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รายการวัสดุมาตรฐาน (S) ราคาสาํหรับงานเพ ิ่ม/ลด

ราคาต่อหน่วย หน่วย

A: งานโครงสร้าง

1 งานเสาเข็ม เสาเข็มตอกตามคอนกรีตอดัแรงตาม แบบวิศวกรรม 

2 งานเสาเข็ม เสาเข็มเจาะตามแบบวิศวกรรม (กรณีพืน้ที่ไม่สามารถตอกเข็มได้คิดสว่นต่างงานเปลีย่นแปลง) เสริมเหลก็ตลอดความยาวเข็ม                      18,000.00 บาท/ต้น

3 งานฐานราก คอนกรีตเสริมเหลก็ แบบเทในที่

4 งานเสา คาน คอนกรีตเสริมเหลก็ สาํเร็จรูป ระบบ  G-FRAME

5 งานพืน้ทัว่ไป แผ่นพืน้สาํเร็จรูปชนิดวางบนคาน

6 งานพืน้ห้องนํา้ ระเบยีง คอนกรีตเสริมเหลก็ แบบเทในที่

7 งานพืน้ที่จอดรถ พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.)  หลอ่บนดิน พืน้ที่รวมทางเข้าบ้าน 30 ตารางเมตร (ไม่รวมเสาเข็ม หนา 12-15 ซม.)                           750.00 บาท/ตรม.

8 เหลก็เส้นโครงสร้าง เหลก็เต็มโรงใหญ่ ชัน้คณุภาพ SD40 และ SR24

B: งานตกแต่งพืน้

1 พืน้ทัว่ไป กระเบือ้งแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. พร้วมบวัพืน้สาํเร็จรูป                           250.00 บาท/ตรม.

2 พืน้ชัน้ลา่ง ห้องนํา้ ระเบยีง กระเบือ้งเซรามิคตามแบบสถาปัตย์                           250.00 บาท/ตรม.

3 พืน้ทัว่ไป พืน้ไม้ลามิเนต 8 มม.พร้อมบวัพืน้ สมีาตรฐาน PERGO หรือเทียบเท่า                           450.00 บาท/ตรม.

4 พืน้ที่จอดรถ พืน้คอนกรีตขดัหยาบ

C: งานตกแต่งผนัง

1 วสัดกุ่อฉาบ ก่ออิฐมอญผลติจากเครื่องจกัร ฉาบปนูเรียบ (ตราเสอืหรือเทียบเท่า) บริเวณห้องนํา้                        1,000.00 บาท/ตรม.

/ก่ออิฐมวลเบา Q-Con ความหนา 7.5 ซม. ฉาบปนูเรียบ+ฉาบบาง (Skim Coat) +ทาสี

2 ผนงัห้องนํา้/ผนงัตกแต่ง กระเบือ้งเซรามิคตามแบบสถาปัตย์                           300.00 บาท/ตรม.

D: สุขภัณฑ์ (สีขาว)

1 ชกัโครกนัง่ราบ (ห้องทัว่ไป) MOGEN รุ่น MT24 หรือเทียบเท่า                        3,500.00 บาท/ชดุ

2 อ่างล้างหน้าแบบแขวน (รวมสะดือ ท้อนํา้ทิง้) MOGEN รุ่น LA21070F หรือเทียบเท่า                        5,500.00 บาท/ชดุ

3 ก็อกอ่างล้างหน้า VRH รุ่น   HFVSB-2000G1 หรือเทียบเท่า                           400.00 บาท/ชดุ

4 กระจกเงา MOGEN รุ่น MR10F หรือเทียบเท่า                        2,500.00 บาท/ชดุ

5 ที่ใสก่ระดาษชําระ VRH รุ่น  FBVHC - U104AS / CUBE  หรือเทียบเท่า                           300.00 บาท/ชดุ

6 ราวแขวนผ้า VRH รุ่น  FBVHC - U101AS / CUBE  หรือเทียบเท่า                           500.00 บาท/ชดุ
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7 สายฉีดชําระ VRH รุ่น FXVHO-0040ES หรือ เทียบเท่า                           500.00 บาท/ชดุ

8 ที่ใสส่บู่ VRH รุ่น  FBVHC - U107AS / CUBE  หรือเทียบเท่า                           300.00 บาท/ชดุ

9 ฮคุแขวนผ้า VRH รุ่น FBVHC-U102AS /CUBE  หรือเทียบเท่า                           200.00 บาท/ชดุ

10 ฝักบวั(ห้องนํา้ใหญ่) VRH รุ่น FJVHS-115TCS /CUBE  หรือเทียบเท่า (ก๊อก+ฝักบวัสายอ่อน+Rain Shower)                        3,500.00 บาท/ชดุ

11 ฝักบวั(ห้องนํา้ทัว่ไป) VRH รุ่น FJVHS-114AJS /CUBE  หรือเทียบเท่า (ก๊อก+ฝักบวัสายอ่อน)                        1,000.00 บาท/ชดุ

12 Stop Valve (ใช้กบัชกัโครก+อ่างล้างหน้า+สาวฉีดชําระ) VRH รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า                           150.00 บาท/ชดุ

13 Floor Darin VRH รุ่น HW902 - W902 ขนาด 3" หรือเทียบเท่า                           150.00 บาท/ชดุ

14 ห้องนํา้แม่บ้าน ใช้โถส้วมนัง่ราบ ที่ใสส่บู ่ราวแขวนผ้า ฝักบวั อ่างล้างหน้า ใช้ผลติภณัฑ์ MOGEN และ VRH หรือเทียบเท่า                        6,000.00 บาท/ห้อง

E: ฝ้าเพดาน

1 ฝา้ภายนอก ฝา้เพดานไม้สมาร์ทบอร์ด พร้อมตาข่ายกนัแมลง+โครงเคร่าโลหะอาบสงักะส+ีทาสี                           700.00 บาท/ตร.

2 ฝา้ภายใน  ฝา้เพดานยิบซัม่บอร์ดหนา 9 มม. ตราช้าง ฉาบเรียบรอยต่อ+โครงเคร่าโลหะอาบสงักะส ี+ทาสี                           400.00 บาท/ตร.

3 ฝา้เพดานห้องนํา้  ฝา้เพดานยิบซัม่บอร์ดหนา 9 มม. ตราช้างชนิดกนัซืน้ ฉาบเรียบรอยต่อ+โครงเคร่าโลหะอาบสงักะส ี+ทาสี                           450.00 บาท/ตร.

F: บันได

1 โครงสร้างบนัใด โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็

2 ลกูนอน ไม้ประสานตามแบบสถาปัตย์                           400.00 บาท/ขัน้

3 ชานพกับนัได ไม้ประสานตามแบบสถาปัตย์                        1,200.00 บาท/ตร.

4 ราวบนัได เหลก็กลอ่งทาสนีํา้มนัตามแบบ

5 งานเคลอืบสี เคลอืบสยีรูิเทน ทาทบั 3 เที่ยว

G: ประตู หน้าต่าง และ อุปกรณ์

1 ประต-ูหน้าต่าง อลมูิเนียม อลมูิเนียม Powder coat สตีามแบบสถาปัตย์ (ไม่รวมมุ้งลวด)+ฮาร์ดแวร์มาตรฐาน

2 วงกบประตู วงกบไม้สงัเคราะห์ 2"x4" สาํหรับห้องทัว่ไป 2"x5" สาํหรับห้องนํา้

3 บานประตภูายใน บาน DORIC รุ่น Asian Series หรือเทียบเท่า                        1,500.00 บาท/ชดุ

4 บานประตหู้องเก็บของ (กรณีบานสัน้) บานไม้อดัสกั                        1,000.00 บาท/ชดุ

5 บานประตหู้องนํา้ บาน PVC แบบมีเกลด็ระบายอากาศลา่ง                        1,000.00 บาท/ชดุ

6 บานพบั HAFELE รุ่น 921.17.00502                           100.00 บาท/ชดุ
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7 ลกูบดิ HAFELE รุ่น 902.92.07625                        1,000.00 บาท/ชดุ

8 กระจก กระจกสเีขียวใส 5 มม.

H: ราวระเบียง

1 ราวระเบยีง รูปแบบตามแบบก่อสร้าง เหลก็ทาด้วยสกีนัสนิมและทาทบัด้วยสนีํา้มนั                        2,000.00 บาท/เมตร

I: โครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา

1 โครงสร้างหลงัคา โครงสร้างเหลก็ตามแบบวิศวกรรม

2 กระเบือ้งหลงัคา หลงัคาเมทลัชีท Blue scope สซีงิค์ พียโูฟมเป็นฉนวนกนัความร้อนหนา 1 นิว้

กระเบือ้งซแีพค รุ่น Prestige สตีามแบบสถาปัตย์ (ราคาเทียบเท่าส ีGolden Brown)

มีแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลงัคาและฉนวนกนัความร้อนหนา 3"

3 ตะเข้ราง (ถ้ามี) สแตนเลส เบอร์ 28

4 เชิงชาย ไม้สงัเคราะห์ ตราช้าง หรือเทียบเท่า

J: งานสี

1 สรีองพืน้ปนูใหม่/เก่า TOA QUICK PRIMER

2 สทีาฝา้ภายใน TOA SHIELD-1 NANO ภายใน ชนิดด้าน

3 สผีนงัภายใน TOA SHIELD-1 NANO ภายใน ชนิดกึ่งเงา

4 สผีนงัภายนอก TOA SHIELD-1 NANO ภายนอกชนิดกึ่งเงา

K: ระบบสุขาภบิาล

1 ระบบท่อนํา้ดี ท่อ P.V.C. ตราช้างหรือท่อนํา้ไทย ชัน้คณุภาพ 13.5 ขนาดตามแบบ

2 ระบบท่อนํา้เสยี ท่อ P.V.C. ตราช้างหรือท่อนํา้ไทย ชัน้คณุภาพ 8.5 ขนาดตามแบบ

3 ระบบสาํรองนํา้ ถงัเก็บนํา้ PE ชนิดวางบนดิน 1500 ลติร (วางไว้หลงับ้าน) วางบนดิน  พร้อมแท่น คสล.และระบบวาล์วนํา้

4 ระบบบาํบดันํา้เสยี  ถงับาํบดันํา้เสยี DOS หรือ ENTECH หรือเทียบเท่า 1600 ลติร

5 บอ่ดกัไขมนั บอ่ดกัไขมนั DOS หรือ ENTECH หรือเทียบเท่า

6 ท่อระบายนํา้นอกอาคาร ท่อซเีมนต์ใยหิน 6" พร้อมบอ่พกัสาํเร็จรูปทกุระยะ 6 เมตร (ความยาวไม่เกิน 20 เมตร)

7 ปั๊มนํา้ MITSUBISHI ขนาด 255 W. หรือเทียบเท่า

L: ระบบไฟฟ้า
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1 มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 30 แอมป์  1 เฟส  2 สาย  

2 สายเมน เบอร์ 35 เดินลอยยาวไม่เกิน 25 เมตร 

3 สายไฟ (สาํหรับแสงสว่างและปลัก๊) สายไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ร้อยท่อ PVC.  ฝังในผนงั  ผลติภณัฑ์ THAI-YAZAKI , BANGKOK หรือเทียบเท่า

4 แผงควบคมุและลกูเซอร์กิต ผลติภณัฑ์ ABB หรือเทียบเท่า 1เฟส 80AT (ไม่เกิน 16 ช่อง)

5 ปลัก๊ – สวิทซ์ ผลติภณัฑ์ PANASONIC หรือเทียบเท่า จํานวนจดุตามแบบแนบท้าย                        1,000.00 บาท/จดุ

6 ปลัก๊กนันํา้ ผลติภณัฑ์ PANASONIC หรือเทียบเท่า จํานวนจดุตามแบบแนบท้าย                        1,200.00 บาท/จดุ

7 เครื่องปรับอากาศ สายไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ร้อยท่อ PVC.  ฝังในผนงั (ห้องนอนทกุห้องและห้องรับแขก)                        1,400.00 บาท/จดุ

8 เครื่องทํานํา้อุ่น สายไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ร้อยท่อ PVC.  ฝังในผนงั (ห้องนํา้ทกุห้องที่มีจดุอาบนํา้)                        1,600.00 บาท/จดุ

9 สายอากาศทีวี  สาย TV. RG 6 มี มอก. (ไม่เกิน 3 จดุ)                        1,400.00 บาท/จดุ

10 แสงสว่าง สายไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ร้อยท่อ PVC.  ฝังในผนงั (ปริมาณตามแบบแนบท้าย) ไม่รวมโคม                           800.00 บาท/จดุ

11 วงจรกระดิ่งจากประตรูัว้ ***ไม่รวมในการเสนอราคา*** (ความยาวไม่เกิน 15 เมตร)                        3,000.00 บาท/จดุ

12 วงจรประตรูีโมทรัว้หน้าบ้าน ***ไม่รวมในการเสนอราคา*** (ความยาวไม่เกิน 15 เมตร)                        3,000.00 บาท/จดุ

13 ดวงโคม+หลอดไฟ ผลติภณัฑ์ Philips หรือเทียบเท่า

M: ระบบกําจัดปลวก

1 ใช้นํา้ยาเคมี พร้อมวางระบบท่อ PE. พร้อมสญัญารับประกนั 3 ปี โดยเจ้าของผลติภณัฑ์

รายการที่ไม่รวมในการเสนอราคา ส่วนที่บริการให้ฟรี

1. การรือ้ถอนอาคารเดิม 1. ขออนญุาติปลกูสร้าง

2. งานถมดิน 2. ดําเนินการขอมิเตอร์ประปาชัว่คราว และไฟฟ้าชัว่คราว (เจ้าของออกค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จ)

3. งานรัว้และประตรูัว้ มุ้งลวด เหลก็ดดั ผ้าม่าน จดัสวน 3. ดําเนินการขอมิเตอร์ประปา-ไฟฟ้า ขอบ้านเลขที่ ขอทะเบยีนบ้าน

4. ค่าขออนญุาติผ่านทาง, เงินประกนันิติบคุคล     (เจ้าของออกค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จ+ค่าอํานวยความสะดวกเจ้าหน้าที่หากเจ้าหน้าที่ร้องขอ)

5. ค่าเช่าที่พกั และค่าเดินทางในกรณีไม่สามารถพกัในสถานที่ทํางานได้

6. เคาท์เตอร์ครัว ซงิค์ล้างจาน ตู้อาบนํา้

การรับประกัน เงือนไขอื่น ๆ

1. รับประกนังานก่อสร้าง 1 ปี หลงัจากสง่มอบ 1. หากมีการเพิ่มงานหรือเปลีย่นแปลงงานผู้ว่าจ้างยินยอมให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างได้ตามที่ผู้ รับจ้างเสนอ

2. รับประกนัโครงสร้าง 10 ปี หลงัจากสง่มอบ
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