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หมวดงาน
1. โครงสร้าง
เสาเข็ม

พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
-บ้านชัน้ เดียว ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไม่เกิ น 12.00 เมตร (2 ท่อนต่อ)
-บ้าน 2 ชัน้ ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไม่เกิ น 18.00 เมตร (2 ท่อนต่อ)
หรือใช้เสาเข็มขนาดตามวิศวกรกาหนด
-บ้าน 3 ชัน้ ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไม่เกิ น 21.00 เมตร (2 ท่อนต่อ)
หรือใช้เสาเข็มขนาดตามวิศวกรกาหนด
กรณี พืน้ ทีไ่ ม่สามารถตอกเสาเข็มได้ ให้ใช้เสาเข็มเจาะแทน ขนาดตามวิศวกรกาหนด
(มีคา่ ใช้จ่ายเพิม่ )
พืน้ ทีใ่ นต่างจังหวัด (สภาพเป็ นดินแข็ง)
-บ้านชัน้ เดียว ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสีเ่ หลีย่ มขนาด 22 X 22 เซนติ เมตร
ความยาวไม่เกิ น 10.00 เมตร
-บ้าน 2-3 ชัน้ ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสีเ่ หลีย่ มขนาด 22 X 22 เซนติ เมตร
ความยาวไม่เกิ น 10.00 เมตร
กรณี พืน้ ทีไ่ ม่สามารถตอกเสาเข็มได้ให้ใช้ฐานรากรับน้าหนักแทน (ตามวิศวกรกาหนด)

ฐานราก/เสา/คาน/พืน้ ชัน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock
ล่าง/พืน้ ชัน้ บน
โครงสร้างบางส่วนหล่อในที่ ขนาดตามวิศวกรกาหนด
พืน้ โรงรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock
โครงสร้างบางส่วนหล่อในที่ ขนาดตามวิศวกรกาหนด

พืน้ ซักล้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทบนดิน) ขนาดตามวิศวกรกาหนด

พืน้ ถนนทางเข้า

ไม่มที ุกแบบ

คอนกรีต

คอนกรีตใช้คอนกรีตผสมเสร็จของผูผ้ ลิต SCG, INSEE, TPI

2. ระดับพืน้
ระดับพืน้ ชัน้ ล่าง

สูงกว่าระดับดิ นในพืน้ ที่ประมาณ 0.80 เมตร หรือในแบบระบุ (กรณีพน้ื ต่างระดับ)

3. วัสดุปพู ืน้
พืน้ ชัน้ ล่างทัวไป
่

ปูดว้ ยไม้ลามิเนตหนา 12 มิ ลลิ เมตร ของผูผ้ ลิต KRONOTEX รุ่น Robusto
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC หรือเทียบเท่า
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พืน้ ห้องผูส้ งู วัย

ผิวปูดว้ ยพืน้ ลดแรงกระแทก Safety floor ชนิ ด PVC ของผูผ้ ลิ ต KRONOTEX
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC

พืน้ ชัน้ บนทัวไป
่

ปูดว้ ยไม้ลามิเนตหนา 12 มิ ลลิ เมตร ของผูผ้ ลิต KRONOTEX รุ่น Robusto
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC หรือเทียบเท่า

พืน้ ห้องน้าใหญ่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 600 บาท)

พืน้ ห้องน้าทัวไป
่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 350 บาท)

พืน้ เฉลียงทางเข้าหลัก

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 550 บาท)

พืน้ ห้องครัว

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 350 บาท)
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC

พืน้ ระเบียง/เฉลียง

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 350 บาท)

พืน้ ห้องแม่บา้ น

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ห้องน้าแม่บา้ น

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ห้องเก็บของ

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ห้องซักรีด (ถ้ามี)

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ โรงรถ

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ซักล้าง

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ทางเท้า (ถ้ามี)

ผิวซีเมนต์ขดั หยาบ

พืน้ ถนนทางเข้า

ไม่มที ุกแบบ

4. ผนัง
ผนังทัวไป
่

ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Concrete) ความหนา 10 เซนติ เมตร (ของผูผ้ ลิต
INSEE SUPERBLOCK หรือ Q-CON) ฉาบปูนเรียบพร้อมทาผิวปาดบาง (Skim coat)
วัสดุฉาบผนังใช้ปนู ซีเมนต์สาเร็จรูป (ซีเมนต์มอร์ตา้ ) ของผูผ้ ลิต เอสซีจี อินทรีย์ ทีพไี อ
สิงห์มอร์ตา้ หรือเทียบเท่า เฉพาะผนังภายนอกฉาบทับด้วยซีเมนต์มอร์ตา้ สูตรปกป้ องผนัง
PD Mortar Plus พร้อมทาผิวปาดบาง (Skim coat)

ผนังห้องน้าใหญ่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 600 บาท)
สูงไม่เกิน 2.40 เมตร
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ผนังห้องน้าทัวไป
่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 300 บาท)
สูงไม่เกิน 2.40 เมตร

ผนังห้องน้าแม่บา้ น

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบ เกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท) สูงไม่เกิน 2.40 เมตร

ผนังโชว์ (ถ้ามี)

-ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Concrete) ความหนา 7.5 เซนติเมตร (ของผูผ้ ลิต
INSEE SUPERBLOCK หรือ Q-CON)
-วัสดุกรุผวิ ใช้กระเบือ้ งแกรนิตสีธรรมชาติ BEZEN ขนาด 2” x 9” หรือเทียบเท่า ปูเว้นร่อง
ไม่ยาแนว (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 800 บาท) หรือเทียบเท่า
-กรณี กรุดว้ ยวัสดุไฟเบอร์ซเี มนต์ ใช้ของผูผ้ ลิต SCG หรือ CONWOOD หรือ กรุดว้ ย
Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผ้ ลิต PD WOOD รุ่น pw 100 สีธรรมชาติ
หรือตามแบบระบุ

5. ฝ้ าเพดาน
ฝ้ าเพดานภายในทัวไป
่

ใช้แผ่นยิปซัมบอร์
่ ดของผูผ้ ลิต SCG หรือ GYPMANTECH ความหนา 9 มิลลิเมตร
ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc #26
ฝ้ าชัน้ บนติดตัง้ ช่องเซอร์วสิ สาเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. จานวน 1 ช่อง

ฝ้ าชายคา

ใช้ฝ้าระแนง Wood Plastic Composite (WPC) ของผูผ้ ลิต PD WOOD รุ่น pws 65
สีธรรมชาติ หรือเทียบเท่า โครงเคร่าใช้เหล็กเคลือบ Zinc พร้อมมุง้ ไนลอนกันแมลง
ยกเว้น แบบบ้าน F-122, F-128, F-134, F-137, F-139, F-152, F-153, F-157, F-158,
F-159, F-162, F-163, F-164, F-165, F-167, F-168, F-169, FA-191, FA-193, F-198,
F-591, F-592, F-210, F-211 ใช้แผ่นเหล็กเคลือบสีขาว INSULATED ROOF
ของผูผ้ ลิต AQUALINE หรือตามแบบระบุ

ฝ้ าภายนอก
ใช้แผ่นยิปซัมบอร์
่ ดชนิดทนชืน้ ของผูผ้ ลิต SCG หรือ GYPMANTECH หนา 9 มิลลิเมตร
(เฉลียง/ระเบียง/โรงรถ) ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc (ยกเว้น แบบบ้าน FA-191, FA-193, F-198,
F-591, F-592 ใช้แผ่นเหล็กเคลือบสีขาว INSULATED ROOF ของผูผ้ ลิต AQUALINE หรือ
ตามแบบระบุ)
ฝ้ าห้องน้า
6. งานหลังคา
คานหลังคา

ใช้แผ่นยิปซัมบอร์
่ ดชนิดทนชืน้ ของผูผ้ ลิต SCG หรือ GYPMANTECH หนา 9 มิลลิเมตร
ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc
ใช้ระบบ PD Roof รุ่น Smart
คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock ตามวิศวกรกาหนด
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โครงหลังคา

ใช้เหล็กกล้ารับแรงสูง (High strength) เคลือบป้ องกันสนิมด้วย Alu-Zinc (AZ-150)
ติดตัง้ ด้วยระบบ น๊อตและสกรู ของผูผ้ ลิต CPAC TRUSS หรือ SMART TRUSS หรือ
MAS TRUSSขนาดตามวิศวกรกาหนด
กรณีใช้หลังคา Insulated Roof ใช้โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ขนาดตามวิศวกรกาหนด

หลังคา

-มุงด้วยกระเบือ้ งคอนกรีต Adamas Tile แบบเรียบหรือแบบร่อง ชนิดสีน้ามันกลุ่ม
Platinum เลือกสีภายหลัง (แดงสุรยิ า ส้มประกายอาพัน น้าตาลประกายทอง
น้าตาลประกายอาไพ) หรือเทียบเท่า) อุปกรณ์ยึดครอบหลังคาใช้ระบบครอบแห้ง
ตะเฆ่รางสแตนเลส # 24
-กรณีมงุ ด้วย Metal Sheet ใช้ความหนา 0.47 มิลลิเมตร สี Alu-zinc ภายในติ ด PE Foam
ความหนา 5 มิ ลลิ เมตร
-กรณีหลังคาเป็ นพืน้ คอนกรีต (ผิวขัดมัน) ทาระบบกันซึมชนิดทา TOA Roof seal
Sunblock หรือเทียบเท่า
-ยกเว้น แบบบ้านF-122, F-128, F-134, F-137, F-139, F-152, F-153, F-157, F-158,
F-159, F-162, F-163, F-164, F-165, F-167, F-168, F-169, FA-191, FA-193, F-198,
F-591, F-592, F-210, F-211 ใช้ Insulated Roof รุ่น Smart Seam Roof - Standard E
ของผูผ้ ลิต AQUALINE หรือเทียบเท่า
- ยกเว้นแบบบ้าน F-212, F-213, F-214, EA-202, EA-204 ใช้หลังคาชิงเกิล้ รูฟ
(เลือกสีภายหลัง) ใช้ชนิด 2 ชัน้ (Double layer) พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต

การป้ องกันความร้อน
ใต้หลังคา

-ใช้ฉนวนป้ องกันความร้อน STAY COOL ความหนา 3” รุ่น Premium หรือเทียบเท่า
วางบนฝ้ าเพดาน หลังคารอบล่าง–รอบบน (ยกเว้นฝ้ าโรงรถ, ฝ้ าเฉลียง-ระเบียง, ฝ้ าชายคา,
หลังคา Insulated Roof)
-สาหรับแบบบ้านทีห่ ลังคาเป็ นคอนกรีตหรือพืน้ คอนกรีตทัง้ หลัง (Concrete slab)
ใช้ฉนวนกันความร้อน STAY COOL รุ่น Premium ความหนา 6 นิ้ ว

เชิงชาย

ใช้ไม้สงั เคราะห์รนุ่ Plus หรือเทียบเท่า
กรณีวสั ดุมุงเป็ น Metal Sheet ใช้ Flashing และวัสดุครอบปิ ดชายสีเดียวกับหลังคา

7. หน้ าต่าง
หน้าต่างทัวไป
่

ใช้บานไวนิลสีขาว ของผูผ้ ลิต WINDSOR รุ่น MARK II ระบบ Multi Point Lock
ติดกระจกสีเขียวใส หนา 1 ½ หุน

หน้าต่างห้องน้า

ใช้บานไวนิลสีขาว ของผูผ้ ลิต WINDSOR รุ่น MARK II ระบบ Single Lock
ติดกระจกฝ้ า หนา 1 ½ หุน (ตามแบบระบุ)
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หน้าต่างบานเกล็ด
(ถ้ามี)

ใช้บานไวนิลสีขาว ของผูผ้ ลิต WINDSOR รุ่น MARK II ติดเกล็ดกระจกเขียวใสหนา 1 ½
หุน

8.ประตู
ประตูเฉลียง/ระเบียง/
ประตูทางเข้าหลัก

ใช้บานไวนิลสีขาว ของผูผ้ ลิต WINDSOR รุน่ MARK II ระบบ Multipoint Lock
หรือเทียบเท่า ติดกระจกเขียวใสหนา 1 ½ หุน (ยกเว้นตามแบบระบุ)

ประตูภายในทัวไป/ห้
่
อง ใช้บาน Wood Plastic Composite (WPC) ปิ ดผิวลามิเนตรุน่ L-WPC-004-006
นอน/โรงรถ/ห้องเก็บของ (เลือกสีภายหลัง) พร้อมวงกบเคลือบฟิ ลม์ ลายไม้สขี าว ของผูผ้ ลิต PD WOOD
(ถ้ามี)
ประตูหอ้ งน้า

ใช้บานไวนิลสีขาว ของผูผ้ ลิต WINDSOR รุ่น MARK II ระบบ Single Lock ติดกระจก
ฝ้ าหนา 1 ½ หุน

ประตูหอ้ งครัว/โรงรถ
(เปิ ดออกภายนอก)

ใช้บาน Wood Plastic Composite (WPC) เสริมโครงเหล็ก ทาสีพน่ ขาว พร้อมวงกบ
เคลือบฟิ ลม์ ลายไม้สขี าว ของผูผ้ ลิต PD WOOD รุน่ C1-WPC-008, 011, 012

ประตูหอ้ งน้าแม่บา้ น

ใช้บาน Wood Plastic Composite (WPC) ทาสีพน่ ขาว พร้อมวงกบเคลือบฟิ ลม์ ลายไม้
สีขาว ของผูผ้ ลิต PD WOOD

ประตูหอ้ งเก็บของใต้
ใช้บานไวนิลสีขาว ชนิดมีเกล็ดระบาย ของผูผ้ ลิต WINDSOR
บันได (ถ้ามี)/ประตูชอ่ ง
ตูไ้ ฟฟ้ า
ราวระเบียง กันตก

ใช้ไวนิลสีขาว ของผูผ้ ลิต WINDSOR หรือตามแบบระบุ (เหล็ก / สแตนเลส)

9. อุปกรณ์ประตู-หน้ าต่าง
ประตูทวไป/
ั ่ ห้องนอน/
ห้องแม่บา้ น/
ห้องเก็บของ (ถ้ามี)

อุปกรณ์ล๊อคใช้จบั ก้านโยกสแตนเลสของผูผ้ ลิต MATURE รุน่ พรีเมีย่ ม MSL-018
(สีเงินด้าน) หรือเทียบเท่า พร้อมกันชนสแตนเลส

บานพับประตูทวไป/ห้
ั่
อ ใช้บานพับสแตนเลส ของผูผ้ ลิต MATURE ขนาด 3”x4” หรือเทียบเท่า บานละ 4 จุด
งน้าแม่บา้ น
บานพับประตูหอ้ งน้า

ใช้ของผูผ้ ลิต WINDSOR หรือเทียบเท่า

ประตูหอ้ งน้า

อุปกรณ์ล๊อคใช้ลกู บิดสแตนเลสของผูผ้ ลิต HAFELE หรือเทียบเท่า พร้อมกันชนสแตนเลส
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ประตูหอ้ งน้าแม่บา้ น

อุปกรณ์ล๊อคใช้ลกู บิดสแตนเลสของผูผ้ ลิต MATURE รุน่ MT-001 BK SS หรือเทียบเท่า
พร้อมกันชนสแตนเลส

อุปกรณ์บานเกล็ดหน้า
ต่าง (ถ้ามี)

ใช้ของผูผ้ ลิต WINDSOR หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน ใช้ของผูผ้ ลิต HAFELE
แขวน (ถ้ามี)
10. สุขภัณฑ์

ใช้ของผูผ้ ลิ ต AMERICAN STANDARD หรือ COTTO (สีขาว) รุน่ เทียบเท่า
(ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนด)

โถส้วมนังราบ
่
ชักโครก ใช้รนุ่ TF-2019-WT9 ฝารองนัง่ ไฟฟ้ า พร้อมอุปกรณ์
ห้องน้าใหญ่
โถส้วมนังราบ
่
ชักโครก ใช้รนุ่ STD MILANO TF-2327SC-WT-0 พร้อมอุปกรณ์
ห้องน้าทัวไป
่
สายชาระใช้รนุ่ A-4700A-WT สต๊อปวาล์วชนิดโครเมีย่ ม รุ่น STD A-4401
โถส้วมนังราบ
่
ชักโครก ใช้รนุ่ STD WINSTON II TF-2695SCW–WT-0 พร้อมอุปกรณ์
(ห้องน้าแม่บา้ น)
สายชาระใช้ของ VYV และสต๊อปวาล์ว ชนิดโครเมีย่ ม รุ่น STD A-4401
อ่างล้างหน้า

-ห้องน้าทัวไป
่ ใช้รนุ่ WP-F507-WT ฝังเคาน์ เตอร์
-ห้องน้าแม่บา้ น ใช้รนุ่ STD WINSTON II TF-0979-WT-0 ชนิดแขวนผนัง

เคาน์เตอร์หอ้ งน้า

-ห้องน้าทัวไป
่ ปูด้วยหิ นแกรนิ ตเฉพาะผิวบน (สีเทาวิศวะ, ชมพูจนี ,ขาวโทน
หรือราคาเทียบเท่า) ขอบเคาน์เตอร์บุกระเบือ้ งเคลือบลายธรรมดา เกรด A
ชนิดเดียวกับผนัง

อ่างอาบน้า

เฉพาะห้องน้าใหญ่ 1 ห้อง ใช้รนุ่ TF-8151 ก๊อกผสมอ่างอาบน้าแบบติดผนัง พร้อมชุดฝั กบัว
รุ่น NEO MODERN A-0711-200 และเดินท่อน้าร้อน

โถปั สสาวะ

ใช้รนุ่ TF- 6747 NEO MODERN พร้อมอุปกรณ์ฟลัชวาล์วอัตโนมัตริ ะบบไฟฟ้ า รุน่ A8014AC (ติดตัง้ ห้องน้าล่าง 1 ห้อง)

กระจกเงา

ใช้รนุ่ LV02 / ห้องน้าแม่บา้ นใช้ของ VYV

ทีใ่ ส่สบู่

ใช้รนุ่ TF- 9402 / ห้องน้าแม่บา้ นใช้รนุ่ TF-9000

ทีใ่ ส่กระดาษชาระ

ใช้รนุ่ TF-9411 / ห้องน้าแม่บา้ นใช้รนุ่ TF-9011

ราวแขวนผ้า

ใช้รนุ่ TF -9485 / ห้องน้าแม่บา้ นใช้รนุ่ TF- 9085
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ก๊อกน้าเย็นยืนอาบแบบ -ห้องทัวไปใช้
่
รนุ่ NEO MODERN MONO A-0726-10-A พร้อมชุดหัวฝั กบัวชุบโครเมีย่ ม
ติดผนัง
-ห้องน้าทีเ่ ดินท่อน้าร้อน ใช้ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง รุ่น NEO MODERN A-0712-300
พร้อมชุดหัวฝั กบัวชุบโครเมีย่ ม
-ห้องน้าแม่บา้ นใช้ของ VYV
ก๊อกอ่างล้างหน้า

-อ่างล้างหน้าห้องนอนใหญ่, ห้องน้าทีเ่ ดินท่อน้าร้อน ใช้ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าใช้รนุ่
STD NEO MODERN A-0701-100 รวม 2 จุด อ่างล้างหน้า
-ห้องน้าทัวไป
่ ใช้รนุ่ STD NEO MODERN MONO A-0706-10
-ห้องน้าแม่บา้ นใช้รนุ่ STD WINSTON FFAST601-1T1500BT0

ก๊อกติดผนัง

-ห้องน้าทัวไป
่ ใช้รนุ่ STD WINSTON FFAST602-0T0500BT0 (ห้องละ 1 จุด)
-ห้องน้าแม่บา้ นใช้ของ VYV

ชัน้ วางของ

ห้องน้าแม่บา้ น รุน่ TF- 9075

ระบายน้าทิง้ พืน้ ห้องน้า ใช้ชนิดตะแกรงดักกลิน่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” (สีเ่ หลีย่ ม) รุ่น STD A-8200-N สีโครเมีย่ ม
ฝั งในพืน้ จานวนห้องละ 2 จุด
11. ห้องน้าผู้สงู วัย (ถ้ามี) ใช้ของผูผ้ ลิ ต American Standard และ COTTO (สีขาว) หรือเทียบเท่า
โถส้วมนังราบ
่
ชักโครก ใช้รนุ่ For All SC5622 พร้อมฝารองนังสี
่ ขาว C9251 และอุปกรณ์
สายชาระใช้รนุ่ A-4700A-WT สต๊อปวาล์วชนิดโครเมีย่ ม รุ่น STD A-4401
อ่างล้างหน้า

ใช้รนุ่ For All SC00537

เคาน์เตอร์หอ้ งน้า

ปูด้วยหิ นแกรนิ ตเฉพาะผิวบน (สีเทาวิศวะ, ชมพูจนี ,ขาวโทน หรือราคาเทียบเท่า)
ขอบเคาน์เตอร์บุกระเบือ้ งเคลือบลายธรรมดา เกรด A ชนิดเดียวกับผนัง

กระจกเงา

ใช้รนุ่ MZ901#WH

ทีใ่ ส่สบู่

ใช้ของผูผ้ ลิต American Standard รุน่ TF- 9402

ทีใ่ ส่กระดาษชาระ

ใช้ของผูผ้ ลิต American Standard รุน่ TF-9411

ราวแขวนผ้า

ใช้ของผูผ้ ลิต American Standard รุน่ TF -9485

ก๊อกน้าเย็นยืนอาบแบบ ใช้ของผูผ้ ลิต American Standard รุน่ NEO MODERN MONO A-0726-10-A
ติดผนัง
พร้อมชุดหัวฝั กบัวชุบโครเมีย่ ม
ก๊อกอ่างล้างหน้า

ใช้ของผูผ้ ลิต American Standard รุน่ STD NEO MODERN MONO A-0706-10
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ก๊อกติดผนัง

ใช้ของผูผ้ ลิต American Standard รุน่ STD WINSTON FFAST602-0T0500BT0

ระบายน้าทิง้ พืน้ ห้องน้า ใช้รนุ่ CT699Z1 (ขนาด 80 เซ็นติเมตร)
อุปกรณ์เสริมความ
ปลอดภัย

-ราวมือจับ HANDICARE CT752#SA
-พนักแขนแบบพับเก็บ CT0190

12. บันได
โครงสร้างบันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefabrication System แบบ Multi-Joint Lock
ขนาดตามวิศวกรกาหนด

ไม้บนั ได

ใช้ Engineered Wood ทัง้ ชุด ของผูผ้ ลิต MUKU เคลือบสีผวิ จากโรงงานผลิต

ลูกนอน

ใช้ขนาด 300x30 มิ ลลิ เมตร

ลูกตัง้

ใช้ขนาด 200x20 มิ ลลิ เมตร

ราวบันได

ใช้ขนาด 100x50 มิ ลลิ เมตร

เสา

ใช้ขนาด 125x125 มิ ลลิ เมตร

ลูกกรง

ใช้ขนาด 50x50 มิ ลลิ เมตร

พืน้ ชานพัก

ใช้ขนาดความหนา 30 มิ ลลิ เมตร สองชัน้ (ร่อง V รอยต่อ)

13. ประปา

ขนาดตามข้อกาหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค
ท่อ PVC ทุกขนาด ใช้ของผูผ้ ลิ ต SCG หรือท่อน้าไทย

ท่อน้าดี/ท่อประปา

ท่อเมนใช้ PVC ขนาด ¾” ต่อจากอาคาร ถึงมิเตอร์ประปาระยะไม่เกิ น 30.00 เมตร
พร้อมบอลวาล์วก้านโลหะต่อแยกชัน้ ท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ใช้ทอ่ PVC ขนาด ½” ความหนาชัน้
13.5 (ท่อน้าน้าร้อนใช้ Pimaflex Multi-pipe ขนาด 11.6 มิลลิเมตร ของผูผ้ ลิต PIMATEC)

ท่อน้าเสีย/ท่อน้าทิง้

ท่อโสโครกใช้ PVC ขนาด 4” ความหนาชัน้ 8.5 ท่อน้าทิง้ ท่อแยกใช้ PVC ขนาด 2”
ท่อเมนใช้ขนาด 3” ความหนาชัน้ 8.5

ท่อระบายอากาศ

ท่อ PVC ขนาด 1” ความหนาชัน้ 5

ท่อน้าฝน

ท่อ PVC ขนาด 2” ท่อเมนขนาด 3” ความหนาชัน้ 8.5 รูระบายน้าฝนทีร่ ะเบียง,
หลังคาคอนกรีตใช้หวั กะโหลกสแตนเลส
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Solar Water Heater

ขนาดความจุขนาด 160 ลิ ตร พร้อมเดิ นท่อน้าร้อน (Pimaflex) ที่ห้องน้าชัน้ บน
จานวน 2 ห้อง สาหรับอ่างล้างหน้า และอาบน้า (ห้องละ 2 จุด)

14. สุขาภิ บาล
ถังบาบัดน้าเสีย

ใช้ของผูผ้ ลิต DOS รุ่น ST-21/GY หรือของผูผ้ ลิต PP รุ่น Ecotank หรือเทียบเท่า
(ฝั งในดิน)

บ่อดักไขมัน

ใช้ของผูผ้ ลิต DOS รุน่ GT-09/BK-40 หรือของผูผ้ ลิต PP รุ่น GT-30UG หรือเทียบเท่า
(ฝั งในดิน)

ท่อระบายน้า

ใช้ทอ่ ซีเมนต์ใยหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะ
ไม่เกิ น 20.00 เมตร

บ่อพัก

บ่อพักน้าสาเร็จรูปขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6 เมตร และทุกมุมเลีย้ ว

15. ไฟฟ้ า

ขนาดสายไฟฟ้ าตามข้อกาหนดมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวงหรือการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค

สายเมนภายนอก

ใช้สายทองแดงหุม้ ฉนวน PVC ชนิดสาย เดีย่ ว (NYY # 35 Sq.mm.) ต่อห่างจากผนังบ้าน
ถึงเสาไฟฟ้ า
ความยาวสายไฟฟ้ าไม่เกิ น 30.00 เมตร
ร้อยท่อ PE
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ ว ฝั งในดิน

สายเมนโทรศัพท์ภายน ใช้สายชนิด 4 แกน ต่อห่างจากผนังบ้านถึงเสาไฟฟ้ า ความยาวสายไม่เกิ น 30.00 เมตร
อก
ร้อยท่อ PE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½” ฝังในดิ น
สายไฟฟ้ าภายใน

ใช้สายทองแดงหุม้ ฉนวน PVC ชนิดสายเดีย่ วเดินสายร้อยในท่อ PVC สีเหลืองฝั งในผนัง
และเดินบนฝ้ าเพดาน

สายไฟของเครือ่ งปรับ
อากาศ

กาหนดเดินสายไฟฟ้ าห้องนอนใหญ่ จานวน 1 จุด

แผงควบคุมไฟฟ้ า

ใช้ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น HD-S119 (19 ช่อง) ขนาด 15 แอมป์ หรือเทียบเท่า
พร้อมอุปกรณ์ตดั ไฟรัว่ (RCBO)

สวิตช์แสงสว่าง

ใช้ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น Primo PR-F001-3 / PR-FS111 ห้องละ 1 จุด เฉพาะห้องนอนใหญ่
2 จุด (ชนิด 2 ทางใช้เฉพาะโถงบันได)

ปลักไฟฟ้
๊
า

ใช้ชนิดฝั งเรียบของผูผ้ ลิต HACO รุ่น Primo PR-E233 ห้องละ 2 จุด
สาหรับห้องโถงรับแขก 3 จุด (ยกเว้นห้องเก็บของ/ห้องน้า ไม่ม)ี
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ปลักที
๊ ว/ี โทรศัพท์

ใช้ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น Primo PR-T075 (TV) / PR-P024 (โทรศัพท์)
กาหนดให้อย่างละ 3 จุด

ไฟฉุกเฉิน

ใช้ไฟฉุกเฉิน หลอด LED 1 หัว จานวน 1 ชุด

ดวงโคม
(พัดลมดูดอากาศ)

ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หาเอง

16. มิ เตอร์ไฟฟ้ า-ประปา
มิเตอร์ไฟฟ้ าถาวร

ขนาด 15 แอมป์ บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขยายเขต)

มิเตอร์ประปาถาวร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾” บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขยายเขต)

17. งานสี
ผนังภายนอก

สีพลาสติกชนิดทาภายนอก ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น Supershield รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทับ 2 ครัง้

ผนังภายใน

สีพลาสติกชนิดทาภายใน ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น Supershield Duraclean รองพืน้ 1 ครัง้
ทาทับ 2 ครัง้

ผิวเหล็ก

ทาสีน้ามัน ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น Glipton ทาสีกนั สนิม (ผิวเหล็ก) 1 ครัง้ ทาทับ 2 ครัง้

เชิงชาย/
ไฟเบอร์ซเี มนต์บอร์ด

สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของผูผ้ ลิต TOA รุ่น Supershield รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทับ 2 ครัง้

18. ระบบระบายอากาศ
อุปกรณ์ระบายอากาศ

ใช้เครือ่ งสร้างอากาศบริสทุ ธิ ์ และป้ องกันฝุ่ น PM 2.5 ของ PD Fresh Airflow รุ่น Fresh
II (ติดตัง้ ทีผ่ นัง เฉพาะห้องนอน)

19. อื่นๆ
การป้ องกันปลวก

บริษทั ฯ ดาเนินการติดตัง้ ท่อ PVC พร้อมหัวสปริงเกอร์ทป่ี ลายท่อ เพือ่ เตรียมไว้ใช้อดั น้ายา
เคมีป้องกันปลวกภายหลัง สาหรับค่าน้ายาเคมีและค่าบริการ (โดยบริษทั กาจัดปลวก)
ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หาเอง

วัสดุปกู ระเบือ้ งเคลือบ

ใช้ปนู กาวซีเมนต์ PD Mortar หรือเทียบเท่า

การรับประกัน

รับประกันโครงสร้าง 20 ปี รับประกันทัวไป
่ 2 ปี
ทัง้ นี้ ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี สือ่ มสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท
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หมายเหตุ :
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ สาหรับการเปลีย่ นแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แต่ทงั ้ นี้มลู ค่ารวมไม่น้อยกว่าทีร่ ะบุไว้
ตามรายการข้างต้น และไม่รวมรายการก่อสร้างอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- งานรือ้ ถอนอาคารเดิมหรือสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ
- งานตกแต่งภายในและจัดสวน
- งานท่อระบายน้าภายนอกขอบเขตทีด่ นิ
- งานมุง้ ลวด, เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง, รางน้าฝน
- งานระบบปรับอากาศ
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