รายละเอียดวัสดุกอ
่ สร ้าง บริษัท อยุธยา สร ้างบ ้าน จํากัด
1.โครงสร้าง

Premium-Plus

เสาเข็ม

02-4411501-4,0994518991

- เข็มตอก

่ ม) ความยาวตามชัน
้ ดินของสถานทีก
คอนกรีตอัดแรง (สองท่อนต่อเชือ
่ อ
่ สร ้าง

- เข็มเจาะ

กรณีมค
ี วามจําเป็ นต ้องใช ้เข็มเจาะ การกําหนดขนาดความยาวและการเสริมเหล็กเป็ นไป
ตามรายการคํานวณของวิศวกรโครงสร ้าง โดยคิดค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติม

ขนาดตามรายการคํานวณของวิศวกรโครงสร ้าง

คาน,เสา,ฐานราก
คอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ กําลังอัดประลัยตามรายการคํานวณของวิศวกร

พืน
้ ภายในทัว่ ไป

พืน
้ สําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงชนิดท ้องเรียบ หรือชนิด3ขามาตรฐาน มอก.พร ้อมเท topping หนา 5 ซม.
เสริมเหล็กWiremesh

พืน
้ ห ้องนํ้ า,พืน
้ เฉลียง

พืน
้ คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อบนคาน ผสมนํ้ ายากันซึม

พืน
้ ซักล ้างและทางเท ้า,พืน
้ คอนกรีต พืน
้ คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อในที่ หนา 10 ซม. เหล็กเสริมตะแกรงเหล็กเส ้นผ่าศูนย์กลาง
ถนนภายใน

9มม.@0.20 ม.# ถ่ายนํ้ าหนักลงพืน
้ ดิน ( Slab on ground )
ใช ้เข็มคอนกรีตอัดแรง 6 เหลีย
่ มกลวง ศก. 6 " ยาว 4 ม . ช่วยรับนํ้ าหนัก พืน
้ โดยตอกปูพรม
ห่างทุกประมาณ 1 เมตร

พืน
้ รับแทงค์นํ้า

คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม. ขนาด 2 ม.x 2ม. ตอกเข็ม คอนกรีตอัดแรง ศก. 6" ยาว 4 ม.
จํานวน 5 ต ้น

พืน
้ รับถังบําบัด

คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15ซม. ตอกเข็ม คอนกรีตอัดแรง ศก. 6" ยาว 4 ม. จานวน 4 ต ้นต่อถัง

โครงสร ้างหลังคา

โครงหลังคาสําเร็จรูปของ Easy truss วางบนอะเส เหล็กรูปพรรณ หรือเทียบเท่า

อะเส

เหล็กรูปพรรณหรือเทียบเท่า ตามรายการคํานวนของวิศวกร

แป

แปสําเร็จรูปของ Easy truss

2. หล ังคา
ฉนวนกันความร ้อนใต ้กระเบือ
้ งหลังคา/

อลูมเิ นียมฟอยล์ ของ CPAC ปูหลังแปสําเร็จรูป

ฉนวนกันความร ้อนใต ้Slab
รางตะเข ้

รางนํ้ าสําเร็จรูป C-PAC

เชิงชาย

ไม ้สําเร็จรูปของ Conwood ตีตงั ้ ฉากกับแนวลาดหลังคาหรือแนวเหล็กจันทัน

กระเบือ
้ งหลังคา / การติดตัง้

กระเบือ
้ งแผ่น เรียบ Prestige สี Golden Brown/Deep Maroon/Classic Grey/Shiny Brown
ติดตัง้ ตามมาตราฐานผู ้ผลิต

3. ว ัสดุปพ
ู น
ื้
ถนนภายใน

กระเบือ
้ งเซรามิค ราคาไม่เกิน 400 บ/ตรม พืน
้ ทีไ่ ม่เกิน 200 ตรม.

พืน
้ ทีจ
่ อดรถ

กระเบือ
้ งเซรามิค 12"x12" สีเรียบ เกรด A @ ไม่เกิน 400 บาท/ตรม. เว ้นรอยต่อพืน
้ จากผนัง
เป็ นแนวร่องปูนกว ้าง 5ซม. โรยกรวดสีดํา

ั ล ้าง
พืน
้ ทีซ
่ ก

กระเบือ
้ งเซรามิค 12"x12" @ 400 บ./ตร.ม. เว ้นรอยต่อพืน
้ จากผนัง เป็ นแนวร่องปูน
กว ้าง 5ซม. โรยกรวดสีขาวเบอร์ 2

ห ้องแม่บ ้าน

กระเบือ
้ งเซรามิค 12"x12" พร ้อมยาแนวสีใกล ้เคียงกระเบือ
้ ง @300บ./ตร.ม.

ห ้องนํ้ าแม่บ ้าน,ห ้องเก็บของ

กระเบือ
้ งเซรามิค 12"x12" พร ้อมยาแนวสีใกล ้เคียงกระเบือ
้ ง @300บ./ตร.ม.

เฉลียงหน ้าบ ้าน(ทางเข ้าหลัก)

กระเบือ
้ งเซรามิค 60x60 cm สีเรียบ เกรด A ราคาไม่เกิน 800 บาท/ตรม.

ระเบียง,ห ้องนํ้ า,ห ้องครัว

กระเบือ
้ งเซรามิค 12"x12" สีเรียบเกรด A พร ้อมยาแนวสีใกล ้เคียงกระเบือ
้ ง @400บ./ตรม.

้ ล่าง
พืน
้ ภายในบ ้านชัน
้ บน
พืน
้ ภายในบ ้านชัน

กระเบือ
้ งแกรนิโต ้ 60x60 cm เกรด A ราคาไม่เกิน 800 บาท/ตรม.

บัวเชิงผนัง

ไม ้มะค่า 3/4"x4" ย ้อมสีธรรมชาติ

ไม้ลามิเนต Kronotex รุน
่ Robusto หรือ ไม้ลามิเนต KA POWER รุน
่ Vertigo

ี ข
ี าว มีเหนือพืน
บัวกระเบือ
้ งกันเปื้ อนผนัง
กระเบือ
้ งสีเดียวกับกระเบือ
้ งพืน
้ ปูสงู 10 ซม.จบด ้วยคิว้ พีวซ
ี ส
้ เฉลียง ระเบียง
กระเบือ
้ งสระว่ายนํ้ า **กรณีมสี ระว่ายนํ้า กระเบือ
้ งเซรามิคขนาด 4"x4" ราคาไม่เกิน 800 บาทต่อตารางเมตร

4. ว ัสดุกอ
่ ฉาบและบุผน ัง
ผนังทัว่ ไป

ก่ออิฐมวลเบาความหนา 7.5 ซม. และความหนา 20 ซม.ตามแบบแปลน ประกอบสัญญา
ฉาบปูน ตราเสือมอร์ต ้า ของ บมจ. SCG

ผนังห ้องนํ้ า

ปูกระเบือ
้ งเซรามิคสีเรียบ เกรดA 12"x12" ปูจรดฝ้ า(ฝ้ าสูงไม่เกิน 2.80ม.จากพืน
้ ห ้องนํ้ า)
ราคาไม่เกิน400บ./ตรม.

ผนังห ้องนํ้ าแม่บ ้าน

ปูกระเบือ
้ งเซรามิคสีเรียบ เกรดA 12"x12"ปูจรดฝ้ า(ฝ้ าสูงไม่เกิน2.80ม.จากพืน
้ ห ้องนํ้ า)
ราคาไม่เกิน250บ./ตรม.

เคาน์เตอร์ครัว

ไม่รวมในราคา เตรียมท่อนํ้ าSink ล ้างจานท่อนํ้ าทิง้ และท่อประปาตามตําแหน่งแบบก่อสร ้าง
โดยอุดปลายท่อไว ้

ผนังครัว

ปูกระเบือ
้ งเซรามิคสีเรียบ เกรดA ปูจรดฝ้ า(ฝ้ าสูงไม่เกิน 2.80ม.จากพืน
้ ห ้องนํ้ า)
ราคาไม่เกิน400บ./ตรม.

ผนังปูวส
ั ดุตกแต่ง(ตามแบบระบุ)

ผนังประดับกระเบือ
้ ง (หากมี) เคนไซ รุ่นไวท์แกรนิต หรือราคาไม่เกิน 1500 บาทต่อตารางเมตร
ผนังประดับ ไม ้ฝา(หากมี) ใช ้ Smartwood กว ้าง 6" ทาสีพลาสติก
ผนังผิวปูนเซาะร่อง PVC ขนาด 1 ซม. ระยะห่าง ตามแบบทาสีพลาสติก

5. ฝ้าเพดาน
้ ล่าง
ฝ้ าเพดานภายในชัน
้ บน
ฝ้ าเพดานภายในบ ้านชัน

่ บอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ยิปซัม
่ บอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีฟรอยด์กน
ยิปซัม
ั ความร ้อน รอยต่อฉาบเรียบทาสี
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

ฝ้ าโรงรถ ฝ้ าชายคา

ระแนงสาเร็จรูป Conwood กว ้าง 3" เว ้น แนวร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

ฝ้ าเพดานห ้องนํ้ าและครัว

่ บอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชืน
้ ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
ยิปซัม

ฝ้ าชายคาภายนอก

ระแนงสาเร็จรูป Conwood กว ้าง 3" เว ้น แนวร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

พร ้อมตาข่ายกันแมลง ตีตามแบบ

พร ้อมตาข่ายกันแมลง ตีตามแบบ

6. งานประตูหน้าต่าง
วงกบประตูทวั่ ไป

ไม ้แดง 2"x4" ทาสีย ้อมไม ้ WOOD TECH

วงกบประตูห ้องนํ้ า

ไม ้แดง 2"x5" ทาสีย ้อมไม ้ WOOD TECH

วงกบหน ้าต่างทัว่ ไป

วงกบอลูมเิ นียมสีดําด ้าน หนา 1.5 มม.

หน ้าต่างทัว่ ไป,ห ้องนํ้ า

บานอลูมเิ นียมสีดําด ้านหนา 1.5 มม.กระจกตัดแสงสีเขียว 6 มม.

ประตูเข ้าบ ้าน (ใหญ่)

กรอบบานไม ้สัก ลูกฟั กไม ้สัก บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม. (บานคู)่

ประตูเข ้าบ ้าน (เล็ก),ประตูทางด ้านห กรอบบานไม ้สัก ลูกฟั กไม ้สัก บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม. (เดีย
่ ว)
ประตูห ้องนํ้ า

กรอบบานไม ้สักลูกฟั กไม ้อัดสัก บานประตู 0.80x2.40 ม.

ประตูห ้องครัวออกลานซักล ้าง

กรอบบานไม ้สัก ลูกฟั กกระจกตัดแสงสีเขียว หนา 6 มม. บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม.

ประตูห ้องเก็บของ,ประตูห ้องแม่บ ้าน กรอบบานไม ้สัก ลูกฟั กไม ้อัดสักขนาดตามแบบ
ประตูห ้องนอน

กรอบบานไม ้สักลูกฟั กไม ้อัดสักตามแบบ 0.90x2.40 ม.

ประตูออกเฉลียง

บานอลูมเิ นียมสีดําด ้านหนา 1.5 มม.กระจกตัดแสงสีเขียว 6 มม.

ประตูห ้องนอนแม่บ ้าน
ประตูห ้องนํ้ าแม่บ ้าน

บานไม ้อัดยางกันนํ้ า ทาสีนํ้ามัน ขนาด 0.80 ม.x 2.00 ม. หนา 1 1/2"
่ งเกล็ด ระบายอากาศครึง่ บาน ช่วงบนสีครีม ฃขนาด 0.70ม.x2.00ม.
PVC มีชอ

ประตูหน ้าต่างภายนอกทัว่ ไป

บานเลือ
่ นอลูมเิ นียมอบสีดํา ความหนา 1.2-1.5 มม.(ขึน
้ กับขนาดบาน)

มือจับประตูทางเข ้าออก

กระจกเขียวตัดแสงหนา 5 มม. อุปกรณ์ครบชุด มาตราฐานท ้องตลาด (ไม่รวมบานมุ ้งลวด)
DIGITAL DOOR LOCK 912.05.359 EL8000 TC RESIDENT-BLACK

กุญแจประตูบานเลือ
่ น

HAFELE รุ่น 911.26.021/916.95.306

ลูกบิดประตูทวั่ ไป

HAFELE รุ่น 903.98.643

ลูกบิดประตูห ้องนํ้ า

HAFELE รุ่น 903.98.643

กลอนประตูหน ้าต่าง

HAFELE รุ่น 911.62.300 /911.62.688 /911.62.064

บานพับประตูหน ้าบ ้าน

HAFELE รุ่น 926.90.203

บานพับประตูทวั่ ไป

HAFELE รุ่น 911.17.140

กันชนติดพืน
้ ,กันชนประตู

HAFELE รุ่น 937.01.116

7.บ ันได
โครงสร ้างบันได (ภายใน)

คอนกรีตเสริมเหล็กตามรายการคํานวณของวิศวกร

ลูกนอนบันได (ลูกเหยียบ)

ไม ้มะค่า 1 1/2"x 12" ทายูรเิ ทน B-52 ชนิดกึง่ เงากึง่ ด ้าน ของเบเยอร์ 3 เทีย
่ ว

ลูกตัง้ บันได (บังขัน
้ )

ไม ้มะค่าขนาด 1"x8" ทายูรเิ ทน B-52 ชนิดกึง่ เงากึง่ ด ้าน ของเบเยอร์ 3 เทีย
่ ว

ลูกกรงบันได - ราวบันได
ราวระเบียงกันตก

ลูกกรง STAINLESS มือจับไม ้มะค่า ขนาดเส ้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตามแบบ
ลูกกรง STAINLESS มือจับไม ้เนือ
้ แข็ง ขนาดเส ้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตามแบบ

ชานพัก

ปูปาร์เก ้ไม ้มะค่าเข ้าลิน
้ 4"x14" เกรด AAA ปูลายก่ออิฐคู่ ทายูรเิ ทน B-52 ของเบเยอร์ 3 เทีย
่ ว

10.1 ห้องนํา้ ใหญ่

MOGEN

8.สุขภ ัณฑ์

MOGEN

- ชักโครก

รุ่น MO10 PROUD SERIES ระบบ Dual Flush ประหยัดนํ้ า4/6ลิตร

- สายฉีดชําระ

รุ่น SP36 สีโครเมีย
่ ม พร ้อมสต๊อปวาล์ว

- อ่างอาบนํ้ า

รุ่น MB08H PROUD SERIES

- ก๊อกผสมอ่างอาบนํ้ า

รุ่น MI160 พร ้อมชุดฝั กบัว RAIN SHOWER พร ้อมฝั กบัว รุ่น MI130

- อ่างล ้างหน ้า

รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนิดฝั งบนเคาน์เตอร์ (พร ้อมอุปกรณ์)

- ก๊อกผสมอ่างล ้างหน ้า

รุ่น MI120 แบบก ้านโยกชุบโครเมีย
่ ม (พร ้อมอุปกรณ์)

- ทีว่ างสบู่

รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.

- ทีใ่ ส่กระดาษชําระ

รุ่น ACS44L สแตนเลสมีฝา ขนาด 115X87X22 มม.

- ราวแขวนผ ้า

รุ่น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.

- กระจกหน ้าเคาน์เตอร์

กระจกเงาเปลือย ขอบเจียรมนหนา 6 มม.กว ้าง 1.50 ม. กรุบนไม ้อัดยาง 6 มม.

- เคน์เตอร์อา่ งล ้างหน ้า

หล่อคอนกรีตปูหน
ิ ราคาไม่เกิน 1,500 บาท /ตรม.

10.2 ห้องนํา้ ทว่ ั ไป
- ชักโครก

รุ่น MO26 ASPIRE SERIES ระบบ Dual Flush ประหยัดนํ้ า4/6ลิตร

- สายฉีดชําระ

รุ่น SP26 สีโครเมีย
่ ม พร ้อมสต๊อปวาล์ว

- ฝั กบัว

รุ่น MI130 พร ้อมฝั กบัวขนาด F200 มม.ฝั กบัวเรนชาว์เวอร์

- อ่างล ้างหน ้า

รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนิดฝั งบนเคาน์เตอร์ ขนาด 610x460x180 มม.(พร ้อมอุปกรณ์)

- ก๊อกผสมอ่างล ้างหน ้า

รุ่น MI120 สีโครเมีย
่ ม แบบก ้านโยกพร ้อมสต๊อปวาล์ว

- ทีว่ างสบู่

รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.

- ทีใ่ ส่กระดาษชําระ

รุ่น ACS44L สแตนเลส มีฝา ขนาด 115X87X22 มม.

- ราวแขวนผ ้า

รุ่น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.

- กระจกหน ้าเคาน์เตอร์

กระจกเงาเปลือยขอบเจียรมนหนา 6 มม. กว ้าง 1.50 ม. กรุบนแผ่นไม ้อัดยาง 6 มม.

- เคาน์เตอร์อา่ งล ้างหน ้า
10.3 ห้องนํา้ คนใช ้

หล่อคอนกรีตปูหน
ิ ราคาไม่เกิน 1,500 บาท /ตรม.

- ชักโครก
- สายฉีดชําระ

รุน
่ MT22 ระบบ SINGLE FLUSH ประหยัดนํ้ า 6 ลิตร
รุน
่ SP31 สีขาว ชุดสายชําระพร ้อมสาย PVC

- อ่างล ้างหน ้า

รุน
่ MA212 ชนิดแขวนผนังพร ้อมขาอ่างแบบแขวนรุน
่ บีกน
ิ พร ้อมอุปกรณ์

- ก๊อกเดีย
่ วอ่างล ้างหน ้า

รุน
่ SP29 แบบก ้านโยก

- ทีว่ างสบู่

รุน
่ AC52 LUNA ขนาด 100X130 มม.

- ทีใ่ ส่กระดาษชําระ

รุน
่ AC51 LUNA ขนาด 90X140 มม.

- ราวแขวนผ ้า

รุน
่ AC53 LUNA ขนาด 80X616 มม.

- กระจกหน ้าเคาน์เตอร์
- ฝั กบัวสายอ่อนพร ้อมก๊อก

กระจกพาโลมา PREMA รุน
่ PM91
ทัง้ ชุดราคาไม่เกิน 1000 บาท

สีทาภายนอก

สีนํ้าอะครีลค
ิ TOA SUPER SHIELD ชนิดทาภายนอก(สีรองพืน
้ ปูนใหม่ 1 เทีย
่ ว ทาสีจริง 2 เทีย
่ ว)

สีทาภายใน

สีนํ้าอะครีลค
ิ TOA SUPER SHIELD ชนิดทาภายใน(สีรองพืน
้ ปูนใหม่ 1 เทีย
่ ว ทาสีจริง 2 เทีย
่ ว)

สีทาวงกบ บานประตู

ทาสีย ้อมไม ้ TOA WOOD STAIN

หน ้าต่างทีเ่ ป็ นไม ้ภายนอก
สีทาวงกบ บานประตู
หน ้าต่างทีเ่ ป็ นไม ้ภายใน

ทําผิวแลคเกอร์ด ้านสีไม ้ธรรมชาติ

สีทาเชิงชาย , ฝ้ าระแนง

สีนํ้าอะครีลค
ิ TOA SUPER SHIELD ชนิดทาภายนอก

9. งานส ี

สีโครงหลังคาเหล็ก

TOA RED OXIDE METAL PRIMER 1 เทีย
่ ว และทาทับด ้วยสี TOA GLOSS FINISH 2 เทีย
่ ว

นํ้ ายาเคลือบแข็งพืน
้ ไม ้และบันได
งานสีบน
ั ไดและชานพัก

ขัดผิวไม ้ ทานํ้ ามันเคลือบแข็ง BEGER UNITHANE B-52 (3เทีย
่ ว)
ขัดผิวไม ้ ทานํ้ ามันเคลือบแข็งเบเยอร์ ยูนเี ทน บี-52 (3เทีย
่ ว)

10.งานสุขาภิบาล
มิเตอร์ประปา
ท่อประปา

ทางบริษัท ดําเนินการขอให ้ ลูกค ้าเป็ นผู ้จ่ายค่าใช ้จ่ายเอง
้ 13.5 มม. ท่อย่อยเข ้าอุปกรณ์ทอ
ท่อเมน PPR เส ้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 " ชัน
่ PPR
้ 13.5 มม. ยาวไม่เกิน 20 เมตร
เส ้นผ่าศูนย์กลางศูนย์กลาง 1/2" ชัน

ท่อนํ้ าร ้อน
ท่อนํ้ าทิง้

เดินท่อ PPR (80) ไปยังก๊อกผสมอ่างล ้างหน ้าและก๊อกผสมอ่างอาบนํ้ า เฉพาะห ้องทีม
่ อ
ี า่ งอาบนํ้ า
้ 8.5 มม. เส ้นผ่าศูนย์กลาง 4" ระบายลงถังบําบัดนํ้ าเสีย
ท่อ PVC ชัน
้ 8.5 มม. เส ้นผ่าศูนย์กลาง 3" ลงบ่อพักระบายนํ้ ารอบบ ้าน
ท่อ PVC ชัน

ท่อระบายอากาศ

้ 8.5 มม. เส ้นผ่าศูนย์กลาง 1"
ท่อ PVC ชัน

ระบบบําบัดนํ้ าเสีย

COTTO ขนาด จํานวน และตําแหน่ง ตามแบบหรือความเหมาะสมของแต่ละสถานที่

ถังเก็บนํ้ า

ถังนํ้ า COTTO รุ่น HYGIENE รุ่น CJ 2000 สีเทา GRANITE ( 9 )

ปั๊ มนํ้ า

ปั๊มนํา้ อ ัตโนม ัติ ยีห
่ อ
้ Grundfos:Cmb3-37 500 watt

ท่อระบายนํ้ า

ท่อใยหินเส ้นผ่าศูนย์กลาง 8" ความยาวโดยรวมไม่เกิน 80 ม.

บ่อพักนํ้ าทิง้

บ่อพักคอนกรีตสําเร็จรูป 0.40x0.40x0.50 ม. ระยะห่างไม่เกิน 6.00 ม.

ห ้องครัว

เดินท่อนํ้ าดี 1 จุด ท่อนํ้ าทิง้ 1 จุด

ท่อโสโครก

บ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมัน DOS รุ่น DGT 40

ก๊อกสนาม

ก๊อกสนามของ SANWA จํานวนจุดตามแบบ

11.งานระบบไฟฟ้า
มิเตอร์ไฟฟ้ า

มิเตอร์ไฟฟ้ า 30/100 A 3 เฟส บริษัทดําเนินการขอติดตัง้ ลูกค ้าชําระค่าใช ้จ่ายเอง

สายเมนมิเตอร์ไฟฟ้ า

สาย NYY เดินสายร ้อยท่อ HDPE ฝั งดินจากเมนมิเตอร์ไฟฟ้ า ไม่เกิน 20 เมตร

แผงควบคุมสวิทช์ไฟฟ้ า

BTICINO ไม่รวม SAFE-T-CUT

สายไฟภายใน

ร ้อยสายฝั งในท่อ PVC สีเหลืองฝั งผนัง

สายไฟแสงสว่าง

สายคูข
่ นาด 1.5 มม. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า

(วัดจากขอบตัวบ ้านด ้านหน ้า)

สายไฟฟ้ ากําลัง

สายคูข
่ นาด 2.5 มม. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ ปลั๊ก-สวิทช์

BTICINO รุ่น MATRIX

เครือ
่ งทํานํ้ าร ้อน(หากมี)

บริษัทฯ เดินสายไฟสําหรับติดตัง้ เครือ
่ งทํานํ้ าร ้อนให ้ห ้องนํ้ าห ้องละ 1จุด(ไม่รวมห ้องนํ้ าแม่บ ้าน)
โดยผู ้ว่าจ ้างเป็ นผู ้จัดหาเครือ
่ งทํานํ้ าร ้อนและบริษัทฯ ดําเนินการติดตัง้

ปลั๊กโทรทัศน์

ห ้องรับแขก ,พักผ่อน ,ทํางาน ,ห ้องนอน ห ้องละ 1 จุด รวมทัง้ หมด 4 จุด

ปลั๊กโทรศัพท์

ห ้องรับแขก ,พักผ่อน ,ทํางาน ,ห ้องนอน ห ้องละ 1 จุด รวมทัง้ หมด 4 จุด

ปลั๊กเครือ
่ งปรับอากาศ

ห ้องรับแขก ,พักผ่อน ,ทํางาน ,ห ้องนอน ห ้องละ 1 จุด รวมทัง้ หมด 4 จุด
DOWN LIGHT ขนาดเส ้นผ่าศูนย์กลาง 6" สีขาว หลอดตะเกียบขาเสียบ 18W

ดวงโคม DOWN LIGHT

ราคารวมหลอดไฟแล ้วไม่เกิน 360 บาท ต่อ ชุด
ไฟกิง่ ภายใน ภายนอก

้ ดวงโคม)
บริษัทเดินสายไฟเตรียมไว ้ทีจ
่ ด
ุ ตามแบบ (เจ ้าของจัดซือ

กริง่ ไฟฟ้ าพร ้อมสวิตช์

บริษัทเดินสาย จัดหาและติดตัง้ กริง่ ไฟฟ้ าพร ้อมสวิตซ์

ประตู REMOTE

บริษัทเดินสายไฟเตรียมไว ้ทีจ
่ ด
ุ ประตู (ผู ้ว่าจ ้างเป็ นผู ้จัดหาประตูREMOTE และช่างติดตัง้ เอง)
ไฟสนาม 5 จุด (เจ ้าของจัดหาดวงโคม บริษัทฯดําเนินการติดตัง้ )

หมายเหตุ

1.รายการวัสดุกอ
่ สร ้างนี้ จะใช ้เป็ นเอกสารประกอบสัญญาก่อสร ้าง
2.กรณีทแ
ี่ บบประกอบสัญญาหรือแบบก่อสร ้างหรือข ้อมูลใน CD หรือ Wbsite รวมทัง้ รูป 3D ขัดแย ้ง

กับรายการวัสดุกอ
่ สร ้างนี้ ให ้ยึดถือตามรายการวัสดุกอ
่ สร ้างนีเ้ ป็ นข ้อยุต ิ
3.รายการวัสดุทรี่ ะบุคําว่า(ถ ้ามี)วัสดุอป
ุ กรณ์นัน
้ ๆจะมีเฉพาะบางแบบ หากแบบบ ้านใดไม่มวี ส
ั ดุ
อุปกรณ์ดงั กล่าวก็จะไม่รวมราคาในแบบนัน
้ ๆ

ั
มาตรฐานงานก่อสร้างโดยสงเขป
เสาเข็ม

ใช ้มาตราฐาน มอก./2549เพือ
่ คุณภาพทีด
่ เี ยีย
่ ม

งานคอนกรีต

ใช ้คอนกรีตผสมเสร็จตรา TPI หรือ CPAC
ในกรณีทรี่ ถคอนกรีตผสมเสร็จไม่สามารถเข ้าถึงหน่วยงานก่อสร ้างได ้ บริษัทขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะใช ้ปูน
ผสมโม่ในอัตราส่วน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์:ทราย:หิน ในอัตราส่วน 1:2:4(โดยนํ้ าหนัก)ตามมาตราฐาน
วิศวกรรมโดยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทใี่ ช ้ จะใช ้ของTPIแดงหรือตราช ้าง

งานเหล็กเสริม

ใช ้เหล็กเต็มSD30 ของ บ.ล.ส. หรือเทียบเท่า
รายละเอียดการเสริมเหล็กให ้เป็ นไปตามแบบและรายการคํานวนของวิศวกร

พืน
้ และผนังกระเบือ
้ ง

กรณีปส
ู ลับลวดลายหรือปูขอบบอร์เดอร์ หรือขนาดกระกระเบือ
้ งทีมด
ี ้านใดด ้านหนึง่ ยาวเกิน 60 ซม.
บริษัทจะคิดค่าแรง ปูกระเบือ
้ งเพิม
่ โดยจะเสนอผู ้ว่าจ ้างก่อนดําเนินการ

งานไม ้ทัว่ ไป

ขนาดไม ้อาจลดลงจากทีร่ ะบุไว ้เล็กน ้อย จากการไสผิวไม ้ให ้เรียบ ซึง่ เป็ นปกติวส
ิ ัยของงานไม ้ทั่วไป

พืน
้ ถนน พืน
้ ทีถ
่ า่ ยนํ้ าหนักลงดิน

เช่นทีจ
่ อดรถ พืน
้ ซักล ้าง ตากผ ้า ทางเดิน ซึง่ ในแบบโครงสร ้างระบุเป็ น Slab on Ground จะมีการ
ทรุดตัวบ ้าง เป็ นเรือ
่ งปกติวส
ิ ัย ไม่ถอ
ื ว่าเป็ นความบกพร่องของงาน และไม่อยูใ่ นเงือ
่ นไขการรับประกัน
้
โครงสร ้าง บริษัทจะรับประกันโครงสร ้างเฉพาะทีถ
่ า่ ยนํ้ าหนักลงฐานรากและเข็มเท่านัน

งานไฟฟ้ า สุขาภิบาล

จัดทําแบบ AS built งานไฟฟ้ าและระบบท่อสุขาภิบาลให ้

งานติดต่อภายนอกทีใ่ ห้บริการ
การขออนุญาตปลูกสร ้าง

บริษัทฯ เป็ นผู ้ดําเนินการยืน
่ ขออนุญาตปลูกสร ้างอาคารและเป็ นผู ้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมขออนุญาต

การขออนุญาตหมูบ
่ ้าน

บริษัทฯเป็ นผู ้ดําเนินการขออนุญาตหมูบ
่ ้านเพือ
่ ดําเนินการปลูกสร ้างในโครงการนัน
้ ๆ
โดยผู ้ว่าจ ้างเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายการวางเงินประกันหมูบ
่ ้าน

การขอเลขทีบ
่ ้าน, ขอมิเตอร์ไฟฟ้ า

บริษัทฯเป็ นผู ้ดําเนินการขอเลขทีบ
่ ้าน ขอติดตัง้ มิเตอร์ไฟฟ้ าและมิเตอร์ประปา

และมิเตอร์ประปาถาวร

โดยผู ้ว่าจ ้างเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ

งานอืน
่ ๆทีไ่ ม่รวม
งานรือ
้ ถอนอาคารเดิม
งานตกแต่งภายใน
งานจัดสวนและบริเวณ
งานระบบและติดตัง้ เครือ
่ งปรับอากาศ
ท่อระบายนํ้ านอกเขตทีด
่ น
ิ
งานรัว้ ,งานประตูรัว้ และเขือ
่ นกันดิน
งานถมดิน
งานถนนภายในบ ้านทีน
่ อกเหนือขอบเขตในแบบ
งานมุ ้งลวดและเหล็กดัดของประตู-หน ้าต่าง
งานประตูบานเลือ
่ นและบานเฟี้ ยมภายใน
งาน COUNTER ครัว และพืน
้ ผิว COUNTER ในห ้องครัว
งานบัวฝ้ าเพดาน
งาน HARDSCAPE และงานบ่อนํ้ า สระนํ้ า
อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีไ่ ม่ระบุในแบบ
อ่างล ้างจาน,เตาแก๊ส และอุปกรณ์ครัวอืน
่ ๆ
งานอืน
่ ใดทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
การร ับประก ัน
1.โครงสร้างหล ักของต ัวบ้าน 10 ปี
2.ร ับประก ันความเสียหาย 1 ปี
3.ร ับประก ันว ัสดุมุงหล ังคา 5 ปี

