
  

รายการวสัดกุ่อสร้าง  ( S ) (18/2014) 

 

1.   โครงสร้าง 

 -เสาเข็ม   เสาเข็มคอนกรีต รูปตวั  I  ขนาด  0.22  X  0.22 ม.  ความยาวไมเ่กิน  21.00 ม. 
หรือตามรายการคํานวณของวิศวกร 

 -ฐานราก,เสา,คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 -พื )น   พื )นสําเร็จรูป วางบนคาน บางสว่นหลอ่กบัที- 

 

2.   ผนัง 

 -ผนงัภายใน  ก่ออิฐมอญ  หรือ  ก่ออิฐมวลเบา  ฉาบปนูเรียบ 

 -ผนงัภายนอก  ก่ออิฐมอญ  หรือ  ก่ออิฐมวลเบา  ฉาบปนูเรียบ   

 -ผนงัห้องนํ )า              กรุกระเบื )องเซรามิค  ขนาด 12” X 12”  ปสูงูจรดฝ้า 
 -ผนงัโชว์  กรุอิฐเคนไซ  หรือ  ตามแบบระบ ุ

 

3.   วัสดุปูพื �น 

-ชั )นบน                       ปปูาร์เก้เข้าลิ )นไม้แดง (AAA) ขนาด 2” X 12”  ทายริูเทน  4  เที-ยว   
พร้อมบวัเชิงผนงัไม้เฌอร่า  หรือ  เทียบเท่า   

-ชั )นลา่ง ปกูระเบื )องแกรนิตโต้   ขนาด  60 X 60 ซม.  
พร้อมบวัเชิงผนงัไม้เฌอร่า   หรือ   เทียบเทา่    

-ห้องนํ )า ปกูระเบื )องเซรามิค   ขนาด 12” X 12” 

 

-เฉลียง , ระเบียง ปกูระเบื )องเซรามิค   ขนาด 12” X 12”  

-ห้องแมบ้่านและซกัรีด ปกูระเบื )องเซรามิค   ขนาด 12” X12”  (มีบวัเชิงผนงัและมีบวัมอบฝ้า) 
-ครัว,บนัได ปกูระเบื )องเซรามิค   ขนาด 12” X 12” (ไมมี่บวัเชิงผนงั) 

 -ห้องเก็บของใต้บนัได ปกูระเบื )องเซรามิค   ขนาด 12” X12”  (ไมมี่บวัเชิงผนงัและบวัมอบฝ้า) 
-โรงรถ ค.ส.ล. ขดัเรียบ   ( วางบนดนิ ) 

 

 

 

 



 

4.   ฝ้าเพดาน  

 -ฝ้าภายใน   ชั )นลา่งเป็นฝ้ายิปซั-มบอร์ดธรรมดาฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสี   

พร้อมบวัมอบฝ้าไม้เนื )อแข็ง  ขนาด 3/4” X 3”  ชั )นบนเป็นฝ้ายิปซั-ม 
บอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสี  พร้อมบวัมอบฝ้าไม้เนื )อแข็ง 

ขนาด 3/4” X 3”  (ยกเว้นภายในห้องนํ )าเป็นฝ้ากนัชื )น) 

 -ฝ้าภายนอก   ฝ้ายิปซั-มบอร์ดชนิดกนัความชื )นฉาบเรียบ   โครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสี      
พร้อมบวัมอบฝ้าไม้สงัเคราะห์  ขนาด  ½ ” X 2”   ทาสีโอ็ค 

 

5.   หลังคา 

 -โครงหลงัคา   โครงเหล็กรูปพรรณ ทาสีกนัสนิม 1 เที-ยว สีนํ )ามนั 1 เที-ยว 

-หลงัคา หลงัคามงุด้วยกระเบื )อง  CPAC  MONIER  สีอิฐอําไพ,แดงกหุลาบ,
นํ )าตาลโกเมน,เทานกพิราบ   พร้อม ใสแ่ผน่สะท้อนความร้อน  CPAC  
ที-โครงหลงัคา เฉพาะพื )นที-ภายในตวัอาคาร 

 -เชิงชาย    ไม้เฌอร่า  (สีธรรมชาต)ิ หรือ  เทียบเทา่   ทาสีโอ๊ค 

 

6. วงกบประตู 
ไม้เตง็   ทาสีนํ )ามนั   
 

7. วงกบหน้าต่าง  

อลมูิเนียมอบขาว 

 

8.   ประตู  

-ประตทูางเข้าบ้านด้านหน้า     กรอบบานไม้สกัลกูฟักกระจกเขียวใสหนา 5 มม. ภายนอกทาสีนํ )ามนั 

TOA  สําหรับภายในย้อมสีธรรมชาติด้วย  วู๊ดสเตน ชนิดเงา 

-ประตหู้องนอน  บาน  DORIC  รุ่นมาตรฐาน  หรือเทียบเทา่  ทาสีนํ )ามนั TOA  
-ประตหู้องทํางาน(ถ้ามี)  บาน  DORIC  รุ่นมาตรฐาน  หรือเทียบเทา่  ทาสีนํ )ามนั TOA    

-ประตหู้องครัว บาน  DORIC  รุ่นมาตรฐาน  หรือเทียบเทา่  ทาสีนํ )ามนั TOA  
-ประตหู้องพระ(ถ้ามี) บาน  DORIC  รุ่นมาตรฐาน  หรือเทียบเทา่  ทาสีนํ )ามนั TOA   

 

 



 

-ประตอูอกที-จอดรถ บาน  UPVC  

-ประตอูอกลานซกัล้าง บาน  UPVC  
-ประตหู้องแมบ้่าน บาน  UPVC  

-ประตหู้องนํ )าทั-วไป  บาน  UPVC    วงกบไม้เตง็   
-ประตหู้องนํ )าแม่บ้าน      บาน  UPVC    วงกบไม้เตง็   
-ประตหู้องเก็บของภายในอาคาร   
  ไม้เนื )อแข็งชนิดมีเกล็ดระบายอากาศ 
-ประตหู้องเก็บของภายนอกอาคาร (ถ้ามี)   
  ไม้เนื )อแข็งชนิดมีเกล็ดระบายอากาศ 
 

 9.   หน้าต่าง 

-หน้าตา่งทั-วไป                           บานเปิดหรือบานเลื-อนกรอบบานอลมูิเนียมอบขาวกระจกเขียวใส  
-หน้าตา่งห้องนํ )า  ชดุอลมูิเนียมอบขาวกระจกฝ้า หนา 5 มม.  หรือ  ตามแบบระบ ุ

 

10.   กระจก    

กระจกทั-วไปสีเขียวใส หนา 5 มม.ยกเว้นหน้าตา่งห้องนํ )าเป็นกระจกฝ้า 

 

11. อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

 -กญุแจมือจบัประตคููห่น้า ของ  SOLO     
 -บานพบั,มือจบั.กลอน  สแตนเลส  ของ  SOLO  

-กญุแจลกูบดิ   สแตนเลส  ของ  SOLO        
-ชดุบานเกล็ดหมนุ  ยี-ห้อ สามศร  สีขาว 

 

12. บันได 

 -ลกูตั )ง,ลกูนอน   ไม้แดง  
 -ลกูกรง,เสารับราว,ราว  ไม้แดง  

 -โครงสร้างบนัได   คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 

 

 



 

 

13. ลูกกรงระเบียง   

       ลกูกรงเหล็กทาสีนํ )ามนั  
 

14. สุขภัณฑ์ห้องนํ �าทั0วไป 

                                 ใช้ของ  AMERICAN  STANDARD  หรือตามรายการดงันี ) 

  - ชกัโครก   ของ    AMERICAN  STANDARD   รุ่น  TF – 2793 
  - อา่งล้างหน้า               ของ   AMERICAN  STANDARD   รุ่น   TF - 476  (ชนิดฝังเคาน์เตอร์)      

      TOPปแูกรนิตเขาโทนพร้อมชดุบานประตใูต้เคาน์เตอร์ชดุบาน PVC 

      พร้อมกรุกระเบื )องพื )นและผนงัใต้เคาน์เตอร์ทกุห้อง 

  - ราวพาดผ้า   ของ  AMERICAN  STANDARD   รุ่น  TF – 9485 

  - ที-ใสส่บู ่   ของ  AMERICAN  STANDARD   รุ่น  TF – 9251 

  - ก็อกอา่งล้างหน้า  ของ  AMERICAN  STANDARD   รุ่น   A –J57-10 

  - ที-ใสก่ระดาษชําระ  ของ  AMERICAN  STANDARD   รุ่น  TF – 9253 

  - กระจกเงาตดั   เจียร์ปรีย์ 

  - ฝักบวัอาบนํ )า   ของ  P80PM174Q6(HM) 
  - สายฉีดชําระ   ของ  KARAT   รุ่น  BW 01 – 50  

  - อา่งอาบนํ )า(ถ้ามี)  ของ  CRISTINA   รุ่น  CT   5013  C H 

  - ก๊อกเตี )ย   ของ AMERICAN  STANDARD   รุ่น  JAZZ   A – 7100 C 

 

15. สุขภัณฑ์ห้องนํ �าแม่บ้าน 

  -โถส้วมชนิดนั-งราบ  รุ่น  TF 3100/SC 39  สีขาว 

-อา่งล้างหน้า   รุ่น  TF – 910  S 

-ก๊อกอา่งล้างหน้า  รุ่น   PM 103 Q 4 (HM) 

-กระจกเงา   PM93 

-ฝักบวัสายอ่อน   VYV (หวักลม)  รุ่น  0301 

-ที-วางสบู ่   รุ่น  TF 9000 

-ก๊อกเตี )ย   รุ่น  JAZZ  A -7100 C 

 

 



 

16. งานสี 

  -สีทาภายนอก               สีพลาสตกิชนิดทาภายนอก  ของ TOA  SHIELD – 1 (ES) 

     หรือเทียบเทา่  ทารองพื )น 1 ครั )ง   ทาทบัหน้า  2  ครั )ง 

  -สีทาภายใน  สีพลาสตกิชนิดทาภายใน    ของ TOA  SHIELD – 1 (E) 

     หรือเทียบเทา่  ทารองพื )น 1 ครั )ง   ทาทบัหน้า  2  ครั )ง 

  -บนัได   ทายนูิเทน   TOA   4   เที-ยว 
  -สว่นที-เป็นไม้  ทาสีนํ )ามนัของ  TOA  

  -งานเหล็ก  ทาสีนํ )ามนัของ  TOA 

 

17. งานไฟฟ้า 

      -การเดนิสายไฟฟ้า เดนิสายไฟฟ้ายี-ห้อไทยยาซากิร้อยทอ่ PVC ฝังในผนงัสายเมนตอ่ลอยหา่งจาก
ชายคาไมเ่กิน 16.00  เมตร 

       -มิเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส  2  สาย   
       -แผงสวิทซ์ ของ  SQUARE  D  มีเมนสวิทซ์ในตวั  เซอร์กิตยอ่ยคมุขนาด  18  ช่อง 

   สําหรับ  15 แอมป์   

       -สวิทซ์ และ ปลัKก ใช้แบบฝังผนงัของ   PANASONIC  

  -จดุแอร์   ห้องนอนใหญ่  1  จดุ  รับแขก  1  จดุ 

  -ปลัKกทีวี  ห้องนอนใหญ่  1  จดุ  รับแขก  1  จดุ 

  -ปลัKกโทรศพัท์  ห้องนอนใหญ่  1  จดุ  รับแขก  1  จดุ 

 

18. งานประปา 

       -ทอ่เมนประปา ใช้ทอ่นํ )าไทย หรือ ตราช้าง  P.V.C. ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง  ¾ ”   Class 13.5  

หรือขนาดตามที-ระบใุนแบบทอ่เมนประปายาวจากตวับ้านถึงมิเตอร์นํ )าระยะ
ตามแบบกําหนด 

  -ทอ่แยกประปา  ใช้ทอ่นํ )าไทย หรือ ตราช้าง  P.V.C. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง  1/2”     Class  13.5 

  -ทอ่นํ )าทิ )ง  ใช้ทอ่นํ )าไทย หรือ ตราช้าง  P.V.C. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 2”1/2    Class    8.5 

  -ทอ่ส้วม   ใช้ทอ่นํ )าไทย หรือ ตราช้าง  P.V.C. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 4 นิ )ว     Class   8.5 

  -ทอ่อากาศ  ใช้ทอ่นํ )าไทย หรือ ตราช้าง  P.V.C. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 2 นิ )ว     Class   8.5 

 

 



 

19. ระบบกาํจัดนํ �าเสีย 

  -บอ่บําบดันํ )าเสีย ใช้ของ  DOS  หรือเทียบเทา่  ตามที-ระบไุว้ในแบบ 

        -ระบบระบายนํ )า ใช้ทอ่ซีเมนต์ใยหินขนาด  Ø 8”  พร้อมบอ่พกันํ )าขนาด  0.30×0.40×0.50  เมตร
เว้นระยะทกุๆ  6  เมตร  และ  ทกุมมุเลี )ยวห่างจากตวัอาคารถึงทอ่สาธารณะ  

  ระยะตามแบบกําหนด 

20. ระดับพื �นชั �นล่าง 

               พื )นชั )นลา่งยกสงูกวา่ระดบัดนิเดมิ ภายในที-ก่อสร้าง 0.50 เมตร หรือตามแบบระบุ

21. วางระบบกาํจัดปลวก 

     เดนิระบบหวัฉีดใต้อาคาร รับประกนัป้องกนักําจดัปลวก 3 ปี ได้รับการรับรอง  
      จากกระทรวงสาธารณะสขุ 

หมายเหตุ :  

            

1.  ผู้ รับจ้างขอสงวนสิทธิOในการเปลี-ยนแปลงวสัดอุปุกรณ์โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า โดยผู้ รับจ้างจะหา
วสัดทีุ-มีคณุภาพใกล้เคียงกนัไมว่า่จะเป็นเหตเุนื-องจากวสัดขุาดตลาด หรือเพื-อความเหมาะสม 

2. ในกรณีที-รายการก่อสร้างบ้านนี )ไมไ่ด้ระบ ุชนิด ขนาดและคณุภาพของวสัดหุรือระบไุว้ไมช่ดัเจน คูส่ญัญา    
ตกลงให้ใช้วสัดขุนาดและคณุภาพตามมาตรฐานที-ผู้ รับจ้างเคยใช้สร้างบ้านลกัษณะเดียวกนันี )มา  หรือ 
ตามตวัอย่างวสัดทีุ-แสดงไว้  ณ. สํานกังานของผู้ รับจ้าง 

 3.    ดวงโคม,มุ้งลวด,เหล็กดดั,เครื-องทํานํ )าอุน่,ปัKมนํ )า,ถงัเก็บนํ )า,เจ้าของบ้านเป็นผู้จดัหา 

 4.   ในกรณีที-ผู้วา่จ้างเลือกอ่างอาบนํ )าวน  (JACUZZ) และ เครื-องใช้ไฟฟ้า (JACUZZ)   ผู้วา่จ้างต้องเป็น  
             ผู้ ดําเนินการติดตั )งเอง 

 

สัญญาก่อสร้างไม่รวมรายการดังต่อไปนี � 

 

 1.   งานถมดนิ  จดัสวน  ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ ดําเนินการ 
 2.    ถนนทางเข้าบ้านที-เกินแนวเขตโรงจอดรถตามแบบก่อสร้าง 
 3.    งานรั )ว, ประตรัู )ว ไฟรั )ว,รีโมทประต ู   ผู้วา่จ้างเป็นผู้ ดําเนินการ 
 4.    การเชา่สถานที-ดินสร้างบ้านพกัคนงานกรณีไมมี่พื )นที-เพียงพอหรือพื )นที-แคบซึ-งไมส่ามารถสร้างบ้าน 

              พกัคนงานได้ 

 5.     ในการดําเนินการขอมิเตอร์ประปาถาวร,มิเตอร์ไฟฟ้าถาวร   ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยทั )งหมด 

        



   

 

     

          

 

     

  

 

  

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 


