บัญชีวัสดุกอสรางมาตรฐานรุน PLATINUM SERIES 1-2561
หมวดงาน

บัญชีวัสดุกอ สรางมาตรฐาน รุน PLATINUM SERIES 1-2561

1. โครงสราง
เสาเข็ม

พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง
-บานชั้นเดียว ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-26 ความยาวไมเกิน 12.00 เมตร (2 ทอนตอ)
-บาน 2 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-26 ความยาวไมเกิน 18.00 เมตร (2 ทอนตอ)
-บาน 3 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-26 ความยาวไมเกิน 21.00 เมตร (2 ทอนตอ)
กรณี พื้นที่ไมสามารถตอกเสาเข็มได ใหใชเสาเข็มเจาะแทน ขนาดตามวิศวกรกําหนด (มีคาใชจายเพิ่ม)
พื้นที่ในตางจังหวัด (สภาพเปนดินแข็ง)
-บานชั้นเดียว ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 26 X 26 เซนติเมตร
ความยาวไมเกิน 10.00 เมตร
-บาน 2-3 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 26 X 26 เซนติเมตร
ความยาวไมเกิน 12.00 เมตร
กรณี พื้นที่ไมสามารถตอกเสาเข็มไดใหใชฐานรากรับน้ําหนักแทน (ตามวิศวกรกําหนด)

ฐานราก/เสา/คาน /
พื้นชั้นลาง/ชั้นบน

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock บางสวนหลอในที่
ขนาดตามวิศวกรกําหนด

พื้นโรงรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock บางสวนหลอในที่
ขนาดตามวิศวกรกําหนด

พื้นซักลาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทและถายน้ําหนักลงบนพื้นดิน) ขนาดตามวิศวกรกําหนด
ตอกเสาเข็มขนาด I-12 ความยาว 2.00 เมตร ทุกระยะ 1.00 เมตร
(ยกเวนพื้นที่สภาพดินแข็งที่ไมสามารถตอกเสาเข็มได)

พื้นถนนทางเขา

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทและถายน้ําหนักลงบนพื้นดิน) ขนาดตามวิศวกรกําหนด
พื้นที่รวมไมเกิน 40 ตารางเมตร

คอนกรีต

คอนกรีตใชคอนกรีตผสมเสร็จของผูผลิต SCG, INSEE, TPI

2. ระดับพื้น
ระดับพื้นชั้นลาง

สูงกวาระดับดินในพื้นที่ประมาณ 1.15 เมตร หรือในแบบระบุ (กรณีพื้นตางระดับ)

3. วัสดุปูพื้น
พื้นชั้นลางทั่วไป

ผิวปูดวยไมลามิเนตหนา 12 มิลลิเมตร ของผูผลิต SENSA รุน XXL Grande Authentic
หรือปูดวยกระเบื้องเคลือบ รุน Overland (ลายไม) พรอมบัวเชิงผนัง PVC หรือเทียบเทา
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พื้นชั้นบนทั่วไป

ผิวปูดวยไมลามิเนตหนา 12 มิลลิเมตร ของผูผลิต SENSA รุน XXL Grande Authentic
พรอมบัวเชิงผนัง PVC หรือเทียบเทา

พื้นหองน้ําใหญ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 1,200 บาท)

พื้นหองน้ําทั่วไป

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 400 บาท)

พื้นหองครัว

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 400 บาท)
พรอมบัวเชิงผนัง PVC

พื้นระเบียง/เฉลียง

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 300 บาท)

พื้นหองน้ําแมบาน

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นเฉลียงทางเขาหลัก

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ1,000บาท)

พื้นหองแมบาน

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นหองเก็บของ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นหองซักรีด (ถามี)

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นโรงรถ

ปูดวยกระเบื้อง KENZAI รุน Granito Tile ขนาด 4”x4” หรือ BEZEN รุน Rome Street Classic
ขนาด 4”x4” (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 900 บาท)

พื้นถนนทางเขา

ปูดวยกระเบื้อง KENZAI รุน Granito Tile ขนาด 4”x4” หรือ BEZEN รุน Rome Street Classic
ขนาด 4”x4” (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 900 บาท)

พื้นทางเทา (ถามี)

ปูดวยกระเบื้อง KENZAI รุน Granito Tile ขนาด 4”x4” หรือ BEZEN รุน Rome Street Classic
ขนาด 4”x4” (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 900 บาท)

พื้นซักลาง

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

4. ผนัง
ผนัง

ผนังภายนอกกอดวยคอนกรีตมวลเบา (Autoclave Concrete) ของผูผลิต INSEE SUPERBLOCK หรือ
Q-CON ความหนา 20 เซนติเมตร และความหนา 10 เซนติเมตร สําหรับผนังทั่วไปฉาบปูนเรียบ
พรอมทําผิวปาดบาง (Skim coat)

ผนังหองน้ําใหญ

ปูดวยกระเบื้อง Granito เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 2,000 บาท) สูงไมเกิน 2.60 เมตร
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ผนังหองน้ําทั่วไป

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 400 บาท) สูงไมเกิน 2.60 เมตร

ผนังหองน้ําแมบาน

ปูดวยกระเบื้องเคลือบเกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท) สูงไมเกิน 2.40 เมตร

ผนังโชว (ถามี)

-กอดวยคอนกรีตมวลเบา (Auto Clave Concrete) ความหนา 10 เซนติเมตร
ของผูผลิต INSEE SUPERBLOCK หรือ Q-CON
-วัสดุกรุผิวใชกระเบื้องแกรนิตสีธรรมชาติ KENZAI หรือ BEZEN ขนาด 2”x 8” หรือ 2” x 9”
หรือเทียบเทา ปูเวนรอง ไมยาแนว (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 800 บาท)
-กรณี กรุดวยวัสดุไฟเบอรซีเมนต ใชของผูผลิต SCG หรือ CONWOOD หรือกรุดวย
Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผลิต PD WOOD รุน pw 100 สีธรรมชาติ หรือตามแบบระบุ

5. ฝาเพดาน
ฝาเพดานภายนอก
(ชายคา/เฉลียง/ระเบียง/
โรงรถ)

ใชฝาระแนง Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผลิต PD WOOD รุน pws 65
สีธรรมชาติ หรือเทียบเทา โครงเคราใชเหล็กเคลือบ Zinc พรอมมุงไนลอนกันแมลง

ฝาเพดานภายในทั่วไป

ใชแผนยิปซั่มบอรดของผูผลิต SCG หรือ GYPMANTECH ความหนา 9 มิลลิเมตร
ฉาบเรียบรอยตอ โครงเคราเหล็กเคลือบ Zinc #26
ฝาชั้นบนติดตั้งชองเซอรวิสสําเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. จํานวน 1 ชอง

ฝาหองน้ํา

ใชแผนยิปซั่มบอรดชนิดทนชื้นของผูผลิต SCG หรือ GYPMANTECH หนา 9 มิลลิเมตร
ฉาบเรียบรอยตอ โครงเคราเหล็กเคลือบ Zinc

6. โครงสรางหลังคา / หลังคา
อะเส/คานหลังคา

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ขนาดตามวิศวกรกําหนด

โครงหลังคา

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

หลังคา

-มุงดวยกระเบื้องหลังคาคอนกรีตของซีแพคโมเนีย, เพรสทีจ, นิวสไทล (เลือกสีภายหลัง)
อุปกรณยึดครอบหลังคาใช Dry Tech system 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 SHELL หรือเทียบเทา

การปองกันความรอน
ใตหลังคา

ใชแผนฉนวนปองกันความรอนของ STAY COOL ความหนา 6” วางบนฝาเพดาน
หลังคารอบลาง–รอบบน (ยกเวนฝาโรงรถ, ฝาเฉลียง-ระเบียง, ฝาชายคา)
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เชิงชาย

ใชเชิงชายไฟเบอรซีเมนตบอรดของผูผลิต CONWOOD รุน Two In One ชนิดเคลือบสีรองพื้น
หรือของผูผลิต SCG รุน One piece
กรณีวัสดุมุงเปน Metal Sheet ใช Flashingและวัสดุครอบปดชายสีเดียวกับหลังคา

รางน้ําฝน

ใชรางน้ําฝนเหล็กกลาปลอดสนิม AQUALINE ของผูผ ลิต LINDAB ประเทศสวีเดน

7. หนาตาง
หนาตางบานเปดทั่วไป

ใชไวนิลของผูผลิต WINDSOR รุน Signature ระบบ Multi Point Lock
สีขาว ติดกระจกเขียวใสหนา 2 หุน หรือตามแบบระบุ

หนาตางบานเลื่อนทั่วไป

ใชไวนิลของผูผลิต WINDSOR รุน Signature ระบบ Smart Lock
สีขาว ติดกระจกเขียวใสหนา 2 หุน หรือตามแบบระบุ

หนาตางหองน้ํา

ใชไวนิลของผูผลิต WINDSOR รุน Smart กรอบบาน Value Max สีขาว
ติดกระจกฝาหนา 2 หุน หรือตามแบบระบุ

หนาตางบานเกล็ด
(ถามี)

ใชของผูผลิต WINDSOR ติดกระจกเขียวใสหนา 2 หุน หรือตามแบบระบุ

8. ประตู
ประตูเฉลียง/ระเบียง/
ประตูทางเขาหลัก

ใชบานไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน Signature ระบบ Multi Point Lock
ติดกระจกเขียวใสหนา 2 หุน

ประตูหองน้ํา

ใชบานไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน Signature ระบบ Single Lock
ติดกระจกฝาหนา 2 หุน

ประตูภายในทั่วไป /
หองนอน /
ประตูหองเก็บของ (ถามี)

ใชบานพรอมวงกบ Engineered Wood ทําสีพนจากโรงงานผูผลิต (เลือกสีภายหลัง)

ประตูหองแมบาน

ใชบานและวงกบ Engineered Wood ทําสีพน (สีขาว) โดยผูผลิต
(ยกเวนบานเปดออกภายนอก ใชบานไวนิลชนิดบานทึบ ของผูผลิต WINDSOR รุน Superior ระบบ
Single Lock)

ประตูโรงรถ / หองครัว
(เปดออกภายนอก)

ใชไวนิลบานทึบครึ่งกระจก ชนิดแผน Plaswood สีขาว ของผูผลิต WINDSOR ระบบ Multi Point Lock

ประตูหองน้ําแมบาน

ใชไวนิลสีขาวบานทึบ ของผูผลิต WINDSOR รุน Superior ระบบ Single Lock (ตามแบบระบุ)

กระจกเขียวใสหนา 2 หุน หรือตามแบบระบุ
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ประตูหองเก็บของใต
บันได (ถามี)/
ประตูชองตูไฟฟา

ใชบานไวนิลสีขาว ชนิดมีเกล็ดระบาย ของผูผลิต WINDSOR

ราวระเบียง กันตก

ใชไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR หรือตามแบบระบุ (เหล็ก/สแตนเลส)

9. อุปกรณประตู-หนาตาง
อุปกรณลอคประตูทั่วไป

ใชลูกบิดสแตนเลส พรอมกันชน ของผูผลิต HAFELE รุน 902.92.044 หรือเทียบเทา
พรอมกันชนสแตนเลส

อุปกรณลอคประตูโรงรถ / ใชลูกบิดสแตนเลส ของผูผลิต HAFELE รุน 902.92.044 และกุญแจติดตาย รุน 911.02.153
ประตูครัวเปดออก
หรือเทียบเทา พรอมกันชนสแตนเลส
ภายนอก
บานพับประตูทั่วไป

ใชบานพับสแตนเลส ของผูผลิต HAFELE รุน 926.25.403 หรือเทียบเทา

อุปกรณบานเกล็ด
หนาตาง (ถามี)

ใชของผูผลิต WINDSOR หรือเทียบเทา

อุปกรณประตูบาน
เลื่อนแขวน (ถามี)

ใชของผูผลิต HAFELE

10. สุขภัณฑ

ใชของผูผลิต AMERICAN STANDARD หรือ COTTO (สีขาว) รุนเทียบเทา (ตามที่บริษัทฯ กําหนด)

โถสวมนั่งราบ ชักโครก
หองน้ําใหญ

ใชรุน STD PLAT TF-2019-WT-9 ฝารองนั่งไฟฟา พรอมอุปกรณระบบชําระอัตโนมัติ

โถสวมนั่งราบชักโครก
หองน้ําทั่วไป

ใชรุน ACACIA TF-2307SC-WT-0 พรอมอุปกรณ
สายชําระ ใชรุน Douche A-4700A-CH พรอมสตอปวาลว ชนิดโครเมี่ยม รุน STD A-4401

โถสวมนั่งราบชักโครก
หองน้ําแมบาน

ใชรุน STD NEW WINPLUS II 2697NW- WT-0 พรอมอุปกรณ สายชําระใชของ VYV

อางลางหนา

สตอปวาลว ชนิดโครเมี่ยม รุน STD A-4401 หรือเทียบเทา
-หองน้ําใหญ หองน้ําทั่วไป ใชรุน NOBILE WP-F507-WT ชนิดฝงเคานเตอร
-หองน้ําแมบานใชรุน STD WINSTON II TF-0979 WT-0

เคานเตอรหองน้ํา

-หองน้ําทั่วไป ปูดวยหินแกรนิตดําแอฟริกา เฉพาะผิวบน
-ขอบเคานเตอรบุกระเบื้องชนิดเดียวกับผนัง
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โถปสสาวะ

ใชรุน TF- 6747 NEO MODERN พรอมอุปกรณฟลัชวาลวอัตโนมัติ รุน A-8004DC-WT
(ติดตั้งหองน้ําลาง 1 หอง)

ที่ใสสบู

-หองน้ําทั่วไป ใชรุน STD ACACIA E K-1382-42 N
-หองน้ําแมบาน ใชรุน TF- 9000

ที่ใสกระดาษชําระ

-หองน้ําทั่วไป ใชรุน CONCEPT SQUARE K-2501-43-N /
-หองน้ําแมบานใชรุน TF-9011

อางอาบน้ํา

เฉพาะหองน้ําใหญ 1 หอง ใชรุน PLAZA TF-8190-WT กอกผสมอางอาบน้ําแบบติดผนัง
พรอมชุดฝกบัว รุน NEO MODERN A-0711-200 และเดินทอน้ํารอน

กอกผสมยืนอาบ

-หองน้ําใหญและหองน้ําที่เดินทอน้ํารอน ใชรุน STD CYGNET A-0312-300 พรอมชุดฝกบัวโครเมี่ยม
-หองน้ําทั่วไป ใชรุน ONYX A-2283-10-A พรอมชุดฝกบัวโครเมี่ยม
-หองน้ําแมบาน ใชของ VYV หรือเทียบเทา

ชั้นวางของ

หองน้ําแมบานใชรุน TF-9075

กระจกเงา

-หองน้ําใหญ ใชรุน Sassi LQ - 02
-หองน้ําทั่วไป ใชรุน Bello LH- 02
-หองน้ําแมบาน ใชของ VYV หรือเทียบเทา

ราวแขวนผา

-หองน้ําใหญ หองน้ําทั่วไป ใชรุน ACACIA EVOLUTION K-1393-46-N
-หองน้ําแมบานใชรุน TF-9085

กอกอางลางหนา

-หองน้ําใหญและหองน้ําที่เดินทอน้ํารอนใชกอกผสม รุน STD NEO MODERN A-0701-100 รวม 4 จุด
-หองน้ําทั่วไปใชรุน STD NEOMODERN A-0760-10
-หองน้ําแมบานใชรุน STD WINSTON FFAST601-1T1500BT0

กอกติดผนัง

หองน้ําทั่วไปและหองน้ําแมบาน ใชชนิดติดผนัง รุน STD WINSTON FFAST602-0T0500BT0
(หองละ 1 จุด)

ระบายน้ําทิ้งพื้นหองน้ํา

ใชชนิดตะแกรงกันกลิ่นเสนผานศูนยกลาง 2” (สี่เหลี่ยม) รุน STD A-8200-N สีโครเมี่ยม
ฝงในพื้นจํานวนหองละ 2 จุด

11. บันได
โครงสรางบันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ขนาดตามวิศวกรกําหนด
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ไมบันได

ใช Engineered Wood ทั้งชุด ของผูผลิต MUKU เคลือบสีผิวจากโรงงานผลิต

ลูกนอน

ใชขนาด 300x30 มิลลิเมตร

ลูกตั้ง

ใชขนาด 200x20 มิลลิเมตร

ราวบันได

ใชขนาด 100x50 มิลลิเมตร

เสา

ใชขนาด 125x125 มิลลิเมตร

ลูกกรง

ใชขนาด 50x50 มิลลิเมตร

พื้นชานพัก

ใชขนาดความหนา 30 มิลลิเมตร สองชิ้น (รอง V รอยตอ)

เสา/ราวบันไดโคง
(เฉพาะแบบที่กําหนด)

ใชเหล็กหลอรอทไอรออน (Wrought Iron) ตามแบบ ติดตั้งตามกรรมวิธีผูผลิต
(เฉพาะแบบบาน ME-141, ME-149, ME-151)

12. ประปา

ขนาดตามขอกําหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค
ทอ PVC ทุกขนาดใชของผูผลิต SCG หรือทอน้ําไทย

ทอน้ําดี/ทอประปา

ทอเมนใช PVC ขนาด ¾” ตอจากอาคารถึงมิเตอรประปาระยะไมเกิน 30.00 เมตร พรอมบอลวาลว
กานโลหะตอแยกชั้นทอแยกเขาสุขภัณฑ ใชทอ PVC ขนาด ½” ความหนาชั้น 13.5
(ทอน้ํารอนใช Pimaflex Multipipe ขนาด 11.6 มิลลิเมตร ของผูผลิต PIMATEC)

ทอน้ําเสีย/ทอน้ําทิ้ง

ทอสวมใชทอ PVC ขนาด 4” ทอน้ําทิ้งใชทอ PVC ขนาด 3” ทอแยก 2” ความหนาชั้น 8.5

ทอระบายอากาศ

ทอ PVC ขนาด 1” ความหนาชั้น 5

ทอน้ําฝน

ทอ PVC ขนาด 2” ทอเมนขนาด 3” ความหนาชั้น 8.5 รูระบายน้ําฝนที่ระเบียง, หลังคาคอนกรีต
ใชหัวกะโหลกสแตนเลส

Solar Water Heater

ขนาดความจุขนาด 200 ลิตร พรอมเดินทอน้ํารอน (Pimaflex) ที่หองน้ําไมเกิน 4 หอง
สําหรับอางลางหนา และอาบน้ํา (หองละ 2 จุด)

13. สุขาภิบาล
ถังบําบัดน้ําเสีย

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

บอดักไขมัน

ใชบอไฟเบอรกลาส ของผูผลิต AQUALINE รุน D-max#248DG40 หรือของผูผลิต
PP รุน GT-30UG หรือเทียบเทา(ฝงในดิน)
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ทอระบายน้ํา

ใชทอซีเมนตใยหินขนาดเสนผานศูนยกลาง 8" ตอจากตัวอาคารลงบอพักสาธารณะ
ระยะไมเกิน 30.00 เมตร

บอพัก

บอพักน้ําสําเร็จรูปขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลี้ยว

14. ไฟฟา

ขนาดสายไฟฟาตามขอกําหนดมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค

สายเมนภายนอก

ใชสายทองแดงหุมฉนวน PVC ชนิดสาย เดี่ยว (NYY # 35 Sq.mm.) ตอหางจากผนังบานถึงมิเตอร
ความยาวสายไฟฟาไมเกิน 30.00 เมตร รอยทอ PE ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2” ฝงในดิน

สายเมนโทรศัพทภายนอก ใชสายชนิด 4 แกน ตอหางจากผนังบานถึงมิเตอร ความยาวสายไฟฟาไมเกิน 30.00 เมตร รอยทอ
PE ขนาดเสนผานศูนยกลาง ½” ฝงในดิน
สายไฟฟาภายใน

ใชสายทองแดงหุมฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยว เดินสายรอยในทอ PVC
สีเหลืองฝงในผนังและ เดินบนฝาเพดาน

สายไฟของ
เครื่องปรับอากาศ

กําหนดเดินสายไฟฟาไมเกิน 6 จุด

แผงควบคุมไฟฟา

ใชของผูผลิต HACO รุน HD-S224 ชนิด 24 ชอง ขนาด 30 แอมป พรอมอุปกรณตัดไฟรั่ว (RCD)

สวิตชแสงสวาง

ใชของผูผลิต HACO รุน Quattro Aluminium W1513/W2512C หองละ 2 จุด
เฉพาะหองนอนใหญ 3 จุด (ชนิด 2 ทางเฉพาะโถงบันได)
ยกเวนหองครัว, หองแมบาน, หองเก็บของ, หองน้ํา, หองซักรีด อยางละ 1 จุด
เลือกสีหนากากสวิตชได 1 สี (Silver Hairline, Gold Hairline, Gun Metal Grey Hairline)

ปลั๊กไฟฟา

ใชของผูผลิต HACO รุน Quattro W8416V2
-หองนอนใหญ หองโถงรับแขก, หองครัว อยางละ 3 จุด
-หองนอน, หองทั่วไป อยางละ 2 จุด
-หองน้ํา, หองซักรีด, โถงบน อยางละ 1 จุด (ยกเวนหองเก็บของไมมี)
เลือกสีหนากากปลั๊กได 1 สี (Silver Hairline, Gold Hairline, Gun Metal Grey Hairline)

ปลั๊กทีวี/โทรศัพท

ใชของผูผลิต HACO รุน Quattro W8201TV / W8201TU กําหนดใหไมเกิน 5 จุด
เลือกสีหนากากปลั๊กได 1 สี (Silver Hairline, Gold Hairline, Gun Metal Grey Hairline)

พัดลมดูดอากาศ
(หองครัว)

ใชชนิดฝงผนัง ของผูผลิต PANASONIC รุน FV20LUT3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8" จํานวน 1 ชุด
นาดเสนผาศูนยกลาง 8" จํานวน 1 ชุด หรือเทียบเทา

พัดลมดูดอากาศ
(หองนอน)

ใชชนิดฝงเพดาน ของผูผลิต PANASONIC รุน 24CUT3 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8" หรือเทียบเทา
หองนอนละ 1 ชุด หรือเทียบเทา
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ไฟฉุกเฉิน

ใชไฟฉุกเฉินชนิด หลอด LED 2 หัว ติดตั้งไวบริเวณโถงบันได หรือตามแบบระบุ จํานวน1 ชุด

ดวงโคม

ลูกคาเปนผูจัดหาเอง

15. มิเตอรไฟฟา-ประปา
มิเตอรไฟฟาถาวร

ขนาด 30 แอมป โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจาย (ไมรวมคาขยายเขต)

มิเตอรประปาถาวร

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 หุน โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจา ย (ไมรวมคาขยายเขต)

16. สี
ผนังภายนอก

สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของผูผลิต TOA รุน Super shield รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

ผนังภายใน

สีพลาสติกชนิดทาภายในของผูผลิต TOA รุน Super shield Dura clean A+
รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

ผิวเหล็ก

ทาสีน้ํามันของผูผลิต TOA รุน Glipton หรือเทียบเทา ทาสีกันสนิม (ผิวเหล็ก) 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

เชิงชาย/
ไฟเบอรซีเมนตบอรด

สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของผูผลิต TOA รุน Super shield
รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

17. อื่นๆ
การปองกันปลวก

สเปรยน้ํายาเคมีของผูผ ลิต BYER รุน Agenda หรือเทียบเทา ลงในดินที่ใตพื้น และโดย
รอบบาน 1.00 เมตร (โดยบริษัทกําจัดปลวก) พรอมติดตั้งทอ PVC และหัวสปริงเกอร
ที่ปลายทอ (จัดเตรียมไว สําหรับอัดน้ํายาเคมีภายหลัง)

วัสดุฉาบผนังคอนกรีต
มวลเบา

ใชปูนซิเมนตสําเร็จรูป (ซิเมนตมอรตา) ของผูผลิต เอสซีจี อินทรีย ทีพีไอ สิงหมอรตา

วัสดุปูกระเบื้องเคลือบ

ใชปูนกาวซีเมนตตราเสือคูของผูผลิตสยามมอรตาร หรือเทียบเทา

การรับประกัน

รับประกันโครงสราง 20 ป รับประกันทั่วไป 2 ป
ทั้งนี้ ไมรวมงานวัสดุอุปกรณที่เสื่อมสภาพตามอายุการใชงานหรือการใชงานผิดประเภท

หมายเหตุ :
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สําหรับการเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แตทั้งนี้มูลคารวมไมนอยกวาที่ระบุไวตามรายการ
ขางตน และไมรวมรายการกอสรางอื่นๆ ดังตอไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารเดิมหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
- งานตกแตงภายในและจัดสวน
- งานทอระบายน้ําภายนอกขอบเขตที่ดิน
- งานมุงลวด, เหล็กดัดประตู-หนาตาง, รางน้ําฝน
- งานระบบปรับอากาศ
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