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หมวดงาน บญัชีวสัดกุ่อสร้างมาตรฐานรุ่น LUXURY SERIES 1-2566 

1. โครงสร้าง 

เสาเขม็ พืน้ทีก่รุงเทพปรมิณฑลและจงัหวดัใกลเ้คยีง คอนกรีตอดัแรง I-26 ความยาวไม่เกิน  
21.00 เมตร (2 ท่อนต่อ)  
พืน้ทีต่่างจงัหวดัทีส่ภาพดนิแขง็ใชเ้สาเขม็คอนกรตีอดัแรงรูปสีเ่หลีย่ม ขนาดหน้าตดั 26 
เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 12.00 เมตร หรอืพืน้ทีต่่างจงัหวดัทีไ่ม่สามารถตอกเสาเขม็ 
ไดใ้หใ้ชฐ้าน รากรบัน ้าหนกัแทน ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

ฐานราก/เสา/คาน /  
พืน้ชัน้ล่าง/ชัน้บน / 
พืน้โรงรถ 

คอนกรตีเสรมิเหลก็ Prefab System แบบ Multi-Joint Lock บางสว่นหล่อในที ่ 
ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

พืน้ซกัลา้ง คอนกรตีเสรมิเหลก็ (เทและถ่ายน ้าหนกัลงบนพืน้ดนิ) ขนาดตามวศิวกรก าหนด  
ตอกเสาเขม็ขนาด I-12 ความยาว 2.00 เมตร ทุกระยะ 80 เซนติเมตร  
(ยกเวน้พืน้ทีส่ภาพดนิแขง็ทีไ่ม่สามารถตอกเสาเขม็ได)้ 

พืน้ถนนทางเขา้ คอนกรตีเสรมิเหลก็ (เทและถ่ายน ้าหนกัลงบนพืน้ดนิ) ความหนา 12 เซน็ตเิมตร 
หรอืขนาดตาม วศิวกรก าหนด พื้นท่ีรวมไม่เกิน 40 ตารางเมตร 

คอนกรตี คอนกรตีใชค้อนกรตีผสมเสรจ็ของผูผ้ลติ SCG, INSEE, TPI  

2. ระดบัพื้น 

ระดบัพืน้ชัน้ล่าง สูงกว่าระดบัดินในพื้นท่ีประมาณ 0.80 เมตร หรอืในแบบระบุ (กรณีพืน้ต่างระดบั) 

ระดบัพืน้ชัน้บน สงูจากระดบัพืน้ชัน้ล่าง ประมาณ 3.80 เมตร หรอืตามแบบระบุ 

3. วสัดปุพูื้น 

พืน้ชัน้ล่างทัว่ไป ผวิปดูว้ยกระเบือ้ง Granito ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 1,500 บาท  

พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC  

พืน้หอ้งผูส้งูวยั ผวิปดูว้ยพื้นลดแรงกระแทก Safety floor ชนิด PVC ของผู้ผลิต KRONOTEX 

พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC  
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พืน้ชัน้บนทัว่ไป ผวิปดูว้ยไมล้ามเินตหนา 12 มลิลเิมตร ของผูผ้ลติ KRONOTEX รุ่น Sensa XXL 

พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC หรอืเทยีบเท่า 

พืน้หอ้งน ้าใหญ่ ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 1,200 บาท) 

พืน้เฉลยีงทางเขา้หลกั ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 1,000 บาท) 
พรอ้มจมกูบนัไดสแตนเลส 

พืน้หอ้งครวั ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 500 บาท)  
พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC 

พืน้หอ้งน ้าทัว่ไป ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 500 บาท) 

พืน้หอ้งน ้าผูส้งูวยั ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A ชนิดกนัลื่น (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 600 บาท) 

พืน้ระเบยีง/เฉลยีงทัว่ไป ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 500 บาท) พรอ้มจมูกบนัได  
สแตนเลส  

ระบบกนัซมึพืน้หอ้งน ้า,
พืน้เฉลยีง,ระเบยีง 

ใชช้นิดทาของผูผ้ลติ TOA Cement Waterproof พรอ้มตาข่าย Fiberglass mesh  
หรอืเทยีบเท่า 

พืน้หอ้งแม่บา้น/ 
หอ้งเกบ็ของ/หอ้งซกัรดี 

ดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 300 บาท) พรอ้มบวัเชงิผนงั 
PVC 

พืน้หอ้งน ้าแม่บา้น ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A  (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 300 บาท)  

พืน้โรงรถ/ 
พืน้ถนนทางเขา้ 

ปดูว้ยกระเบือ้ง BEZEN รุ่น Rome Street Classic ขนาด 4”x 4” 

พืน้ทางเทา้/ ทางลาด 
(ถา้ม)ี  

ปดูว้ยกระเบือ้ง BEZEN รุ่น Rome Street Classic ขนาด 4”x 4” 

พืน้ซกัลา้ง ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบ เกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 300 บาท) 

4. ผนัง 

ผนงัภายนอก ก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบา (Autoclaved Concrete) ความหนา 20 (10+10) เซนติเมตร 
หรอืความหนาเตม็โครงสรา้งเสา พรอ้มท า ผวิปาดบาง (Skim coat)  
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ผนงัทัว่ไป ก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบา (Autoclaved Concrete) ความหนา 10 เซนตเิมตร ฉาบปนูเรยีบ 

พรอ้มท าผวิปาดบาง (Skim coat) 

วสัดุฉาบผนงั ใชป้นูซเีมนตส์ าเรจ็รูป (ซเีมนตม์อรต์า้) ของผูผ้ลติ เอสซจี ีอนิทรยี ์ทพีไีอ สงิหม์อรต์า้ 

หรอืเทยีบเท่า เฉพาะผนงัภายนอกฉาบทบัดว้ยซเีมนตมอร์ตา้สตูรปกป้องผนงั  

PD Mortar Plus พรอ้มท าผวิปาดบาง (skim coat) 

ผนงัหอ้งน ้าใหญ่ ปดูว้ยกระเบือ้ง Granito เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 1,200 บาท)  
สูงไม่เกิน  2.80 เมตร 

ผนงัหอ้งน ้าทัว่ไป ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 500 บาท)  
สูงไม่เกิน 2.80 เมตร 

ผนงัหอ้งน ้าผูส้งูวยั ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 500 บาท) สงูไม่เกนิ 2.80 เมตร 

ผนงัหอ้งน ้าแม่บา้น ปดูว้ยกระเบือ้งเคลอืบเกรด A (ราคาไม่เกนิตารางเมตรละ 300 บาท) สงูไม่เกนิ 2.40 เมตร 

ผนงัโชว ์(ถา้ม)ี -ก่อดว้ยคอนกรตีมวลเบา  (Autoclaved Concrete) ความหนา 10 เซนติเมตร  
-วสัดุกรุผวิใชก้ระเบือ้งแกรนิตสธีรรมชาต ิBEZEN รุ่นตามแบบระบุ ปเูวน้ร่อง 
(ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 2,500 บาท) 
-กรณี กรุดว้ยวสัดุไฟเบอรซ์เีมนต ์ใชข้องผู้ผลติ SCG หรอื CONWOOD กรุดว้ย  
Wood Plastic Composite (WPC) สธีรรมชาต ิของผูผ้ลติ PD WOOD by Maxis Wood          
รุ่น QB-003 ส ีTeak หรอืตามแบบระบุ 

5. ฝ้าเพดาน 

ฝ้าเพดานภายในทัว่ไป ระดบัความสงูไม่เกนิ 3.00 เมตร ใชแ้ผ่นยปิซัม่บอรด์ของผูผ้ลติ SCG  ความหนา 9 
มลิลเิมตร ฉาบเรยีบรอยต่อ   โครงเคร่าเหลก็เคลอืบ Zinc 
ฝ้าชัน้บนตดิตัง้ช่องเซอรว์สิส าเรจ็รปู ขนาด 0.60x0.60 เมตร จ านวน 2 ช่อง 

ฝ้าเพดานภายนอก  
(ชายคา/ เฉลยีง/ 
ระเบยีง/โรงรถ) 

ใชร้ะแนง Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผ้ลติ PD WOOD by Maxis Wood  
รุ่น QB-003 ส ีTeak หรอืเทยีบเท่า โครงเคร่าใชเ้หลก็เคลอืบ Zinc  

ฝ้าหอ้งแม่บา้น/ 
หอ้งเกบ็ของ 

ใชแ้ผ่นยปิซัม่บอรด์ของผูผ้ลติ SCG ความหนา 9 มลิลเิมตร ฉาบเรยีบรอยต่อ 
โครงเคร่าเหลก็เคลอืบ Zinc ของผูผ้ลติ SCG 
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ฝ้าหอ้งน ้า ใชแ้ผ่นยปิซัม่บอรด์ชนิดทนชืน้ของผูผ้ลติ SCG  หนา 9  มลิลเิมตร ฉาบเรยีบรอยต่อ 
โครงเคร่าเหลก็เคลอืบ Zinc 

6. งานหลงัคาใช้ระบบ PD Roof รุ่น Luxury  

อะเส/คานหลงัคา คอนกรตีเสรมิเหลก็ Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ขนาดตามวศิวกรก าหนด 

โครงหลงัคา ใชเ้หลก็กลา้รบัแรงสงู (High strength) เคลอืบป้องกนัสนิมดว้ย Alu-Zinc (AZ-150) 
ตดิตัง้ดว้ยระบบ น๊อตและสกร ูขนาดตามวศิวกรก าหนด 

หลงัคา - มุงดว้ยกระเบือ้งเซรามคิของ SCG รุ่น Excella Classic, (ส ีBlue cordier, Crystal blue, 
White pearl, Green peridot, Timber brown, Red sapphire, Red garnet, Carnelian 
brown, Yellow sapphire) หรอื Excella Grace (ส ีNavy blue, Burgundy) หรอื Excella 
Modern (ส ีCoco brown, Copper brown, Silver grey, Platinum) 
- หรอืกระเบือ้งคอนกรตี Adamas tile แบบเรยีบหรอืแบบร่องชนิดสนี ้ามนักลุ่ม Metallic  
(ไพลนิทอแสง, มรกตทอแสง, ทบัทมิทอแสง) หรอืกลุ่ม Platinum (แดงสุรยิา, 
สม้ประกายอ าพนั, น ้าตาลประกายทอง, น ้าตาลประกายอ าไพ) เลอืกสภีายหลงั 
อปุกรณ์ยึดครอบหลงัคาใช้ Dry Tech system ตะเฆ่รางสแตนเลส # 24  
- กรณีหลงัคาเป็นพืน้คอนกรตี (ผวิขดัมนั) ก าหนดท าระบบกนัซมึชนิดทา TOA PU 
Waterproof พร้อมตาข่าย Fiberglass mesh หรอืเทยีบเท่า  

การป้องกนัความรอ้น 
ใตห้ลงัคา 

ใชแ้ผ่นฉนวนป้องกนัความรอ้นของ STAY COOL ความหนา 6 น้ิว วางบนฝ้าเพดาน  
หลงัคารอบล่าง–รอบบน (ยกเวน้ฝ้าโรงรถ, ฝ้าเฉลยีง-ระเบยีง, ฝ้าชายคา, หลงัคา 
Insulated Roof) 

เชงิชาย ไฟเบอรซ์เีมนตบ์อรด์ของผูผ้ลติ SCG ขนาด 6”, 8” ชนิดเคลอืบสรีองพืน้ หรอื 
ใชไ้มส้งัเคราะหร์ุ่น Plus หรอืเทยีบเท่า  

7. หน้าต่าง 

หน้าต่างทัว่ไป  ใชบ้านอลูมเินียมของผูผ้ลติ TOSTEM รุ่น ATIS หรอืรุ่นตามมาตรฐานทีผู่ผ้ลติก าหนด 
ตดิกระจกสเีขยีวใส หนา 8 มลิลเิมตร หรอืตามแบบระบุ 

หน้าต่างหอ้งน ้า ใชบ้านอลูมเินียมของผูผ้ลติ TOSTEM รุ่น ATIS หรอืรุ่นตามมาตรฐานทีผู่ผ้ลติก าหนด 
ตดิกระจกสเีขยีวฝ้า หนา 8 มลิลเิมตร หรอืตามแบบระบุ 

หน้าต่างบานเกลด็  
(ถา้ม)ี 

ใชบ้านอลูมเินียมของผูผ้ลติ TOSTEM รุ่น ATIS หรอืรุ่นตามมาตรฐานทีผู่ผ้ลติก าหนด 
ตดิกระจกสเีขยีวใส หนา 8 มลิลเิมตร หรอืตามแบบระบุ 
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8. ประตู 

ประตูเฉลยีง/ระเบยีง/ 
ประตูทางเขา้หลกั 

ใชบ้านอลูมเินียมของผูผ้ลติ TOSTEM รุ่น ATIS หรอืรุ่นตามมาตรฐานทีผู่ผ้ลติก าหนด 
ตดิกระจกสเีขยีวใส หนา 8 มลิลเิมตร หรอืตามแบบระบุ 

ประตูภายในทัว่ไป / 
หอ้งนอน /ประตูหอ้ง 
เกบ็ของ (ถา้ม)ี 

ใชบ้านพรอ้มวงกบ Wood Plastic Composite (WPC) เสรมิโครงเหลก็ ปิดผวิลามเินต รุ่น 
C1-L-WPC-004-006 ส ีNew Pine, Burma teak หรอื Vintage wenge (เลอืกสภีายหลงั) 
วงกบเคลือบฟิลม์ลายไม้สีขาว รุ่น Ultra series 2 ของผูผ้ลติ PD WOOD 

ประตูโรงรถ / หอ้งครวั  
(เปิดออกภายนอก) 

ใชบ้านพรอ้มวงกบ Wood Plastic Composite (WPC) เสรมิโครงเหลก็ ท าสพีน่ขาว รุ่น 
C1-WPC-008, 011, 012 พรอ้มวงกบเคลือบฟิลม์ลายไม้สีขาวรุ่น Ultra series 2 
ของผูผ้ลติ PD WOOD 

ประตูหอ้งน ้า ใชบ้านอลูมเินียมของผูผ้ลติ TOSTEM รุ่น ATIS หรอืรุ่นตามมาตรฐานทีผู่ผ้ลติก าหนด 
ตดิกระจกฝ้า หนา 8 มลิลเิมตร หรอืตามแบบระบุ 

ประตูหอ้งน ้าแม่บา้น ใชบ้านพรอ้มวงกบ Wood Plastic Composite (WPC) ท าสพีน่ขาว รุ่น C-WPC-001-003 
พรอ้มวงกบเคลือบฟิลม์ลายไม้สีขาวรุ่น Ultra series 2 ของผูผ้ลติ PD WOOD 

ประตูหอ้งเกบ็ของใต ้
บนัได (ถา้ม)ี/ 
ประตูช่องตูไ้ฟฟ้า 

ใชบ้านอลูมเินียมชนิดมเีกลด็ระบายของผูผ้ลติTOSTEM หรอืตามมาตรฐานทีผู่ผ้ลติก าหนด  

ราวระเบยีง กนัตก ใชเ้หลก็หล่อรอ๊ทไอรอ์อน  Wrought Iron หรอืตามแบบก าหนด      

9. อปุกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

ประตูทัว่ไป อุปกรณ์ล๊อคใชม้อืจบัก้านโยกสแตนเลส ของผูผ้ลติ  HAFELE รุ่น 902.92.044  
และกุญแจตดิตาย รุ่น 911.02.153 หรอืเทยีบเท่า พรอ้มกนัชนสแตนเลส 

ประตูโรง รถ / 
ประตูครวัเปิด 
ออกภายนอก         

อุปกรณ์ล๊อคใชจ้บัก้านโยกสแตนเลส ของผูผ้ลติ  HAFELE รุ่น 902.92.044 
และกุญแจตดิตาย รุ่น  911.02.153 หรอืเทยีบเท่า พรอ้มกนัชนสแตนเลส  

ประตูหอ้งน ้าแม่บา้น อุปกรณ์ล๊อคใชม้อืจบัก้านโยกสแตนเลส ของผูผ้ลติ  HAFELE รุ่น 499.10.111  
หรอืเทยีบเท่า พรอ้มกนัชนสแตนเลส 

บานพบัประตูทัว่ไป/หอ้
งน ้าแม่บา้น 

ใชบ้านพบัสแตนเลส ของผูผ้ลติ  HAFELE รุ่น 926.25.403 หรอืเทยีบเท่า 
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ประตูหอ้งน ้า บานพบั และอุปกรณ์ล๊อคใชข้องผูผ้ลติ TOSTEM หรอืเทยีบเท่า 

อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน 
แขวน (ถา้ม)ี 

ใชข้องผูผ้ลติ TOSTEM หรอืเทยีบเท่า 

10. สุขภณัฑ ์  ใช้ของผู้ผลิต AMERICAN STANDARD หรือ COTTO (สีขาว) รุ่นเทียบเท่า 
(ตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด) 

โถสว้มนัง่ราบ 
ชกัโครกหอ้งน ้าใหญ่ 

ใชรุ้่น STD PLAT TF-2019-WT-9 ฝารองนัง่ไฟฟ้า พร้อมอปุกรณ์ระบบช าระอตัโนมติั 

โถสว้มนัง่ราบชกัโครก        
หอ้งน ้าทัว่ไป   

ใชรุ้่น  ACACIA TF-2307SC-WT-0 พรอ้มอุปกรณ์   

สายช าระ ใชรุ้่น Douche A-4700A-CH  พรอ้มสต๊อปวาลว์ ชนิดโครเมีย่ม รุ่น STD A-4401  

โถสว้มนัง่ราบชกัโครก 
หอ้งน ้าแม่บา้น 

ใชรุ้่น  STD NEW WINPLUS II 2697NW- WT-0 พรอ้มอุปกรณ์ สายช าระใชข้อง  STD AS 

BASIC F75006-WTADY  สต๊อปวาลว์ ชนิดโครเมีย่ม รุ่น STD A-4401 หรอืเทยีบเท่า 

อ่างลา้งหน้า หอ้งน ้าใหญ่, หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้่น NOBILE WP-F507-WT ชนิดฝังเคาน์เตอร ์ 

หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้่น STD WINSTON II TF-0979 WT-0 

เคาน์เตอรห์อ้งน ้า -หอ้งน ้าทัว่ไป ปดู้วยหินแกรนิตด าแอฟริกาเฉพาะผิวบน  
-ขอบเคาน์เตอรบ์ุกระเบือ้งชนิดเดยีวกบัผนงั 

อ่างอาบน ้า เฉพาะหอ้งน ้าใหญ่ 1 หอ้ง ใชรุ้่น PLAZA TF-8190-WT ก๊อกผสมอ่างอาบน ้าแบบตดิผนงั  

พรอ้มชุดฝักบวั รุ่น NEO MODERN A-0711-200 และเดนิท่อน ้ารอ้น 1 จุด 

โถปัสสาวะ ใชรุ้่น WP- 6747 NEO MODERN พร้อมอุปกรณ์ฟลชัวาลว์อตัโนมติัระบบไฟฟ้า             

รุ่น A-8014AC-WT (ตดิตัง้หอ้งน ้าล่าง 1 หอ้ง)  

กระจกเงา -หอ้งน ้าใหญ่ ใชรุ้่น Sassi LQ - 02  

-หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้่น Bello LH- 02  

-หอ้งน ้าแม่บา้น ใชรุ้่น GH-805 หรอืเทยีบเท่า 

ทีใ่สส่บู่ -หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้่น STD ACACIA E K-1382-42 N  

-หอ้งน ้าแม่บา้น ใชรุ้่น TF- 9000 

ทีใ่สก่ระดาษช าระ -หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้่น CONCEPT SQUARE K-2501-43-N /  
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-หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้่น TF-9011 

ราวแขวนผา้ -หอ้งน ้าใหญ่ หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้่น ACACIA EVOLUTION K-1393-46-N      

-หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้่น TF-9085            

ก๊อกผสมยนือาบ -หอ้งน ้าใหญ่และหอ้งน ้าทีเ่ดนิท่อน ้ารอ้นใชรุ้่น STD CYGNET A-0312-300  

พรอ้มชุด ฝักบวัโครเมีย่ม  

ก๊อกน ้าเยน็ยนือาบ -หอ้งน ้าทัว่ไป ใชรุ้่น ONYX A-2283-10-A พรอ้มชุดฝักบวัโครเมีย่ม    

-หอ้งน ้าแม่บา้น ใชรุ้่น F46103-CHADYHS พรอ้มวาล์วเปิด-ปิด AS BASIC F21033-

CHADY ขนาด ½ นิ้ว หรอืเทยีบเท่า   

ก๊อกอ่างลา้งหน้า -หอ้งน ้าใหญ่และหอ้งน ้าทีเ่ดนิท่อน ้ารอ้นใชก้๊อกผสม  
รุ่น STD NEO MODERN A-0701-100  

-หอ้งน ้าทัว่ไปใชรุ้่น STD NEOMODERN A-0706-10 

-หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้่น STD WINSTON FFAST601-1T1500BT0 

ก๊อกตดิผนงั หอ้งน ้าทัว่ไปและหอ้งน ้าแม่บา้น ใชช้นิดตดิผนัง  

รุ่น STD WINSTON FFAST602-0T0500BT0 (หอ้งละ 1 จุด)  

ชัน้วางของ หอ้งน ้าแม่บา้นใชรุ้่น TF-9075 

ระบายน ้าทิ้งพืน้หอ้งน ้า ใชช้นิดตะแกรงกนักลิน่เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 2” (สีเ่หลีย่ม) รุ่น STD A-8200-N สโีครเมีย่ม  

ฝังในพืน้จ านวนหอ้งละ 2 จุด   

11. ห้องน ้าผู้สูงวยั ใช้ของผู้ผลิต COTTO (สีขาว) หรือเทียบเท่า 

โถสว้มนัง่ราบ ชกัโครก ใชรุ้่น For All SC6652 พรอ้มฝารองนัง่ PU และอุปกรณ์    

สายช าระใชรุ้่น CT980H#WH(HM) พรอ้มสต๊อปวาลว์ CT179 

อ่างลา้งหน้า ใชรุ้่น For All SC00537  

เคาน์เตอรห์อ้งน ้า ปดู้วยหินแกรนิตด าแอฟริกาเฉพาะผิวบน ขอบเคาน์เตอรบ์ุกระเบือ้งชนิดเดยีวกบัผนงั 

กระจกเงา ใชรุ้่น V4101 สีขาว  

ทีใ่สส่บู่ ใชรุ้่น CT0227 
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ทีใ่สก่ระดาษช าระ ใชรุ้่น COMO CT0125 

ราวแขวนผา้ ใชรุ้่น CT0222 (HM) 

ก๊อกผสมยนือาบ ใชรุ้่น CT2149A (เกลยีวบน) พรอ้มฝักบวัรุ่น Z001 และราวแขวนฝักบวัรุ่น CT708  

ก๊อกอ่างลา้งหน้า ใชรุ้่น CT1132A (size M) 

ก๊อกตดิผนงั ใชช้นิดตดิผนัง รุ่น PREMA PM1024Q29 

ระบายน ้าทิ้งพืน้หอ้งน ้า ใชข้องผูผ้ลติ COTTO รุน่ CT699Z1 (ขนาด 100 เซน็ตเิมตร) 

อุปกรณ์เสรมิความปลอ
ดภยั 

-เกา้อีอ้าบน ้าแบบตดิผนงั CT0158#WH 

-ราวมอืจบัทรงตวัรปูตวัแอล CT0162 

-พนกัแขนแบบพบัเกบ็ CT0164 

12. บนัได 

โครงสรา้งบนัได คอนกรตีเสรมิเหลก็ Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ขนาดตามวศิวกรก าหนด 
หรอืโครงสรา้งเหลก็รูปพรรณขนาดและรูป แบบตามวศิวกรก าหนด 

ไมบ้นัได ใช ้Engineered Wood ทัง้ชุด ของผูผ้ลติ MUKU เคลอืบสผีวิจากโรงงานผลติ  

ลูกนอน ใชข้นาด 300x30 มิลลิเมตร 

ลูกตัง้ ใชข้นาด 200x20 มิลลิเมตร 

ราวบนัได ใชข้นาด 100x50 มิลลิเมตร 

เสา ใชข้นาด 125x125 มิลลิเมตร 

ลูกกรง ใชข้นาด 50x50 มลิลเิมตร 

พืน้ชานพกั ใช้ขนาดความหนา 30 มิลลิเมตร สองช้ิน (ร่อง V รอยต่อ) 

เสา/ราวบนัได ใช้เหลก็หล่อรอ๊ทไอรอ์อน (Wrought Iron) หรอืตามแบบระบุ ตดิตัง้ตามกรรมวธิผีูผ้ลติ 

13. ประปา  ขนาดตามข้อก าหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภมิูภาค 
ท่อ PVC ทุกขนาดใช้ของผู้ผลิต SCG หรือท่อน ้าไทย  
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ท่อน ้าด/ีท่อประปา ใชท้่อ Pimaflex Multipipe ของผู้ผลิต PIMATEC 
- ท่อเมน ใชข้นาด 25x2.5 มลิลเิมตร (20 มลิลเิมตร) 
ต่อจากอาคารถงึมเิตอรป์ระปาระยะไม่เกนิ 40.00 เมตร พรอ้มบอลวาลว์กา้นโลหะ 
ต่อแยกชัน้ 
- ท่อแยกเขา้สุขภณัฑ ์ใชข้นาด 20x2.25 มลิลเิมตร (15.5 มลิลเิมตร) 
- ท่อน ้ารอ้น ใชข้นาด 16x2.0 มลิลเิมตร (12 มลิลเิมตร)     

ท่อน ้าเสยี/ท่อน ้าทิง้ ท่อสว้มใชท้่อ PVC ขนาด 4” ท่อน ้าทิง้ใชท้่อ PVC ขนาด 3” ท่อแยก 2” ความหนาชัน้ 8.5 

ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ขนาด 1” ความหนาชัน้ 5 

ท่อน ้าฝน ท่อ PVC ขนาด 2” ท่อเมนขนาด 3” หรอืขนาดตามแบบระบุ ความหนาชัน้ 8.5 
รรูะบายน ้าฝนทีร่ะเบยีง, หลงัคาคอนกรตี ใชห้วักะโหลกสแตนเลส 

Solar Water Heater
  

ขนาดความจขุนาด 300 ลิตร พร้อมเดินท่อน ้าร้อน (Pimaflex) ท่ีห้องน ้าไม่เกิน  
5 ห้อง ส าหรบัอ่างลา้งหน้า และอาบน ้า (หอ้งละ 2 จุด) 

ท่อน ้ารอ้น ใชข้องผูผ้ลติ PIMATEC รุ่น Pimaflex Multipipe ขนาด 16x2.0 มลิลเิมตร (12 มลิลเิมตร) 

14. สุขาภิบาล 

ถงับ าบดัน ้าเสยี ใชถ้งัไฟเบอรก์ลาส ของผูผ้ลติ DOS รุ่น ST-21/ GY หรอืของผูผ้ลติ PP รุ่น Ecotank 
หรอืเทยีบเท่า (ฝังในดนิ) 

บ่อดกัไขมนั ใชบ้่อไฟเบอรก์ลาส ของผูผ้ลติ DOS รุ่น GT-09/BK-40 หรอืของผูผ้ลติ PP รุ่น GT-30UG 
หรอืเทยีบเท่า (ฝังในดนิ) 

ท่อระบายน ้า ใชท้่อซเีมนตใ์ยหนิขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 8" ต่อจากตวัอาคารลงบ่อพกัสาธารณะ  
ระยะไม่เกิน 40.00 เมตร 

บ่อพกั บ่อพกัน ้าส าเรจ็รปูขนาด 30 x 40 เซนตเิมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลีย้ว 

15. สระว่ายน ้า  

โครงสรา้งผนงั ใชแ้บบส าเรจ็โพลพีร๊อพโพลนี (polypropylene) ภายในเทคอนกรตีความลกึไม่เกนิ  
1.20 เมตร หรอืขนาดตามแบบก าหนด 

ระบบพืน้-ผนัง กรุดว้ย Liner ขนาดความหนา 1.1 มลิลเิมตร สฟ้ีาแบบกนัลื่น ไม่มลีวดลายขอบสระ 
กรุหนิทรายผวิขดัเรยีบ ขนาด 30x60 เซนตเิมตร 
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อุปกรณ์การตดิตัง้ ระบบไฟฟ้า, ขนาดท่อน ้าทิง้-น ้าด ีและระบบกรองขนาดตามผูผ้ลติก าหนด 

ทางเดนิรอบสระ(ถา้ม)ี เทคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปดูว้ยกระเบือ้งเกรด A ราคาไม่เกนิ ตารางเมตรละ 500 บาท 

16. ไฟฟ้า  ขนาดสายไฟฟ้าตามข้อก าหนดมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า 
ส่วนภมิูภาค 

สายเมนภายนอก ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน PVC ชนิดสาย เดีย่ว (KV-CV# 50 Sq.mm.) ต่อห่างจากผนงั 
บา้นถงึมเิตอร ์ความยาวสายไฟฟ้าไม่เกิน 40.00 เมตร ร้อยท่อ PE ขนาดเส้นผ่าน 
ศนูยก์ลาง 2” ฝังในดิน 

สายเมนโทรศพัท์ 
ภายนอก 

ใชส้ายชนิด 4 แกน ต่อห่างจากผนงับา้นถงึมเิตอร ์ความยาวสายไฟฟ้าไม่เกิน  
40.00 เมตร ร้อยท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลาง ½” ฝังในดิน   

สายไฟฟ้าภายใน ใชส้ายทองแดงหุม้ฉนวน PVC ชนิดสายเดีย่ว เดนิสายรอ้ยในท่อ PVC สเีหลอืงฝังในผนงั 
และเดนิบนฝ้าเพดาน 

สายไฟของเครื่องปรบั 
อากาศ 

ก าหนดเดินสายไฟฟ้าไม่เกิน 6 จดุ 

แผงควบคุมไฟฟ้า ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น HD-S224 ชนิด 24 ช่อง ขนาด 30 แอมป์ พรอ้มอุปกรณ์ตดัไฟรัว่ 
(RCBO)  

สวติชแ์สงสว่าง ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น Quattro Aluminium  W1513/W2512C ห้องละ 2 จดุ  
เฉพาะห้องนอนใหญ่ 3 จุด (ชนิด 2 ทางเฉพาะโถงบนัได) ยกเวน้ หอ้งครวั, หอ้งแม่บา้น, 
หอ้งเกบ็ของ, หอ้งน ้า, หอ้งซกัรดี อย่างละ 1 จุด เลือกสีหน้ากากสวิตช์ 
ได้ 1 สี (Silver Hairline, Gold Hairline, Gun Metal Grey hairline) 

ปลัก๊ไฟฟ้า ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น Quattro W8416V2  

-ห้องนอนใหญ่ ห้องโถงรบัแขก, ห้องครวั อย่างละ 3 จดุ  

-หอ้งนอน, หอ้งทัว่ไป อย่างละ 2 จดุ  

-หอ้งน ้า, หอ้งซกัรดี, โถงบน อย่างละ 1 จุด (ยกเวน้หอ้งเกบ็ของ ไม่ม)ี  

เลอืกสหีน้ากากปลัก๊ได ้1 ส ี(Silver Hairline, Gold Hairline, Gun Metal Grey Hairline) 

ปลัก๊ทวี/ีโทรศพัท์ ใชข้องผูผ้ลติ HACO รุ่น Quattro W8201TV / W8201TU ก าหนดให้ไม่เกิน 5 จุด  
ส าหรบัทวี,ี 1 จุดส าหรบัโทรศพัท ์เลอืกสหีน้ากากปลัก๊ได ้1 ส ี(Silver Hairline, Gold 
Hairline, Gun Metal Grey Hairline) 
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ไฟฉุกเฉิน ใชไ้ฟฉุกเฉินชนิด หลอด LED 2 หวั ตดิตัง้ไวบ้รเิวณโถงบนัได หรอืตามแบบระบุ   
จ านวน 1 ชุด  

ดวงโคม ลูกคา้เป็นผูจ้ดัหาเอง 

17. มิเตอรไ์ฟฟ้า-ประปา 

มเิตอรไ์ฟฟ้าถาวร ขนาด 30 แอมป์ 3 เฟส โดยบริษทัเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าขยายเขต) 

มเิตอรป์ระปาถาวร ขนาดเส้นผ่านศนูยก์ลาง ¾ น้ิว โดยบริษทัเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
(ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการขยายเขต)  

18. สี 

ผนงัภายนอก สพีลาสตกิชนิดทาภายนอกของผูผ้ลติ TOA รุ่น Super shield รองพืน้ 1 ครัง้  
ทาทบั 2 ครัง้ 

ผนงัภายใน สพีลาสตกิชนิดทาภายในของผูผ้ลติ TOA รุ่น Super shield Dura clean A+  
รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทบั 2 ครัง้ 

ผวิเหลก็ ทาสนี ้ามนัของผูผ้ลติ TOA รุ่น Glipton หรอืเทยีบเท่า ทาสกีนัสนิม (ผวิเหลก็) 1 ครัง้ 
ทาทบั 2 ครัง้ 

เชงิชาย/ 
ไฟเบอรซ์เีมนตบ์อรด์ 

สพีลาสตกิชนิดทาภายนอกของผูผ้ลติ TOA รุ่น Super shield รองพืน้ 1 ครัง้  
ทาทบั 2 ครัง้ 

19. ระบบระบายอากาศภายในบ้าน 

อุปกรณ์ระบายอากาศ ใชเ้ครื่องสรา้งอากาศบรสิุทธิ ์และป้องกนัฝุ่ น PM2.5 ของ PD Fresh Airflow  
รุ่น Fresh Plus ตดิตัง้ทัง้หลงั เดนิระบบท่อเหนือฝ้าเพดาน 

20. อ่ืนๆ 

การป้องกนัปลวก สเปรยน์ ้ายาเคมีของผู้ผลิต BYER รุ่น Agenda หรอืเทยีบเท่า ลงในดนิทีใ่ตพ้ืน้ และโดย 

รอบบา้น 1.00 เมตร (โดยบรษิทัก าจดัปลวก) พรอ้มตดิตัง้ท่อ PVC และหวัสปรงิเกอร ์

ทีป่ลายท่อ (จดัเตรยีมไว ้ส าหรบัอดัน ้ายาเคมภีายหลงั)  

วสัดุปกูระเบือ้งเคลอืบ ใชป้นูกาวซเีมนต ์PD Mortar หรอืเทยีบเท่า 

การรบัประกนั รบัประกนัโครงสร้าง 20 ปี รบัประกนัทัว่ไป 2 ปี  
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ทัง้นี้ ไม่รวมงานวสัดุอุปกรณ์ทีเ่สือ่มสภาพตามอายุการใชง้านหรอืการใชง้านผดิประเภท 

หมายเหตุ  :    
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ส าหรบัการเปลีย่นแปลงบางรายการตามความเหมาะสม 
แต่ทัง้นี้มลูค่ารวมไม่น้อยกว่าทีร่ะบุไวต้ามรายการขา้งต้น และไม่รวมรายการก่อสรา้งอื่นๆ ดงัต่อไปนี้ 
- งานรือ้ถอนอาคารเดมิหรอืสิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ  - งานตกแต่งภายในและจดัสวน 
- งานท่อระบายน ้าภายนอกขอบเขตทีด่นิ   - งานมุง้ลวด, เหลก็ดดัประตู-หน้าต่าง, รางน ้าฝน 
- งานระบบปรบัอากาศ 


