-134, F-
137, F-139, F-152, F-153, F-157, F-158, F-159, F-162, F-164, F-165, F-167, F-171, 
F-172, F-173, F-174, F-175, F176, F-181, F-191, FA-191, F-192, F-193, FA-193, F-
198 ใช ้Insulated Roof รุน่ Smart Seam Roof - Standard E ของผูผ้ลติ AQUALINE 
หรอืเทยีบเทา่ 
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ยกเวน้แบบบา้น F-205, F-206, F-207 และ F-208 ใชห้ลงัคาชงิเกิล้รฟู (เลอืกสภีายหลงั) 
ใชช้นิด 2 ชัน้ (Double layer) พรอ้มอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

การป้องกนัความรอ้น 
ใตห้ลงัคา 

-ใชฉ้นวนป้องกนัความรอ้น Stay Cool ความหนา 3” รุ่น Premium ของผูผ้ลติ SCG 
วางบนฝ้าเพดาน หลงัคารอบล่าง – รอบบน (ยกเวน้ฝ้าโรงรถ, ฝ้าเฉลยีง-ระเบยีง, 
ฝ้าชายคา, หลงัคา Insulated Roof) 
-กรณีแบบบา้นหลงัคาเป็นคอนกรตีหรอืพืน้คอนกรตีทัง้หลงั (Concrete Floor) 
ใชฉ้นวนกนัความรอ้น Stay Cool รุ่น Premium ความหนา 6 น้ิว ของผูผ้ลติ SCG 
หรอืเทยีบเทา่ 

เชงิชาย ใชเ้ชงิชายไฟเบอรซ์เีมนตบ์อรด์ของผูผ้ลติ CONWOOD รุ่น Two In One 
ชนิดเคลอืบสรีองพืน้ หรอืของผูผ้ลติ SCG ขนาด 6”, 8” ชนิดเคลอืบสรีองพืน้ หรอืเทยีบเทา่  
กรณีวสัดุมุงเป็น Metal Sheet ใช ้Flashing และวสัดุครอบปิดชายสเีดยีวกบัหลงัคา 

7. หน้าต่าง 

หน้าต่างทัว่ไป ใชอ้ลมูเินียม Powder coat สขีาว ชนิดบานเลื่อน ของ PD ALU  ตดิกระจกเขยีวใสหนา 1 
½ หุน 

หน้าต่างหอ้งน ้า ใชอ้ลมูเินียม Powder coat สขีาว ชนิดบานเลื่อน ของ PD ALU ตดิกระจกฝ้าหนา 1 ½ หุน 

หน้าต่างบานเกลด็(ถา้ม)ี ใชอ้ลมูเินียม Powder coat สขีาว ของ PD ALU ตดิกระจกเขยีวใสหนา 1 ½ หุน  

8. ประต ู

ประตเูฉลยีง / ระเบยีง ใชบ้านอลมูเินยีม Powder coat สขีาว ชนิดบานเลื่อน ของ PD ALU ตดิกระจกเขยีวใสหนา 
1 ½ หุน 

ประตภูายในทัว่ไป/หอ้ง
นอน/หอ้งแม่บา้น/หอ้ง 
เกบ็ของ (ถา้ม)ี  

ใชบ้าน Engineered wood ปิดผวิลามเินต รุน่ LMD (เลอืกสภีายหลงั) พรอ้มวงกบ Wood 
Plastic Composite (WPC) เคลอืบฟิลม์ลายไมส้ขีาว ของ PD WOOD  

ประตหูอ้งน ้า ใชบ้าน Wood Plastic Composite (WPC) ท าสพีน่ขาว พรอ้มวงกบเคลอืบฟิลม์ลายไม ้
สขีาว ของ PD WOOD รุน่ C-WPC 

ประตหูอ้งน ้าแม่บา้น ใชบ้าน PVC สขีาว ของผูผ้ลติ BATHIC รุน่คลาสสคิ BC-2  

ประตหูอ้งครวั /โรงรถ 
(เปิดออกภายนอก) 

ใชบ้าน Wood Plastic Composite (WPC) เสรมิโครงเหลก็ ท าสพีน่ขาว พรอ้มวงกบ 
เคลอืบฟิลม์ลายไมส้ขีาว ของ PD WOOD รุน่ C1-WPC 
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ประตหูอ้งเกบ็ของใต ้
บนัได (ถา้ม)ี 

ใชบ้าน PVC สเีทา  
 

ประตชูอ่งตูไ้ฟฟ้า ใชบ้าน ABS ชนิดมเีกลด็ระบายอากาศ สขีาว 

ราวระเบยีง กนัตก ใชร้าวแสตนเลส / เหลก็ หรอืตามแบบระบุ 

9. อปุกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

ประตเูฉลยีง, ระเบยีง ใชข้องผูผ้ลติ KINLONG  

หน้าต่างทัว่ไป ใชข้องผูผ้ลติ KINLONG  

อุปกรณ์ล๊อคประตภูาย 
ในทัว่ไป 

ใชล้กูบดิสแตนเลส ของผูผ้ลติ IsOn รุ่น 8013ss   
พรอ้มกนัชนสแตนเลสของผูผ้ลติ IsOn รุน่ 648ss 

อุปกรณ์ล๊อคประตหูอ้งน ้า ใชล้กูบดิของผูผ้ลติ IsOn รุ่น 8013bk  พรอ้มกนัชนสแตนเลสของผูผ้ลติ IsOn รุน่ 648ss  

บานพบัประต ู ใชบ้านพบัสแตนเลส ของผูผ้ลติ IsOn รุน่ 444413ss ขนาด 3” x 4” จ านวนบานละ 4 ตวั 

อุปกรณ์บานเกลด็หน้า 
ต่าง (ถา้ม)ี 

ใชข้องผูผ้ลติ สามศร 

อุปกรณ์ประตบูานเลื่อน 
แขวน (ถา้ม)ี 

 ใชข้องผูผ้ลติ PD ALU   

10. สขุภณัฑ ์ ใช้ของใช้ของผูผ้ลิต VICTOR (สีขาว) หรือเทียบเท่า  

โถสว้มนัง่ราบชกัโครก ใชรุ้น่ TT046 พรอ้มอุปกรณ์ 

สายช าระใชแ้บบครบเซท สโีครเมีย่ม รุ่น 05006469 พรอ้มใชว้าลว์เปิด-ปิด รุ่น 04008842 

อ่างลา้งหน้า ใชช้นิดแขวนผนงัพรอ้มขารองอ่างรุ่น Pear 6066B  

ทีใ่สส่บู ่ ใชช้นิดเซรามคิ รุ่น 03017164 

ทีใ่สก่ระดาษช าระ ใชช้นิดเซรามคิ รุ่น 03017165 

อ่างอาบน ้า ไม่มทีุกแบบ 

ฝักบวัสายอ่อน/วาลว์ลอย ใชรุ้น่  A-191+Hose 38#  / วาลว์ลอยเปิด-ปิดน ้า สโีครเมีย่ม รุ่น 04008395 
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ก๊อกอ่างลา้งหน้า ใชก๊้อกเดีย่ว สโีครเมีย่ม รุ่น 04013584 สะดอือ่าง รุ่น 05008218  

และทอ่น ้าทิง้ P-Trap สโีครเมีย่ม รุ่น 05008213 

โถปัสสาวะ  ไม่มทีุกแบบ 

ชัน้วางของ ใชช้นิดเซรามคิ รุ่น 03017162 

กระจกเงา ใชท้รงสีเ่หลีย่ม สโีคร-ทอง รุ่น 13001738  

ราวแขวนผา้ ใชช้นิดเซรามคิ รุ่น 03017163 

ก๊อกตดิผนงั ใชช้นิดตดิผนงั สโีครเมีย่ม รุ่น 04009591 (หอ้งละ 1 จุด) 

ระบายน ้าทิง้พืน้หอ้งน ้า ใชช้นิดตะแกรงกนักลิน่ พรอ้มลิน้กนัแมลง สโีครเมีย่ม รุน่ 05008867  
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2” (สีเ่หลีย่ม) ฝังในพืน้ จ านวนหอ้งละ 2 จุด 

11. บนัไดภายใน      

โครงสรา้งบนัได คอนกรตีเสรมิเหลก็ Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

ไมบ้นัได ใช ้Engineered Wood ทัง้ชุด ของผูผ้ลติ BEAVER WOOD เคลือบสีผิวจากโรงงาน    

ลกูนอน ใช้ขนาด 250x30 มิลลิเมตร 

ลกูตัง้ ใช้ขนาด 200x20 มิลลิเมตร 

ราวบนัได ใช้ขนาด 75x50 มิลลิเมตร 

เสา ใช้ขนาด 100x100 มิลลิเมตร 

ลกูกรง ใช้ขนาด 50x50 มิลลิเมตร 

พืน้ชานพกั ใช้ขนาดความหนา 30 มิลลิเมตร สองช้ิน (รอ่ง V รอยต่อ) 

12. งานประปา  ขนาดตามข้อก าหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภมิูภาค 
ท่อทัง้หมดใช้ของผูผ้ลิต SCG หรือท่อน ้าไทย 

ทอ่น ้าด/ีทอ่ประปา ทอ่เมนใช ้ PVC ขนาด ¾” ต่อจากอาคารถงึมเิตอรป์ระปาระยะไม่เกนิ 16.00 เมตร 
พรอ้มบอลวาลว์ กา้นโลหะต่อแยกชัน้ ทอ่แยกใชท้อ่ PVC ขนาด ½” ความหนาชัน้ 13.5  
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(ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและเงนิประกนัมเิตอรข์องการประปา) 

ทอ่น ้าเสยี/ทอ่น ้าทิง้ ทอ่สว้มใชท้อ่ PVC ขนาด 4” ท่อน ้าทิง้ใชท้อ่ PVC ขนาด 2” ความหนาชัน้ 8.5 

ทอ่ระบายอากาศ ทอ่ PVC ขนาด 1” ความหนาชัน้ 5 

ทอ่น ้าฝน ทอ่ PVC ขนาด 2” ทอ่เมนขนาด 3” ความหนาชัน้ 8.5 รรูะบายน ้าฝนทีร่ะเบยีง, 
หลงัคาคอนกรตีใชห้วักะโหลกสแตนเลส 

13. สขุาภิบาล 

ถงับ าบดัน ้าเสยี ใชข้องผูผ้ลติ DOS รุ่น ST-21/GY หรอืของผูผ้ลติ PP รุ่น Ecotank หรอืเทยีบเทา่ 
(ฝังในดนิ) 

บ่อดกัไขมนั ใชข้องผูผ้ลติ DOS รุน่ GT-09/BK-40 หรอืของผูผ้ลติ PP รุ่น GT-30UG หรอืเทยีบเทา่ 
(ฝังในดนิ) 

ทอ่ระบายน ้า ใชท้อ่ซเีมนตใ์ยหนิขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 8" ต่อจากตวัอาคารลงบ่อพกัสาธารณะระยะ 
ไม่เกนิ 16.00 เมตร 

บ่อพกั บ่อพกัน ้าส าเรจ็รปูขนาด 30 x 40 เซนตเิมตร ทุกระยะ 6.00 เมตร และทุกมมุเลีย้ว 

14. งานไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าตามข้อก าหนดมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า 
ส่วนภมิูภาค 

สายเมนภายนอก ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน PVC ชนิดสาย เดีย่ว (THW # 16 Sq.mm.) ต่อห่างจากชายคา 
ถงึมเิตอรค์วามยาวสายไฟฟ้าไม่เกนิ 16.00 เมตร  

สายไฟฟ้าภายใน ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน PVC ชนิดสายเดีย่ว เดนิสายรอ้ยในทอ่ PVC สเีหลอืง 
ฝังในผนงัและเดนิบนฝ้า 

แผงควบคุมไฟฟ้า ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น HD-S109 (9 ชอ่ง) ขนาด 15 แอมป์ พรอ้มอุปกรณ์ตดัไฟรัว่ 
(RCBO) 

สวติชแ์สงสวา่ง ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น Alpha AP-S111, AP-S121 (ชนิด 2 ทางส าหรบัโถงบนัได) 
หอ้งละ 1 จุด เฉพาะหอ้งนอนใหญ่ 2 จุด 

ปลัก๊ไฟฟ้า ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น Alpha AP-E233 หอ้งละ 2 จุด ส าหรบัหอ้งโถงรบัแขก 2 จุด  
(ยกเวน้หอ้งเกบ็ของ /หอ้งน ้า /โถงชัน้ล่าง – ชัน้บน ไม่ม)ี 

ปลัก๊ทวี/ีโทรศพัท ์ ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น Alpha AP-T075 (TV), AP-P024 (โทรศพัท)์ อย่างละ 1 จุด 
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ดวงโคม ลกูค้าเป็นผูจ้ดัหาเอง  

15. มิเตอรไ์ฟฟ้า-ประปา 

มเิตอรป์ระปาถาวร ทอ่ประปาขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ¾” คา่ธรรมเนียม คา่ประกนัมเิตอร ์และคา่ขยายเขต 

(ถา้ม)ี  ลกูค้ารบัผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  

มเิตอรไ์ฟฟ้าถาวร ขนาด 15 แอมป์ คา่ธรรมเนียม ค่าประกนัมเิตอร ์และค่าขยายเขต (ถา้ม)ี  
ลกูค้ารบัผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง    

16. งานสี 

ผนงัภายนอก สพีลาสตกิชนดิทาภายนอก ของผูผ้ลติ TOA รุ่น TOA 4 Season  
รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทบั 2 ครัง้  

ผนงัภายใน สพีลาสตกิชนดิทาภายใน ของผูผ้ลติ TOA รุ่น TOA 4 Season  
รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทบั 2 ครัง้  

ผวิเหลก็/ บาน HDF ทาสนี ้ามนั ของผูผ้ลติ TOA รุ่น Glipton ทาสกีนัสนมิ (ผวิเหลก็) 1 ครัง้ ทาทบั 2 ครัง้  

เชงิชาย/ไฟเบอรซ์เีมนต์
บอรด์ 

สพีลาสตกิชนดิทาภายนอกของผูผ้ลติ TOA รุ่น TOA 4 Season  
รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทบั 2 ครัง้  

17. งานอ่ืนๆ 

การป้องกนัปลวก บรษิทัฯ เป็นผูต้ดิต่อประสานงาน (ลกูคา้เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายเอง) 

วสัดุปกูระเบือ้งเคลอืบ ใชป้นูกาวซเีมนต ์PD Mortar หรอืเทยีบเท่า 

การรบัประกนั รบัประกนัโครงสร้าง 20 ปี รบัประกนัทัว่ไป 1 ปี  

ทัง้นี้ ไม่รวมงานวสัดุอุปกรณ์ทีเ่สือ่มสภาพตามอายกุารใชง้านหรอืการใชง้านผดิประเภท 

 
หมายเหตุ  : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ส าหรบัการเปลีย่นแปลงบางรายการตามความเหมาะสม 
แต่ทัง้นี้มลูคา่รวมไมน้่อยกวา่ทีร่ะบุไวต้ามรายการขา้งตน้ และไมร่วมรายการก่อสรา้งอื่นๆ ดงัต่อไปนี้ 
- งานรือ้ถอนอาคารเดมิหรอืสิง่ปลกูสรา้งอื่นๆ   - งานตกแต่งภายในและจดัสวน 
- งานท่อระบายน ้าภายนอกขอบเขตทีด่นิ    - งานมุง้ลวด, เหลก็ดดัประตู-หน้าต่าง, รางน ้าฝน 
- งานระบบปรบัอากาศ 


