บัญชีวัสดุกอสรางมาตรฐานรุน SMART SERIES 1-2561
หมวดงาน

บัญชีวัสดุกอ สรางมาตรฐาน รุน SMART SERIES 1-2561

1. โครงสราง
เสาเข็ม

พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกลเคียง
-บานชั้นเดียว ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไมเกิน 12.00 เมตร (2 ทอนตอ)
-บาน 2 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไมเกิน 18.00 เมตร (2 ทอนตอ)
หรือใชเสาเข็มขนาดตามวิศวกรกําหนด
-บาน 3 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไมเกิน 21.00 เมตร (2 ทอนตอ)
หรือใชเสาเข็มขนาดตามวิศวกรกําหนด
กรณี พื้นที่ไมสามารถตอกเสาเข็มได ใหใชเสาเข็มเจาะแทน ขนาดตามวิศวกรกําหนด (มีคาใชจายเพิ่ม)
พื้นที่ในตางจังหวัด (สภาพเปนดินแข็ง)
-บานชั้นเดียว ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 22 X 22 เซนติเมตร
ความยาวไมเกิน 10.00 เมตร
-บาน 2-3 ชั้น ใชเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 22 X 22 เซนติเมตร
ความยาวไมเกิน 10.00 เมตร
กรณี พื้นที่ไมสามารถตอกเสาเข็มไดใหใชฐานรากรับน้ําหนักแทน (ตามวิศวกรกําหนด)

ฐานราก/เสา/คาน/พื้นชั้น
ลาง/พื้นชั้นบน

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock โครงสรางบางสวนหลอในที่
ขนาดตามวิศวกรกําหนด

พื้นโรงรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock โครงสรางบางสวนหลอในที่
ขนาดตามวิศวกรกําหนด

พื้นซักลาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทบนดิน) ขนาดตามวิศวกรกําหนด

พื้นถนนทางเขา

ไมมีทุกแบบ

คอนกรีต

คอนกรีตใชคอนกรีตผสมเสร็จของผูผลิต SCG, INSEE, TPI

2. ระดับพื้น
ระดับพื้นชั้นลาง

สูงกวาระดับดินในพื้นที่ประมาณ 0.80 เมตร หรือในแบบระบุ (กรณีพื้นตางระดับ)

3. วัสดุปูพื้น
พื้นชั้นลางทั่วไป

ปูดวยไมลามิเนตหนา 12 มิลลิเมตร ของผูผลิต KRONOTEX รุน Robusto หรือ
ปูดวยกระเบื้องเคลือบ รุน Cifre (ลายไม) พรอมบัวเชิงผนัง PVC

พื้นชั้นบนทั่วไป

ปูดวยไมลามิเนตหนา 12 มิลลิเมตร ของผูผลิต KRONOTEX รุน Robusto
พรอมบัวเชิงผนัง PVC
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พื้นหองน้ําใหญ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 600 บาท)

พื้นหองน้ําทั่วไป

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 350 บาท)

พื้นเฉลียงทางเขาหลัก

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ รุน Oset ขนาด 15x60 เซนติเมตร (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 550 บาท)

พื้นหองครัว

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 350 บาท) พรอมบัวเชิงผนัง PVC

พื้นระเบียง/เฉลียง

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 350 บาท)

พื้นหองแมบาน

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นหองน้ําแมบาน

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นหองเก็บของ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นหองซักรีด (ถามี)

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นโรงรถ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นซักลาง

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พื้นทางเทา (ถามี)

ผิวซีเมนตขัดหยาบ

พื้นถนนทางเขา

ไมมีทุกแบบ

4. ผนัง
ผนังทั่วไป

กอดวยคอนกรีตมวลเบา (Autoclave Concrete) ความหนา 10 เซนติเมตร
ของผูผลิต INSEE SUPERBLOCK หรือ Q-CON ฉาบปูนเรียบพรอมทําผิวปาดบาง (Skim coat)

ผนังหองน้ําใหญ

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 600 บาท) สูงไมเกิน 2.40 เมตร

ผนังหองน้ําทั่วไป

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 300 บาท) สูงไมเกิน 2.40 เมตร

ผนังหองน้ําแมบาน

ปูดวยกระเบื้องเคลือบ เกรด A (ราคาไมเกินตารางเมตรละ 200 บาท) สูงไมเกิน 2.40 เมตร

ผนังโชว (ถามี)

-กอดวยคอนกรีตมวลเบา (Auto Clave Concrete) ความหนา 7.5 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 หรือ กรุดวย
Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผลิต PD WOOD รุน pw 100 สีธรรมชาติ หรือตามแบบระบุ
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5. ฝาเพดาน
ฝาชายคา

ใชฝาระแนง Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผลิต PD WOOD รุน pws 65 สีธรรมชาติ
หรือเทียบเทา โครงเคราใชเหล็กเคลือบ Zinc พรอมมุงไนลอนกันแมลง
ยกเวน แบบบาน F-171, F-172, F-173, F-174, F-175, F176 ใชแผนเหล็กสีขาว
Insulated Roof ของผูผลิต AQUALINE หรือเทียบเทา

ฝาภายนอก (เฉลียง/
ระเบียง/โรงรถ)

ใชแผนยิปซั่มบอรดชนิดทนชื้นของผูผลิต SCG หรือ GYPMANTECH หนา 9 มิลลิเมตร
ฉาบเรียบรอยตอ โครงเคราเหล็กเคลือบ Zinc

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
คานหลังคา

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock ตามวิศวกรกําหนด

โครงหลังคา

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

หลังคา

-มุงดวยกระเบื้องคอนกรีตของซีแพคโมเนีย, กระเบื้องคอนกรีตชนิดเรียบ รุนเพรสทีจ (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
SHELLหรือเทียบเทา

การปองกันความรอนใต
หลังคา

-ใชฉนวนปองกันความรอน STAY COOL ความหนา 3” รุน Premium หรือเทียบเทา
วางบนฝาเพดาน หลังคารอบลาง–รอบบน (ยกเวนฝาโรงรถ, ฝาเฉลียง-ระเบียง, ฝาชายคา)
-สําหรับแบบบานที่หลังคาเปนคอนกรีตหรือพื้นคอนกรีตทั้งหลัง (Concrete slab)
ใชฉนวนกันความรอน STAY COOL รุน Premium ความหนา 6”

เชิงชาย

ไฟเบอรซีเมนตบอรดของผูผลิต CONWOOD รุน Two In One ชนิดเคลือบสีรองพื้น
หรือของผูผลิต SCG รุน One piece
กรณีวัสดุมุงเปน Metal Sheet ใช Flashing และวัสดุครอบปดชายสีเดียวกับหลังคา
-ยกเวน แบบบาน F-171, F-172, F-173, F-174, F-175, F176
ใชแผนเหล็กสีขาว Insulated Roof - Standard Eของผูผลิต AQUALINE หรือเทียบเทา
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7. หนาตาง
หนาตางทั่วไป

ใชบานไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน MARK II ระบบ Multi Point Lock
ติดกระจกสีเขียวใส หนา 1 ½ หุน

หนาตางหองน้ํา

ใชบานไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน MARK II ระบบ Multi Point Lock
ติดกระจกฝา หนา 1 ½ หุน (ตามแบบระบุ)

หนาตางบานเกล็ด (ถามี)

ใชบานไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน MARK II ติดเกล็ดกระจกเขียวใสหนา 1 ½ หุน

8. ประตู
ประตูเฉลียง/ระเบียง/
ประตูทางเขาหลัก

ใชบานไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน MARK II ระบบ Multipoint Lock หรือเทียบเทา
ติดกระจกเขียวใสหนา 1 ½ หุน (ยกเวนตามแบบระบุ)

ประตูภายในทั่วไป/
หองนอน/โรงรถ/หองเก็บ
ของ (ถามี)

ใชบานพรอมวงกบ Engineered Wood ทําสีพน (สีขาว) จากโรงงานผูผลิต หรือ ตามแบบระบุ

ประตูหองน้ํา

ใชบานไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR รุน MARK II ระบบ Single Lock ติดกระจกฝาหนา 1 ½ หุน

ประตูหองครัว
(เปดออกภายนอก)

ใชบานไวนิลสีขาว บานทึบ ชนิดแผน Plaswood ของผูผลิต WINDSOR รุน Mark II
ระบบ Multi Point Lock หรือตามแบบระบุ

ประตูหองแมบาน

บาน HDF ของผูผลิต UNIX รุน Extra P-06 พรอมวงกบ Wood Plastic Composite (WPC)
ของผูผลิต UNIX รุน Subframe สีขาว หรือเทียบเทา
ยกเวนบานเปดออกภายนอกใชบานทึบของผูผลิต WINDSOR รุน Superior ระบบ Single Lock

ประตูหองน้ําแมบาน

ใชไวนิลสีขาวบานทึบ ของผูผลิต WINDSOR รุน Superior ระบบ Single Lock (ตามแบบระบุ)

ประตูหองเก็บของใตบันได ใชบานไวนิลสีขาว ชนิดมีเกล็ดระบาย ของผูผลิต WINDSOR
(ถามี)/ประตูชองตูไฟฟา
ราวระเบียง กันตก

ใชไวนิลสีขาว ของผูผลิต WINDSOR หรือตามแบบระบุ (เหล็ก / สแตนเลส)

9. อุปกรณประตู-หนาตาง
อุปกรณลอคประตูทั่วไป

ใชลูกบิดสแตนเลส ของผูผลิต HAFELE หรือเทียบเทา พรอมกันชนสแตนเลส

บานพับประตูทั่วไป/
หองน้ําแมบาน

ใชบานพับสแตนเลส ของผูผลิต HAFELE หรือเทียบเทา
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อุปกรณลอคประตูหอง
แมบาน

ใชลูกบิดสแตนเลส ของผูผลิตประตู HAFELE หรือเทียบเทา พรอมกันชนสแตนเลส

บานพับประตูหองแมบาน

ใชบานพับสแตนเลสของผูผลิตประตู ของผูผลิต HAFELE หรือเทียบเทา

อุปกรณลอคประตูหองน้ํา/
หองน้ําแมบาน

ใชลูกบิดของผูผลิต HAFELE หรือเทียบเทา

อุปกรณบานเกล็ดหนาตาง ใชของผูผลิต WINDSOR หรือเทียบเทา
(ถามี)
อุปกรณประตู
บานเลื่อนแขวน (ถามี)

ใชของผูผลิต HAFELE

10. สุขภัณฑ

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

โถสวมนั่งราบ ชักโครก
หองน้ําใหญ

ใชรุน TF-2019-WT9 ฝารองนั่งไฟฟา พรอมอุปกรณ

โถสวมนั่งราบ ชักโครก
หองน้ําทั่วไป

ใชรุน STD MILANO TF-2327SC-WT-0 พรอมอุปกรณ
สายชําระใชรุน A-4700A-WT สตอปวาลวชนิดโครเมี่ยม รุน STD A-4401

โถสวมนั่งราบ ชักโครก
(หองน้ําแมบาน)

ใชรุน STD WINSTON II TF-2695SCW–WT-0 พรอมอุปกรณ
สายชําระใชของ VYV และสตอปวาลว ชนิดโครเมี่ยม รุน STD A-4401

อางลางหนา

-หองน้ําทั่วไป ใชรุน WP-F507-WT ฝงเคานเตอร
-หองน้ําแมบาน ใชรุน STD WINSTON II TF-0979-WT-0 ชนิดแขวนผนัง

เคานเตอรหองน้ํา

-หองน้ําทั่วไป ปูดวยหินแกรนิตเฉพาะผิวบน (สีเทาวิศวะ, ชมพูจีน,ขาวโทน หรือราคาเทียบเทา)
ขอบเคานเตอรบุกระเบื้องเคลือบลายธรรมดา เกรด A ชนิดเดียวกับผนัง

อางอาบน้ํา

เฉพาะหองน้ําใหญ 1 หอง ใชรุน TF-8151 กอกผสมอางอาบน้ําแบบติดผนัง พรอมชุดฝกบัว
รุน NEO MODERN A-0711-200 และเดินทอน้ํารอน

โถปสสาวะ

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

กระจกเงา

ใชรุน LV02 / หองน้ําแมบานใชของ VYV

ที่ใสสบู

ใชรุน TF- 9402 / หองน้ําแมบานใชรุน TF-9000

ที่ใสกระดาษชําระ

ใชรุน TF-9411 / หองน้ําแมบานใชรุน TF-9011

ราวแขวนผา

ใชรุน TF -9485 / หองน้ําแมบานใชรุน TF- 9085
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กอกน้ําเย็นยืนอาบแบบติด -หองทั่วไปใชรุน NEO MODERN MONO A-0726-10-A พรอมชุดหัวฝกบัวชุบโครเมี่ยม
ผนัง
-หองน้ําที่เดินทอน้ํารอน ใชกอกผสมยืนอาบแบบติดผนัง รุน NEO MODERN A-0712-300
พรอมชุดหัวฝกบัวชุบโครเมี่ยม
-หองน้ําแมบานใชของ VYV
กอกอางลางหนา

-อางลางหนาหองนอนใหญ, หองน้ําที่เดินทอน้ํารอน ใชกอกผสมอางลางหนาใชรุน
STD NEO MODERN A-0701-100 รวม 2 จุด อางลางหนา
-หองน้ําทั่วไป ใชรุน STD NEO MODERN MONO A-0706-10
-หองน้ําแมบานใชรุน STD WINSTON FFAST601-1T1500BT0

กอกติดผนัง

-หองน้ําทั่วไป ใชรุน STD WINSTON FFAST602-0T0500BT0 (หองละ 1 จุด)
-หองน้ําแมบานใชของ VYV

ชั้นวางของ

หองน้ําแมบาน รุน TF- 9075

ระบายน้ําทิ้งพื้นหองน้ํา

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

11. บันได
โครงสรางบันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock ขนาดตามวิศวกรกําหนด

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)

12. ประปา

ขนาดตามขอกําหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค
ทอ PVC ทุกขนาด ใชของผูผลิต SCG หรือทอน้ําไทย

ทอน้ําดี/ทอประปา

ทอเมนใช PVC ขนาด ¾” ตอจากอาคารถึงมิเตอรประปา ระยะไมเกิน 30.00 เมตร
พรอมบอลวาลวกานโลหะตอแยกชั้นทอแยกเขาสุขภัณฑใชทอ PVC ขนาด ½” ความหนาชั้น 13.5
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(ทอน้ําน้ํารอนใช Pimaflex Multi-pipe ขนาด 11.6 มิลลิเมตร ของผูผลิต PIMATEC)
ทอน้ําเสีย/ทอน้ําทิ้ง

ทอโสโครกใช PVC ขนาด 4” ความหนาชั้น 8.5 ทอน้ําทิ้งทอแยกใช PVC ขนาด 2” ทอเมนใชขนาด 3”
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 160 ลิตร พรอมเดินทอน้ํารอน (Pimaflex) ที่หองน้ําชั้นบน จํานวน 2 หอง
สําหรับอางลางหนา และอาบน้ํา (หองละ 2 จุด)

13. สุขาภิบาล
ถังบําบัดน้ําเสีย

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

บอดักไขมัน

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

ทอระบายน้ํา

ใชทอซีเมนตใยหินขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้วตอจากตัวอาคารลงบอพักสาธารณะ
ระยะไมเกิน 20.00 เมตร

บอพัก

บอพักน้ําสําเร็จรูปขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลี้ยว

14. ไฟฟา

ขนาดสายไฟฟาตามขอกําหนดมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค

สายเมนภายนอก

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

สายเมนโทรศัพทภายนอก ใชสายชนิด 4 แกน ตอหางจากผนังบานถึงเสาไฟฟา ความยาวสายไมเกิน 30.00 เมตร
รอยทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง ½” ฝงในดิน
สายไฟฟาภายใน

ใชสายทองแดงหุมฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยวเดินสายรอยในทอ PVC สีเหลือง
ฝงในผนังและเดินบนฝาเพดาน

สายไฟของ
เครื่องปรับอากาศ

กําหนดเดินสายไฟฟาหองนอนใหญ 1 จุด

แผงควบคุมไฟฟา

ใชของผูผลิต HACO รุน HD-S119 (19 ชอง) ขนาด 15 แอมป หรือเทียบเทา
พรอมอุปกรณตัดไฟรั่ว (RCD)
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สวิตชแสงสวาง

ใชของผูผลิต HACO รุน Primo PR-F001-3 / PR-FS111 หองละ 1 จุด เฉพาะหองนอนใหญ 2 จุด
(ชนิด 2 ทางใชเฉพาะโถงบันได)

ปลั๊กไฟฟา

ใชชนิดฝงเรียบของผูผลิต HACO รุน Primo PR-E233 หองละ 2 จุด สําหรับหองโถงรับแขก 3 จุด
(ยกเวนหองเก็บของ/หองน้ํา ไมมี)

ปลั๊กทีวี/โทรศัพท

ใชของผูผลิต HACO รุน Primo PR-T075 (TV) / PR-P024 (โทรศัพท)
กําหนดใหอยางละ 3 จุด

พัดลมดูดอากาศ
(หองครัว)

ใชชนิดฝงผนัง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8" จํานวน 1 ชุด หรือเทียบเทา

พัดลมดูดอากาศ
(หองนอน)

ใชชนิดฝงเพดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8" จํานวน 1 ชุด หรือเทียบเทา

ไฟฉุกเฉิน

ใชไฟฉุกเฉิน หลอด LED 1 หัว จํานวน 1 ชุด

ดวงโคม

ลูกคาเปนผูจัดหาเอง

15. มิเตอรไฟฟา-ประปา
มิเตอรไฟฟาถาวร

ขนาด 15 แอมป บริษัทเปนผูออกคาใชจา ย (ไมรวมคาใชจายในการขยายเขต)

มิเตอรประปาถาวร

ขนาดเสนผาศูนยกลาง ¾” บริษัทเปนผูออกคาใชจาย (ไมรวมคาใชจายในการขยายเขต)

16. งานสี
ผนังภายนอก

สีพลาสติกชนิดทาภายนอก ของผูผลิต TOA รุน Supershield รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

ผนังภายใน

สีพลาสติกชนิดทาภายใน ของผูผลิต TOA รุน Supershield Duraclean
รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

ผิวเหล็ก

ทาสีน้ํามัน ของผูผลิต TOA รุน Glipton ทาสีกันสนิม (ผิวเหล็ก) 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

เชิงชาย/ ไฟเบอรซีเมนต
บอรด

สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของผูผลิต TOA รุน Supershield
รองพื้น 1 ครั้ง ทาทับ 2 ครั้ง

17. อื่นๆ
การปองกันปลวก

บริษัทฯ ดําเนินการติดตั้งทอ PVC พรอมหัวสปริงเกอรที่ปลายทอ เพื่อเตรียมไวใชอัดน้ํายา
เคมีปองกันปลวกภายหลัง สําหรับคาน้ํายาเคมีและคาบริการ (โดยบริษัทกําจัดปลวก)
ลูกคาเปนผูจัดหาเอง
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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 แตทั้งนี้มูลคารวมไมนอยกวาที่ระบุไว
ตามรายการขางตน และไมรวมรายการกอสรางอื่นๆ ดังตอไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารเดิมหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ
- งานตกแตงภายในและจัดสวน
- งานทอระบายน้ําภายนอกขอบเขตทีด่ ิน
- งานมุงลวด, เหล็กดัดประตู-หนาตาง, รางน้ําฝน
- งานระบบปรับอากาศ
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