บัญชีวสั ดุก่อสร้างมาตรฐานรุ่น STANDARD SERIES 1-2564
วัสดุก่อสร้างมาตรฐาน รุ่น STANDARD SERIES 1-2564

หมวดงาน
1. โครงสร้าง
เสาเข็ม

พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
-บ้านชัน้ เดียว ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไม่เกิ น 10.00 เมตร (2 ท่อนต่อ)
-บ้าน 2 ชัน้ ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไม่เกิ น 16.00 เมตร (2 ท่อนต่อ)
-บ้าน 3 ชัน้ ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-22 ความยาวไม่เกิ น 21.00 เมตร (2 ท่อนต่อ)
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 8.00 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 ล่าง / พืน้ ชัน้ บน

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock
โครงสร้างบางส่วนหล่อในที่ ขนาดตามวิศวกรกาหนด

พืน้ โรงรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทและถ่ายน้าหนักลงบนพืน้ ดิน) ขนาดตามวิศวกรกาหนด

พืน้ ซักล้าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทและถ่ายน้าหนักลงบนพืน้ ดิน) ขนาดตามวิศวกรกาหนด

ถนนทางเข้า

ไม่มที ุกแบบ

คอนกรีต

คอนกรีตใช้คอนกรีตผสมเสร็จของผูผ้ ลิต SCG, INSEE, TPI

2. ระดับพืน้
ระดับพืน้ ชัน้ ล่าง

สูงกว่าระดับดินในพืน้ ทีก่ ่อสร้างประมาณ 0.50 เมตร หรือในแบบระบุ (กรณีพน้ื ต่างระดับ)

3. วัสดุปพู ืน้
พืน้ ชัน้ ล่างทัวไป
่

ปูดว้ ยไม้ลามิเนตหนา 8 มิลลิเมตร ของผูผ้ ลิต INOVAR รุ่น InVogue
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC หรือเทียบเท่า

พืน้ ชัน้ บนทัวไป
่

ปูดว้ ยไม้ลามิเนตหนา 8 มิลลิเมตร ของผูผ้ ลิต INOVAR รุ่น InVogue
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พร้อมบัวเชิงผนัง PVC หรือเทียบเท่า
พืน้ ห้องน้าใหญ่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 250 บาท)

พืน้ ห้องครัว

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 250 บาท)

พืน้ เฉลียงทางเข้าหลัก

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 250 บาท)

พืน้ ห้องน้าทัวไป
่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ห้องน้าแม่บา้ น

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ระเบียง

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ห้องเก็บของ

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ โรงรถ

ผิวซีเมนต์ขดั หยาบ

พืน้ ถนนทางเข้า

ไม่มที ุกแบบ

พืน้ ทางเท้า (ถ้ามี)

ผิวซีเมนต์ขดั หยาบ

พืน้ ซักล้าง

ผิวซีเมนต์ขดั มันเรียบ

4. ผนัง
ผนังทัวไป
่

ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา (Auto Clave Concrete) ความหนา 7.5 เซนติเมตร ฉาบปูนเรียบ
วัสดุฉาบผนังใช้ปนู ซีเมนต์สาเร็จรูป (ซีเมนต์มอร์ตา้ ) ของผูผ้ ลิต เอสซีจี อินทรีย์ ทีพไี อ
สิงห์มอร์ตา้ หรือเทียบเท่า เฉพาะผนังภายนอกฉาบทับด้วยซีเมนต์มอร์ตา้ สูตรปกป้ องผนัง
PD Mortar Plus พร้อมทาผิวปาดบาง (Skim coat)

ผนังห้องน้าใหญ่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 250 บาท)สูงไม่เกิน 2.40 เมตร

ผนังห้องน้าทัวไป
่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท) สูงไม่เกิน 2.40 เมตร

ผนังห้องน้าแม่บา้ น

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรด A (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท) สูงไม่เกิน 1.60 เมตร

ผนังโชว์ (ถ้ามี)

ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Concrete) ความหนา 7.5 เซนติเมตร
วัสดุกรุผวิ ใช้กระเบือ้ งแกรนิตสีธรรมชาติ BEZEN ขนาด 2” x 9” หรือเทียบเท่า ปูเว้นร่อง
ไม่ยาแนว (ราคาไม่เกิ นตารางเมตรละ 600 บาท)
กรณีกรุดว้ ยวัสดุไฟเบอร์ซเี มนต์ ให้ใช้ของผูผ้ ลิต SCG หรือ CONWOOD หรือตามแบบระบุ
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5. ฝ้ าเพดาน
ฝ้ าชายคา

ใช้แผ่นฝ้ าไวนิลของผูผ้ ลิต SCG ชนิดเรียบ รุ่น Solid Board โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc
ยกเว้น แบบบ้าน F-115, F-116, F-117, F-118, F-119, F-121, F-122, F-128, F-134, F137, F-139, F-152, F-153, F-157, F-158, F-159, F-162, F-164, F-165, F-167, F-171,
F-172, F-173, F-174, F-175, F176, F-181, F-191, FA-191, F-192, F-193, FA-193, F198 ใช้แผ่นเหล็กเคลือบสีขาว Insulated Roof ของผูผ้ ลิต AQUALINE หรือเทียบเท่า

ฝ้ าเพดานภายนอก
(เฉลียง/ระเบียง/โรงรถ)

ใช้แผ่นยิปซัมบอร์
่ ดชนิดทนชืน้ ของผูผ้ ลิต SCG หรือ GYPMANTECH หนา 9 มิลลิเมตร
ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc#26

ฝ้ าเพดานภายในทัวไป
่

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

ฝ้ าห้องน้า

ใช้แผ่นยิปซัมบอร์
่ ดของผูผ้ ลิต SCG หรือ GYPMANTECH หนา 9 มิลลิเมตร ชนิดทนชืน้
ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc#26

6. งานหลังคา

ใช้ระบบ PD Roof รุ่น Standard

คานหลังคา

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ตามวิศวกรกาหนด

โครงหลังคา

ใช้เหล็กกล้ารับแรงสูง (High strength) เคลือบป้ องกันสนิมด้วย Alu-Zinc (AZ-150)
หรือเทียบเท่า ติดตัง้ ด้วยระบบน๊อตและสกรู ขนาดตามวิศวกรกาหนด
กรณีใช้หลังคา Insulated Roof ใช้โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ขนาดตามวิศวกรกาหนด

วัสดุมุงหลังคา

มุงด้วยกระเบือ้ งคอนกรีต รุน่ ซีแพค หรือเทียบเท่า สีอฐิ อาไพ, แดงกุหลาบ, น้าตาลโอ๊ค
แดง (เลือกสีภายหลัง) ครอบกระเบือ้ งหลังคาใช้ระบบครอบแห้ง 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 แบบบ้าน F-115, F-116, F-117, F-118, F-119, F-121, F-122, F-128, F-134, F137, F-139, F-152, F-153, F-157, F-158, F-159, F-162, F-164, F-165, F-167, F-171,
F-172, F-173, F-174, F-175, F176, F-181, F-191, FA-191, F-192, F-193, FA-193, F198 ใช้ Insulated Roof รุน่ Smart Seam Roof - Standard E ของผูผ้ ลิต AQUALINE
หรือเทียบเท่า
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ยกเว้นแบบบ้าน F-205, F-206, F-207 และ F-208 ใช้หลังคาชิงเกิล้ รูฟ (เลือกสีภายหลัง)
ใช้ชนิด 2 ชัน้ (Double layer) พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
การป้ องกันความร้อน
ใต้หลังคา

-ใช้ฉนวนป้ องกันความร้อน Stay Cool ความหนา 3” รุ่น Premium ของผูผ้ ลิต SCG
วางบนฝ้ าเพดาน หลังคารอบล่าง – รอบบน (ยกเว้นฝ้ าโรงรถ, ฝ้ าเฉลียง-ระเบียง,
ฝ้ าชายคา, หลังคา Insulated Roof)
-กรณีแบบบ้านหลังคาเป็ นคอนกรีตหรือพืน้ คอนกรีตทัง้ หลัง (Concrete Floor)
ใช้ฉนวนกันความร้อน Stay Cool รุ่น Premium ความหนา 6 นิ้ ว ของผูผ้ ลิต SCG
หรือเทียบเท่า

เชิงชาย

ใช้เชิงชายไฟเบอร์ซเี มนต์บอร์ดของผูผ้ ลิต CONWOOD รุ่น Two In One
ชนิดเคลือบสีรองพืน้ หรือของผูผ้ ลิต SCG ขนาด 6”, 8” ชนิดเคลือบสีรองพืน้ หรือเทียบเท่า
กรณีวสั ดุมุงเป็ น Metal Sheet ใช้ Flashing และวัสดุครอบปิ ดชายสีเดียวกับหลังคา

7. หน้ าต่าง
หน้าต่างทัวไป
่

ใช้อลูมเิ นียม Powder coat สีขาว ชนิดบานเลื่อน ของ PD ALU ติดกระจกเขียวใสหนา 1
½ หุน

หน้าต่างห้องน้า

ใช้อลูมเิ นียม Powder coat สีขาว ชนิดบานเลื่อน ของ PD ALU ติดกระจกฝ้ าหนา 1 ½ หุน

หน้าต่างบานเกล็ด(ถ้ามี) ใช้อลูมเิ นียม Powder coat สีขาว ของ PD ALU ติดกระจกเขียวใสหนา 1 ½ หุน
8. ประตู
ประตูเฉลียง / ระเบียง

ใช้บานอลูมเิ นียม Powder coat สีขาว ชนิดบานเลื่อน ของ PD ALU ติดกระจกเขียวใสหนา
1 ½ หุน

ประตูภายในทัวไป/ห้
่
อง ใช้บาน Engineered wood ปิ ดผิวลามิเนต รุน่ LMD (เลือกสีภายหลัง) พร้อมวงกบ Wood
นอน/ห้องแม่บา้ น/ห้อง Plastic Composite (WPC) เคลือบฟิ ลม์ ลายไม้สขี าว ของ PD WOOD
เก็บของ (ถ้ามี)
ประตูหอ้ งน้า

ใช้บาน Wood Plastic Composite (WPC) ทาสีพน่ ขาว พร้อมวงกบเคลือบฟิ ลม์ ลายไม้
สีขาว ของ PD WOOD รุน่ C-WPC

ประตูหอ้ งน้าแม่บา้ น

ใช้บาน PVC สีขาว ของผูผ้ ลิต BATHIC รุน่ คลาสสิค BC-2

ประตูหอ้ งครัว /โรงรถ
(เปิ ดออกภายนอก)

ใช้บาน Wood Plastic Composite (WPC) เสริมโครงเหล็ก ทาสีพน่ ขาว พร้อมวงกบ
เคลือบฟิ ลม์ ลายไม้สขี าว ของ PD WOOD รุน่ C1-WPC
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ประตูหอ้ งเก็บของใต้
บันได (ถ้ามี)

ใช้บาน PVC สีเทา

ประตูชอ่ งตูไ้ ฟฟ้ า

ใช้บาน ABS ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศ สีขาว

ราวระเบียง กันตก

ใช้ราวแสตนเลส / เหล็ก หรือตามแบบระบุ

9. อุปกรณ์ประตู-หน้ าต่าง
ประตูเฉลียง, ระเบียง

ใช้ของผูผ้ ลิต KINLONG

หน้าต่างทัวไป
่

ใช้ของผูผ้ ลิต KINLONG

อุปกรณ์ล๊อคประตูภาย
ในทัวไป
่

ใช้ลกู บิดสแตนเลส ของผูผ้ ลิต IsOn รุ่น 8013ss
พร้อมกันชนสแตนเลสของผูผ้ ลิต IsOn รุน่ 648ss

อุปกรณ์ล๊อคประตูหอ้ งน้า ใช้ลกู บิดของผูผ้ ลิต IsOn รุ่น 8013bk พร้อมกันชนสแตนเลสของผูผ้ ลิต IsOn รุน่ 648ss
บานพับประตู

ใช้บานพับสแตนเลส ของผูผ้ ลิต IsOn รุน่ 444413ss ขนาด 3” x 4” จานวนบานละ 4 ตัว

อุปกรณ์บานเกล็ดหน้า
ต่าง (ถ้ามี)

ใช้ของผูผ้ ลิต สามศร

อุปกรณ์ประตูบานเลื่อน
แขวน (ถ้ามี)

ใช้ของผูผ้ ลิต PD ALU

10. สุขภัณฑ์

ใช้ของใช้ของผูผ้ ลิ ต VICTOR (สีขาว) หรือเทียบเท่า

โถส้วมนังราบชั
่
กโครก

ใช้รนุ่ TT046 พร้อมอุปกรณ์
สายชาระใช้แบบครบเซท สีโครเมีย่ ม รุ่น 05006469 พร้อมใช้วาล์วเปิ ด-ปิ ด รุ่น 04008842

อ่างล้างหน้า

ใช้ชนิดแขวนผนังพร้อมขารองอ่างรุ่น Pear 6066B

ทีใ่ ส่สบู่

ใช้ชนิดเซรามิค รุ่น 03017164

ทีใ่ ส่กระดาษชาระ

ใช้ชนิดเซรามิค รุ่น 03017165

อ่างอาบน้า

ไม่มที ุกแบบ

ฝั กบัวสายอ่อน/วาล์วลอย ใช้รนุ่ A-191+Hose 38# / วาล์วลอยเปิ ด-ปิ ดน้า สีโครเมีย่ ม รุ่น 04008395
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ก๊อกอ่างล้างหน้า

ใช้ก๊อกเดีย่ ว สีโครเมีย่ ม รุ่น 04013584 สะดืออ่าง รุ่น 05008218
และท่อน้าทิง้ P-Trap สีโครเมีย่ ม รุ่น 05008213

โถปั สสาวะ

ไม่มที ุกแบบ

ชัน้ วางของ

ใช้ชนิดเซรามิค รุ่น 03017162

กระจกเงา

ใช้ทรงสีเ่ หลีย่ ม สีโคร-ทอง รุ่น 13001738

ราวแขวนผ้า

ใช้ชนิดเซรามิค รุ่น 03017163

ก๊อกติดผนัง

ใช้ชนิดติดผนัง สีโครเมีย่ ม รุ่น 04009591 (ห้องละ 1 จุด)

ระบายน้าทิง้ พืน้ ห้องน้า

ใช้ชนิดตะแกรงกันกลิน่ พร้อมลิน้ กันแมลง สีโครเมีย่ ม รุน่ 05008867
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” (สีเ่ หลีย่ ม) ฝั งในพืน้ จานวนห้องละ 2 จุด

11. บันไดภายใน
โครงสร้างบันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock ขนาดตามวิศวกรกาหนด

ไม้บนั ได

ใช้ Engineered Wood ทัง้ ชุด ของผูผ้ ลิต BEAVER WOOD เคลือบสีผิวจากโรงงาน

ลูกนอน

ใช้ขนาด 250x30 มิ ลลิ เมตร

ลูกตัง้

ใช้ขนาด 200x20 มิ ลลิ เมตร

ราวบันได

ใช้ขนาด 75x50 มิ ลลิ เมตร

เสา

ใช้ขนาด 100x100 มิ ลลิ เมตร

ลูกกรง

ใช้ขนาด 50x50 มิ ลลิ เมตร

พืน้ ชานพัก

ใช้ขนาดความหนา 30 มิ ลลิ เมตร สองชิ้ น (ร่อง V รอยต่อ)

12. งานประปา

ขนาดตามข้อกาหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค
ท่อทัง้ หมดใช้ของผูผ้ ลิ ต SCG หรือท่อน้าไทย

ท่อน้าดี/ท่อประปา

ท่อเมนใช้ PVC ขนาด ¾” ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์ประปาระยะไม่เกิน 16.00 เมตร
พร้อมบอลวาล์ว ก้านโลหะต่อแยกชัน้ ท่อแยกใช้ทอ่ PVC ขนาด ½” ความหนาชัน้ 13.5
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(ไม่รวมค่าธรรมเนียมและเงินประกันมิเตอร์ของการประปา)
ท่อน้าเสีย/ท่อน้าทิง้

ท่อส้วมใช้ทอ่ PVC ขนาด 4” ท่อน้าทิง้ ใช้ทอ่ PVC ขนาด 2” ความหนาชัน้ 8.5

ท่อระบายอากาศ

ท่อ PVC ขนาด 1” ความหนาชัน้ 5

ท่อน้าฝน

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

13. 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" ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะ
ไม่เกิน 16.00 เมตร

บ่อพัก

บ่อพักน้าสาเร็จรูปขนาด 30 x 40 เซนติเมตร ทุกระยะ 6.00 เมตร และทุกมุมเลีย้ ว

14. งานไฟฟ้ า

ขนาดสายไฟฟ้ าตามข้อกาหนดมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวงหรือการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค

สายเมนภายนอก

ใช้สายทองแดงหุม้ ฉนวน PVC ชนิดสาย เดีย่ ว (THW # 16 Sq.mm.) ต่อห่างจากชายคา
ถึงมิเตอร์ความยาวสายไฟฟ้ าไม่เกิน 16.00 เมตร

สายไฟฟ้ าภายใน

ใช้สายทองแดงหุม้ ฉนวน PVC ชนิดสายเดีย่ ว เดินสายร้อยในท่อ PVC สีเหลือง
ฝั งในผนังและเดินบนฝ้ า

แผงควบคุมไฟฟ้ า

ใช้ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น HD-S109 (9 ช่อง) ขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ตดั ไฟรัว่
(RCBO)

สวิตช์แสงสว่าง

ใช้ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น Alpha AP-S111, AP-S121 (ชนิด 2 ทางสาหรับโถงบันได)
ห้องละ 1 จุด เฉพาะห้องนอนใหญ่ 2 จุด

ปลักไฟฟ้
๊
า

ใช้ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น Alpha AP-E233 ห้องละ 2 จุด สาหรับห้องโถงรับแขก 2 จุด
(ยกเว้นห้องเก็บของ /ห้องน้า /โถงชัน้ ล่าง – ชัน้ บน ไม่ม)ี

ปลักที
๊ ว/ี โทรศัพท์

ใช้ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น Alpha AP-T075 (TV), AP-P024 (โทรศัพท์) อย่างละ 1 จุด
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ดวงโคม

ลูกค้าเป็ นผูจ้ ดั หาเอง

15. มิ เตอร์ไฟฟ้ า-ประปา
มิเตอร์ประปาถาวร

ท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾” ค่าธรรมเนียม ค่าประกันมิเตอร์ และค่าขยายเขต
(ถ้ามี) ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

มิเตอร์ไฟฟ้ าถาวร

ขนาด 15 แอมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าประกันมิเตอร์ และค่าขยายเขต (ถ้ามี)
ลูกค้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

16. งานสี
ผนังภายนอก

สีพลาสติกชนิดทาภายนอก ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น TOA 4 Season
รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทับ 2 ครัง้

ผนังภายใน

สีพลาสติกชนิดทาภายใน ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น TOA 4 Season
รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทับ 2 ครัง้

ผิวเหล็ก/ บาน HDF

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

เชิงชาย/ไฟเบอร์ซเี มนต์
บอร์ด

สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของผูผ้ ลิต TOA รุ่น TOA 4 Season
รองพืน้ 1 ครัง้ ทาทับ 2 ครัง้

17. งานอื่นๆ
การป้ องกันปลวก

บริษทั ฯ เป็ นผูต้ ดิ ต่อประสานงาน (ลูกค้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

วัสดุปกู ระเบือ้ งเคลือบ

ใช้ปนู กาวซีเมนต์ PD Mortar หรือเทียบเท่า

การรับประกัน

รับประกันโครงสร้าง 20 ปี รับประกันทัวไป
่ 1 ปี
ทัง้ นี้ ไม่รวมงานวัสดุอุปกรณ์ทเ่ี สือ่ มสภาพตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานผิดประเภท

หมายเหตุ : บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ สาหรับการเปลีย่ นแปลงบางรายการตามความเหมาะสม
แต่ทงั ้ นี้มลู ค่ารวมไม่น้อยกว่าทีร่ ะบุไว้ตามรายการข้างต้น และไม่รวมรายการก่อสร้างอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- งานรือ้ ถอนอาคารเดิมหรือสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ
- งานตกแต่งภายในและจัดสวน
- งานท่อระบายน้าภายนอกขอบเขตทีด่ นิ
- งานมุง้ ลวด, เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง, รางน้าฝน
- งานระบบปรับอากาศ
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