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หมวดงาน บญัชีวสัดกุ่อสร้างมาตรฐาน รุ่น EXCLUSIVE ONE SERIES 1-2564 

1. โครงสร้าง  

เสาเขม็ พืน้ทีก่รุงเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัใกลเ้คยีง  
-บา้นชัน้เดยีว ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรง I-22 ความยาวไมเ่กนิ 10.00 เมตร (2 ทอ่นต่อ) 
-บา้น 2 ชัน้ ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรง I-22 ความยาวไม่เกนิ 18.00 เมตร (2 ทอ่นต่อ) 
-บา้น 3 ชัน้ ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรง I-22 ความยาวไม่เกนิ 21.00 เมตร (2 ทอ่นต่อ) 
กรณี พืน้ทีไ่ม่สามารถตอกเสาเขม็ได ้ใหใ้ชเ้สาเขม็เจาะแทน ขนาดตามวศิวกรก าหนด  
(มคีา่ใชจ้่ายเพิม่) 
พืน้ทีใ่นต่างจงัหวดั (สภาพเป็นดนิแขง็) 
-บา้นชัน้เดยีว ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรงสีเ่หลีย่ม 22 X 22  เซนตเิมตร  
ความยาวไมเ่กนิ 8.00 เมตร  
-บา้น 2-3 ชัน้ ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรงสีเ่หลีย่ม 22 X 22  ความยาวไมเ่กนิ 10.00 เมตร  
กรณี พืน้ทีไ่ม่สามารถตอกเสาเขม็ไดใ้หใ้ชฐ้านรากรบัน ้าหนกัแทน (ตามวศิวกรก าหนด) 

ฐานราก/เสา / คาน 
/พืน้ชัน้ล่าง/ พืน้ชัน้บน/ 
พืน้โรงรถ 

คอนกรตีเสรมิเหลก็ Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock  
โครงสรา้งบางสว่นหล่อในที ่ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

พืน้ซกัลา้ง  คอนกรตีเสรมิเหลก็ (เทบนดนิ) 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 รุน่ InVogue หรอื  
KRONOTEX รุน่ Exquisit พรอ้มบวัเชงิผนงั  PVC หรอืเทยีบเทา่ 

พืน้หอ้งผูส้งูวยั ผวิปดูว้ยพืน้ลดแรงกระแทก Safety floor ชนิด PVC ของผูผ้ลิต KRONOTEX 
พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC  
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พืน้ชัน้บนทัว่ไป ปดูว้ยไมล้ามเินตหนา 8 มลิลเิมตร ของผูผ้ลติ INOVAR รุน่ InVogue หรอื  
KRONOTEX รุน่ Exquisit  พรอ้มบวัเชงิผนงั  PVC หรอืเทยีบเทา่ 

พืน้หอ้งน ้าใหญ่ ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 400 บาท) 

พืน้หอ้งน ้าทัว่ไป ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 300 บาท) 

พืน้เฉลยีงทางเขา้หลกั ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ OSET ขนาด 15 x 60 เซนตเิมตร เกรด A 
(ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 550 บาท)  

พืน้ระเบยีง/เฉลยีงทัว่ไป ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้หอ้งแม่บา้น ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้หอ้งเกบ็ของ ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้หอ้งซกัรดี (ถา้ม)ี ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้หอ้งครวั ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 300 บาท) 

พืน้หอ้งน ้าแม่บา้น ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) 

พืน้โรงรถ ผวิซเีมนตข์ดัหยาบ  

พืน้ถนนทางเขา้ ไม่มทีุกแบบ  

พืน้ทางเทา้ (ถา้ม)ี ผวิซเีมนตข์ดัหยาบ  

พืน้ซกัลา้ง ผวิซเีมนตข์ดัมนัเรยีบ   

4. ผนัง 

ผนงัทัว่ไป ก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบา  (Autoclave Concrete) ความหนา 7.5 เซนตเิมตร 
ฉาบปนูเรยีบพรอ้มท าผวิปาดบาง (Skim coat) วสัดุฉาบผนงัใชป้นูซเีมนตส์ าเรจ็รปู 
(ซเีมนตม์อรต์า้) ของผูผ้ลติ เอสซจี ีอนิทรยี ์ทพีไีอ สงิหม์อรต์า้ หรอืเทยีบเท่า 
เฉพาะผนงัภายนอกฉาบทบัดว้ยซเีมนตม์อรต์า้สตูรปกป้องผนงั PD Mortar Plus 
พรอ้มท าผวิปาดบาง (Skim coat) 

ผนงัหอ้งน ้าใหญ่ ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 400 บาท) สงูไม่เกนิ 2.40 เมตร 

ผนงัหอ้งน ้าทัว่ไป ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 300 บาท) สงูไม่เกนิ 2.40 เมตร 
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ผนงัหอ้งน ้าแมบ่า้น ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ  เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 200 บาท) สงูไม่เกนิ 2.40 เมตร 

ผนงัโชว ์(ถา้ม)ี ก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบา  (Autoclaved Concrete) ความหนา 7.5 เซนตเิมตร  
วสัดุกรุผวิใชก้ระเบือ้งแกรนิตสธีรรมชาต ิ BEZEN ขนาด 2” x 9” หรอืเทยีบเทา่ ปเูวน้รอ่ง 
ไม่ยาแนว (ราคาไมเ่กนิตารางเมตรละ 700 บาท) หรอืเทยีบเท่า 
กรณกีรุดว้ยวสัดุไฟเบอรซ์เีมนต ์ใหใ้ชข้องผูผ้ลติ SCG หรอื CONWOOD หรอืตามแบบระบ ุ

5. ฝ้าเพดาน 

ฝ้าเพดานภายในทัว่ไป ใชแ้ผน่ยปิซัม่บอรด์ ของผูผ้ลติ SCG หรอื GYPMANTECH ความหนา 9 มลิลเิมตร 
ฉาบเรยีบรอยต่อ   โครงเครา่เหลก็เคลอืบ Zinc#26 ชัน้บนตดิตัง้ชอ่งเซอรว์สิส าเรจ็รปู ขนาด 
60x60 ซม. จ านวน 1 ชอ่ง 

ฝ้าภายนอก (ชายคา) ใชร้ะแนง Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผ้ลติ PD WOOD รุน่ pws 65  

สธีรรมชาต ิหรอืเทยีบเท่า โครงเครา่ใชเ้หลก็เคลอืบ Zinc พรอ้มมุง้ไนลอนกนัแมลง 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, F-210, F-211  ใช้แผน่เหลก็เคลือบสีขาว INSULATED ROOF ของผูผ้ลติ 
AQUALINE หรอืตามแบบระบุ 

ฝ้าเฉลยีง/ระเบยีง/โรงรถ ใชแ้ผน่ยปิซัม่บอรด์ชนิดทนชืน้ของผูผ้ลติ SCG หรอื GYPMANTECH ความหนา 9 มลิลเิมตร 
ฉาบเรยีบรอยต่อ โครงเคร่าเหลก็เคลอืบ Zinc#26 

ฝ้าหอ้งแม่บา้น/เกบ็ของ ใชแ้ผน่ยปิซัม่บอรด์ของผูผ้ลติ SCG หรอื GYPMANTECH หนา 9  มลิลเิมตร 
ฉาบเรยีบรอยต่อ โครงเครา่เหลก็เคลอืบ Zinc#26 

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

6. งานหลงัคา               ใช้ระบบ PD Roof รุ่น Exclusive 

คานหลงัคา  คอนกรตีเสรมิเหลก็  Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock ตามวศิวกรก าหนด 

โครงหลงัคา ใชเ้หลก็กลา้รบัแรงสงู (High strength) เคลอืบป้องกนัสนิมดว้ย Alu-Zinc (AZ-150) ตดิตัง้ 
ดว้ยระบบน๊อตและสกร ูขนาดตามวศิวกรก าหนด 
กรณีใชห้ลงัคา Insulated Roof ใชโ้ครงหลงัคาเหลก็รปูพรรณ ขนาดตามวศิวกรก าหนด 
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หลงัคา - มุงดว้ยกระเบือ้งคอนกรตี รุน่ ซแีพค หรอืเทยีบเทา่ สนี ้าตาลโอ๊คแดง, อฐิอ าไพ, 
เทาปีกนางนวล, ประกายทอง, ประกายตะวนั, ประกายโกเมน, (เลอืกสภีายหลงั) 
ครอบกระเบือ้งหลงัคาใชร้ะบบครอบแหง้ ตะเฆร่างสแตนเลส# 24  
-กรณมีุงดว้ย 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, F-210, F-211 ใช ้Insulated Roof รุ่น Smart Seam Roof - Standard E ของผูผ้ลติ 
AQUALINE หรอืเทยีบเทา่ 
- ยกเวน้แบบบา้น F-212, F-213, F-214 ใชห้ลงัคาชงิเกิล้รฟู (เลอืกสภีายหลงั) ใชช้นิด 2 
ชัน้ (Double layer) พรอ้มอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

การป้องกนัความรอ้น 
ใตห้ลงัคา 

ใชแ้ผน่ฉนวนป้องกนัความรอ้น ของ STAY COOL ความหนา 3” รุน่ Premium หรอืเทยีบ 
เทา่ วางบนฝ้าเพดาน หลงัคารอบล่าง–รอบบน (ยกเวน้ฝ้าโรงรถ, ฝ้าเฉลยีง-ระเบยีง, 
ฝ้าชายคา, หลงัคา Insulated Roof) ส าหรบัแบบบา้นทีห่ลงัคาเป็นคอนกรตีหรอืพืน้ 
คอนกรตีทัง้หลงั (Concrete Floor) ใชฉ้นวนกนัความรอ้น Stay Cool รุ่น Premium 
ความหนา 6” 

เชงิชาย ไฟเบอรซ์เีมนตบ์อรด์ของผูผ้ลติ CONWOOD รุน่ Two In One ชนิดเคลอืบสรีองพืน้ 
หรอืของผูผ้ลติ SCG ขนาด 6”, 8” ชนิดเคลอืบสรีองพืน้ หรอืเทยีบเท่า 
กรณีวสัดุมุงเป็น Metal Sheet ใช ้Flashing และวสัดุครอบปิดชายสเีดยีวกบัหลงัคา 

7. หน้าต่าง 

หน้าต่างทัว่ไป ใชไ้วนิลของผูผ้ลติ WINDSOR รุ่น MARK II ระบบ Single Lock หรอืเทยีบเทา่ 
ตดิกระจกเขยีวใสหนา 1 ½ หุน  

หน้าต่างหอ้งน ้า ใชไ้วนิลของผูผ้ลติ WINDSOR รุ่น MARK II ระบบ Single Lock หรอืเทยีบเทา่ 
ตดิกระจกฝ้าหนา 1 ½ หุน 

หน้าต่างบานเกลด็ ใชไ้วนิลของผูผ้ลติ WINDSOR รุ่น MARK II หรอืเทยีบเทา่ ตดิกระจกเขยีวใสหนา 1 ½ หุน 

8. ประต ู
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ประตเูฉลยีง/ระเบยีง ใชไ้วนิลของผูผ้ลติ WINDSOR รุ่น MARK II ระบบ Single Lock หรอืเทยีบเทา่ 
ตดิกระจกเขยีวใสหนา 1 ½ หุน ประตเูฉลียงทางเข้าหลกัใช้ระบบ Multi-point Lock 
จ านวน 1 ชุด 

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

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

ประตหูอ้งน ้า ใชบ้าน Wood Plastic Composite (WPC) ท าสพีน่ขาว 
พรอ้มวงกบเคลอืบฟิลม์ลายไมส้ขีาว ของผูผ้ลติ PD WOOD รุน่ C-WPC-001-003 

ประตหูอ้งครวั /โรงรถ 
(เปิดออกภายนอก) 

ใชบ้าน Wood Plastic Composite (WPC) เสรมิโครงเหลก็ ท าสพีน่ขาว 
พรอ้มวงกบเคลอืบฟิลม์ลายไมส้ขีาวของผูผ้ลติ PD WOOD รุน่ C1-WPC-008, 011, 012 

ประตหูอ้งน ้าแม่บา้น ใชบ้าน PVC สขีาว ของผูผ้ลติ BATHIC รุน่คลาสสคิ BC-2  

ประตหูอ้งเกบ็ของใต ้
บนัได (ถา้ม)ี  

ใชบ้าน PVC สเีทา ของผูผ้ลติ BATHIC รุน่คลาสสคิ เคลอืบ TPU  

ประตชูอ่งตูไ้ฟฟ้า ใชบ้าน ABS ชนิดมเีกลด็ระบายอากาศ สขีาว 

ราวระเบยีง กนัตก ใชไ้วนิลของผูผ้ลติ WINDSOR  ตามแบบระบุ (เหลก็/ สแตนเลส) 

9. อปุกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

ประตทูัว่ไป/หอ้งนอน/ 
หอ้งแม่บา้น 

อุปกรณ์ล๊อคใชม้อืจบักา้นโยกสแตนเลสของผูผ้ลติ MATURE รุน่ MTL-001-C หรอืเทยีบเทา่ 

บานพบัประตทูัว่ไป/ 
หอ้งนอน/หอ้งแมบ่า้น 

ใชบ้านพบัสแตนเลส ของผูผ้ลติ MATURE รุน่ MH-4325HS2BB SS หรอืเทยีบเท่า บานละ  
4 ตวั 

ประตคูรวั/โรงรถ 
(เปิดออกภายนอก) 

อุปกรณ์ล๊อคใชม้อืจบักา้นโยกสแตนเลสของผูผ้ลติ MATURE รุน่ MTL-001-C หรอื 
เทยีบเท่า 

ประตหูอ้งน ้า/หอ้งน ้า 
แม่บา้น 

อุปกรณ์ล๊อคใชล้กูบดิสแตนเลสของผูผ้ลติ MATURE รุน่ MT-001 SS หรอืเทยีบเท่า 
หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้น่ MK-012-B SS (eco) 

บานพบัประตหูอ้งน ้า/ 
ประตคูรวั 
(เปิดออกภายนอก) 

ใชบ้านพบัสแตนเลสของผูผ้ลติ MATURE รุน่ MH-4325HS2BB SS หรอืเทยีบเท่า บานละ  
4 ตวั 
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อุปกรณ์บานเกรด็หน้า
ต่าง(ถา้ม)ี  

ใชข้องผูผ้ลติ WINDSOR หรอืเทยีบเทา่ 

10. สขุภณัฑ ์ ใช้ของใช้ของผูผ้ลิต AMERICAN STANDARD หรือของผูผ้ลิต COTTO (สีขาว)  
รุน่เทยีบเท่า (ตามทีบ่รษิทัฯก าหนด) 

โถสว้มนัง่ราบชกัโครก หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้น่ STD HALO TF-2894W-WT-0 พรอ้มอุปกรณ์ 
หอ้งน ้าแม่บา้น ใชรุ้น่ TF-2697NW –WT-0 พรอ้มอุปกรณ์ ใชส้ต๊อปวาลว์ รุน่ A-4400-SP 

อ่างลา้งหน้า หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้น่ TF-476 ชนิดฝังเคาน์เตอร ์

หอ้งน ้าแม่บา้น ใชรุ้น่ TF-0947 ชนิดแขวนผนงั 

เคาน์เตอรห์อ้งน ้า เคาน์เตอรผ์วิปกูระเบือ้งเคลอืบลายธรรมดา เกรด A ชนิดเดยีวกบัผนงั / หอ้งน ้าแมบ่า้นไม่ม ี

โถปัสสาวะ ใชรุ้น่ TF-6789N-WT-0 พรอ้มอุปกรณ์ฟลชัวาลว์ (ตดิหอ้งน ้าล่าง 1 หอ้ง) 

ทีใ่สส่บู ่ หอ้งน ้าทัว่ไปใชรุ้น่ TF-9251 / หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้น่ TF-9000 

ทีใ่สก่ระดาษช าระ หอ้งน ้าทัว่ไปใชรุ้น่ Standard TF-9253 / หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้น่ TF- 9011 

อ่างอาบน ้า ไม่มทีุกแบบ 

ก๊อกน ้าเยน็ยนือาบแบบ
ตดิผนงั 

หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้น่ STD WINSTON FFAST604-7T1500BT0  
ชุดฝักบวั รุน่ STD SMART A-6014-HS / หอ้งน ้าแมบ่า้นใชข้อง VYV  

ก๊อกอ่างลา้งหน้า หอ้งน ้าทัว่ไปและหอ้งแม่บา้น ใชรุ้น่ STD WINSTON FFAST601-1T1500BT0 

ชุดสายช าระ หอ้งน ้าทัว่ไปใชรุ้น่ A-4700A-WT สขีาว พรอ้มสต๊อปวาลว์ รุน่ A-4400-SP /  
หอ้งน ้าแม่บา้น ใชข้อง VYV และสต๊อปวาลว์ ชนิดโครเมีย่ม รุ่น STD A-4401   

ชัน้วางของ หอ้งน ้าแม่บา้น รุ่น TF- 9075  

กระจกเงา หอ้งน ้าทัว่ไปใชรุ้น่ LV- 02 / หอ้งน ้าแม่บา้น ใชข้อง VYV 

ราวแขวนผา้ หอ้งน ้าทัว่ไปใชรุ้น่ TF-9254 / หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้น่ TF-9085   

ก๊อกตดิผนงั หอ้งน ้าทัว่ไปและหอ้งน ้าแม่บา้น ใชรุ้น่ STD WINSTON FFAST602-0T0500BT0  
(หอ้งละ 1 จุด) 

ระบายน ้าทิง้พืน้หอ้งน ้า ใชช้นิดตะแกรงดกักลิน่เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 2” (สีเ่หลีย่ม) ฝังในพืน้จ านวนหอ้งละ 2 จุด 

11. ห้องน ้าผู้สงูวยั (ถ้ามี)    ใช้ของผูผ้ลิต American Standard (สีขาว) หรือเทียบเท่า 
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โถสว้มนัง่ราบ ชกัโครก ใชรุ้น่ CYGNET TF-2626SC-WT-0 

อ่างลา้งหน้า ใชรุ้น่ CYGNET WP-1511-WT 

เคาน์เตอรห์อ้งน ้า เคาน์เตอรผ์วิปกูระเบือ้งเคลอืบลายธรรมดา เกรด A ชนิดเดยีวกบัผนงั 

กระจกเงา ใชรุ้น่ LV- 02 

ทีใ่สส่บู ่ ใชรุ้น่ TF-9251 

ทีใ่สก่ระดาษช าระ ใชรุ้น่ Standard TF-9253 

ราวแขวนผา้ ใชรุ้น่ TF-9254 

ก๊อกน ้าเยน็ยนือาบแบบ
ตดิผนงั 

ใชรุ้น่ STD WINSTON FFAST604-7T1500BT0 

ก๊อกอ่างลา้งหน้า ใชรุ้น่ STD WINSTON FFAST601-1T1500BT0 

ก๊อกตดิผนงั ใชรุ้น่ STD WINSTON FFAST602-0T0500BT0 

ระบายน ้าทิง้พืน้หอ้งน ้า ใชข้องผูผ้ลติ COTTO รุน่ CT699Z1 (ขนาด 80 เซน็ตเิมตร) 

อุปกรณ์เสรมิความ 
ปลอดภยั 

- ราวมอืจบั COTTO HANDICARE CT752#SA 

-พนกัแขนแบบพบัเกบ็  COTTO CT0190 

12. บนัไดภายใน 

โครงสรา้งบนัได คอนกรตีเสรมิเหลก็ Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock 
ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

ไมบ้นัไดทัง้ชดุ  ใช ้Engineered Wood ทัง้ชุด ของผูผ้ลติ MUKU หรอื BEAVER WOOD 
เคลือบสีผิวจากโรงงานผลิต ขนาดตามแบบระบ ุ

ลกูนอน ใช้ขนาด 250x30 มิลลิเมตร 

ลกูตัง้ ใช้ขนาด 200x20 มิลลิเมตร 

ราวบนัได ใชข้นาด 75x50 มลิลเิมตร 

เสา ใชข้นาด 100x100 มลิลเิมตร 
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ลกูกรง ใชข้นาด 50x50 มลิลเิมตร 

พืน้ชานพกั ใช้ขนาดความหนา 30 มิลลิเมตร สองช้ิน (รอ่ง V รอยต่อ) 

13. งานประปา ขนาดตามข้อก าหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภมิูภาค
ท่อทัง้หมดใช้ของผูผ้ลิต SCG หรือท่อน ้าไทย 

ทอ่น ้าด/ีทอ่ประปา ทอ่เมนใช ้PVC ขนาด ¾” ต่อจากอาคาร ถงึมเิตอรป์ระปาระยะไมเ่กนิ 16.00 
เมตรพรอ้มบอลวาลว์กา้นโลหะต่อแยกชัน้ ทอ่แยกเขา้สขุภณัฑใ์ชท้อ่ PVC ขนาด ½” 
ความหนาชัน้ 13.5 

ทอ่น ้าเสยี/ทอ่น ้าทิง้ ทอ่โสโครกใช ้PVC ขนาด 4” ความหนาชัน้ 8.5 ท่อน ้าทิง้ทอ่แยกใช ้PVC ขนาด 2” 
ทอ่เมนใชข้นาด 3” ความหนาชัน้ 8.5 

ทอ่ระบายอากาศ ทอ่ PVC ขนาด 1” ความหนาชัน้ 5  

ทอ่น ้าฝน ใชท้อ่ PVC ขนาด 2” ทอ่เมนใชข้นาด 3” ความหนาชัน้ 8.5 รรูะบายน ้าฝนทีร่ะเบยีง, 
หลงัคาคอนกรตีใชห้วักะโหลกสแตนเลสขนาด 2” หรอืตามแบบระบุ 

14. สขุาภิบาล 

ถงับ าบดัน ้าเสยี ใชข้องผูผ้ลติ DOS รุน่ 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" 
ต่อจากตวัอาคารลงบ่อพกัสาธารณะระยะไมเ่กนิ 16.00 เมตร  

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

15. งานไฟฟ้า  ขนาดสายไฟฟ้าตามข้อก าหนดมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาค 

สายเมนภายนอก ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน PVC ชนิดสาย เดีย่ว (THW # 35 Sq.mm.) 
ต่อห่างจากชายคาถงึเสาไฟฟ้าความยาวสายไฟฟ้าไม่เกนิ 16.00 เมตร 

สายไฟฟ้าภายใน ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน PVC ชนิดสายเดีย่ว เดนิสายรอ้ยในทอ่ PVC สเีหลอืงฝังในผนงั 
และเดนิบนฝ้า 
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แผงควบคุมไฟฟ้า ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น HD-S116 (16 ชอ่ง) ขนาด 15 แอมป์ หรอืเทยีบเท่า 
พรอ้มอุปกรณ์ตดัไฟรัว่ (RCBO)  

สวติชแ์สงสวา่ง ใชช้นิดฝังเรยีบของผูผ้ลติ HACO รุ่น DECO W2711, W2711A-2  (ชนิด 2 ทางเฉพาะ 
โถงบนัได) หอ้งละ 1 จุด เฉพาะหอ้งนอนใหญ่ 2 จุด   

สายไฟของเครือ่งปรบัอ
ากาศ 

ก าหนดเดนิสายไฟฟ้าหอ้งนอนใหญ่ 1 จุด 

ปลัก๊ไฟฟ้า ใชช้นิดฝังเรยีบของผูผ้ลติ HACO รุ่น Deco W8416V2 หอ้งละ 2 จุด ส าหรบัหอ้งโถงรบัแขก  
3 จุด (ยกเวน้หอ้งเกบ็ของ / หอ้งน ้า) 

ปลัก๊ทวี/ีโทรศพัท ์ ใชช้นิดฝังเรยีบของผูผ้ลติ HACO รุ่น Deco W8201(TV), W8201TU อย่างละ 1 จุด  

ดวงโคม ลกูคา้เป็นผูจ้ดัหาเอง  

16. มิเตอรไ์ฟฟ้า-ประปา 

มเิตอรป์ระปาถาวร ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ¾” ไม่รวมค่าธรรมเนียมและเงนิประกนัมเิตอรข์องการประปา  
(ไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการขยายเขต) 

มเิตอรไ์ฟฟ้าถาวร ขนาด 15 แอมป์ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและเงนิประกนัมเิตอรข์องการไฟฟ้า  
(ไม่รวมคา่ขยายเขต)  

17. งานสี 

ผนงัภายนอก สพีลาสตกิชนดิทาภายนอก ของผูผ้ลติ TOA รุ่น Shield One รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทบั 2 ครัง้ 

ผนงัภายใน สพีลาสตกิชนดิทาภายในของผูผ้ลติ TOA รุ่น TOA  4 Season หรอืเทยีบเทา่ รองพืน้ดว้ย 
TOA รุ่น Shield One 1 ครัง้ ทาทบั 2 ครัง้  

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

เชงิชาย/ 
ไฟเบอรซ์เีมนตบ์อรด์ 

สพีลาสตกิชนดิทาภายนอกของผูผ้ลติ TOA รุ่น Shield One หรอืเทยีบเท่า รองพืน้ 1 ครัง้ 
ทาทบั 2 ครัง้ 

18. ระบบระบายอากาศภายในบา้น 

อุปกรณ์ระบายอากาศ ใชเ้ครือ่งสรา้งอากาศบรสิทุธิแ์ละป้องกนัฝุ่ น PM 2.5 ของ PD Fresh Airflow รุ่น Fresh I 
ตดิตัง้ทีผ่นงั เฉพาะหอ้งนอน  



 

 

บญัชีวสัดกุ่อสร้างมาตรฐาน  รุ่น   EXCLUSIVE SERIES 1-2564 
 

 
บญัชวีดัสกุ่อสรา้งมาตรฐานรุน่ EXCLUSIVE SERIES 1-2564  (ลว.18.03.64)   10 
 

19. งานอ่ืนๆ 

การป้องกนัปลวก บรษิทัฯ ด าเนนิการตดิตัง้ทอ่ PVC ขนาด ½” ความหนาชัน้ 13.5 ของผูผ้ลติ SCG  

หรอืท่อน ้าไทย และใชห้วัสปรงิเกอรต์ดิทีป่ลายทอ่  

ส าหรบัคา่น ้ายาเคมแีละคา่บรกิาร (โดยบรษิทัก าจดัปลวก) ลกูคา้เป็นผูจ้ดัหาเอง 

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 
 


