หมวดที่ 1 : หมวดโครงสร้ าง
คอนกรีต
คอนกรี ตผสมเสร็ จ (Read Mixed)
เสาเข็ม
คอนกรี ตอัดแรง ขนาดตามรายการ
คานวณของวิศวกร ตามสภาพดินและ
วิศวกรระบุ
โครงสร้ างทั่วไป (ฐานราก,เสา,คาน)
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยเหล็กเสริ ม
หลักเป็ นเหล็กข้ ออ้ อย และเหล็กปลอก
เป็ นเหล็กกลมโดยใช้ เหล็กมี ม.อ.ก.
รับรองเท่านัน้ เหล็กเส้ นกลม(RB) เกรด
SR24 (ty-2,400 ksc.) เหล็กข้ ออ้ อย
(DB) เกรด SD30 (ty-3,000 ksc.)

โครงสร้ างพืน้ ทั่วไป
เป็ นพื ้นสาเร็ จรูป เทคอนกรี ตทับหน้ าผสม
น ้ายากันซึม และปูทบั ด้ วยวัสดุตามหมวด
วัสดุปพู ื ้น

โครงสร้ างโรงรถ
พื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อบนดิน (ON
GROUND) งานพื ้นโรงรถแยกโครงสร้ างกับ
ตัวอาคาร แต่งผิวตามหมวดวัสดุปพู ื ้น
โครงสร้ างหลังคา
โครงเหล็กเป็ นเหล็กรูปพรรณ ขนาดตาม
แบบวิศวกร ทาสีกนั สนิม 2 รอบ

โครงสร้ างพืน้ ห้ องนา้ และระเบียง
พื ้นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อบนคานผสม
น ้ายากันซึม และปูทบั ด้ วยวัสดุตามหมวด
วัสดุปพู ื ้น

หมวดที่ 2 : วัสดุปูพนื ้
เฉลียง , ระเบียง
ปูกระเบื ้องเซรามิคผิวหยาบกันลืน่
ขนาด 12"x12"
ราคา 200 บาท / ตร.ม.
ลานจอดรถ
คอนกรี ตขัดหยาบ
ห้ องเก็บของ
ปูกระเบื ้องเซรามิคผิวหยาบกันลืน่
ขนาด 12"x12"
ราคา 200 บาท / ตร.ม.
ครัวไทย
ปูกระเบื ้องเซรามิคผิวหยาบกันลืน่
ขนาด 12"x12"

ระเบียงไม้ (เฉพาะมีในแบบ)
-ปูพื ้นไม้ เทียมเฌอร่า ขนาด 2.5x15x300
ซม.ตีเว้ นร่อง 1 ซม. ทาสีย้อมไม้ พื ้นไฟเบอร์
ซีเมนต์ตราช้ าง วางบนตงเหล็กรูปพรรณ
(ระยะตงไม่เกิน 0.30 ม.) หรือ
-ปูพื ้นไม้ เทียมเฌอร่า ขนาด 2.5x20x300
ซม.ตีเว้ นร่อง 1 ซม. ทาสีย้อมไม้ พื ้นไฟเบอร์
ซีเมนต์ตราช้ าง วางบนตงเหล็กรูปพรรณ
(ระยะตงไม่เกิน 0.40 ม.)

พืน้ ชัน้ ล่ าง
ปูกระเบื ้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 m.

ราคา 250 บาท / ตร.ม.
ห้ องนา้ ทั่วไป
ปูกระเบื ้องเซรามิคผิวหยาบกันลืน่
ขนาด 12"x12"

ราคา 600 บาท / ตร.ม.
ราคาไม่ รวมตงเหล็กรูปพรรณ
ราคา 200 บาท / ตร.ม.

ราคา 200 บาท / ตร.ม.

หมวดที่ 2 : วัสดุปูพนื ้
ซักล้ าง
ปูกระเบื ้องเซรามิคผิวหยาบกันลืน่
ขนาด 12"x12"

พืน้ ชัน้ บน
ปูด้วย laminated floor หนา 8 มม.
ยี่ห้อ inovar floor รุ่น Original series
หรื อเทียบเท่า

พืน้ ชัน้ บน
ปูด้วย ปาร์ เก้ ไม้ แดง ขนาด 2"x1"x10"

ราคา 450 บาท / ตร.ม.
ราคา 200 บาท / ตร.ม.

ราคา 300 บาท / ตร.ม.

หมวดที่ 3 : วัสดุบัวเชิงผนัง
ห้ องที่ปูด้วย laminated floor
ใช้ บวั สาเร็ จรูปไม้ ลามิเนต ขนาด 4" สี
เดียวกับพื ้นไม้ ลามิเนต (อยูใ่ นเซตพื ้นลา
มิเนต) ยี่ห้อ inovar floor รุ่น Original
series หรื อเทียบเท่า

ห้ องที่ปูด้วย กระเบือ้ ง
ใช้ บวั สาเร็ จรูปไม้ เทียมของเฌอร่า รุ่น
คลาสสิค(ยกเว้ นห้ องน ้า) ทาสีรองพื ้นปูน
ใหม่และทาทับหน้ าด้ วยสีน ้าอะคริ ลคิ
TOA 4 SEASONS 2 รอบ

ห้ องที่ปูด้วย ไม้ ปาร์ เก้
ใช้ บวั สาเร็ จรูปไม้ จริ ง ขนาด 3" ทาทับ
หน้ าด้ วยสีย้อมไม้ 2 รอบ

หมวดที่ 4 : วัสดุกรุผนัง
ผนังห้ องนา้ ทั่วไป

ผนังตกแต่ งภายนอก

ผนังตกแต่ งภายนอก

ก่ออิฐมอญตามแบบ ปูกระเบื ้อง
เซรามิค ขนาด 12"x12" (สูงจรดฝ้ า)

ฉาบปูนเรี ยบ กรุไม้ ฝาสาเร็ จรูป ตรา
เฌอร่า ขนาด 6" ทาสีรองพื ้นปูนใหม่
และทาทับหน้ าด้ วยสีน ้าอะคริ ลคิ TOA 4
SEASONS 2 รอบ

ฉาบปูนเรี ยบ กรุหินทรายผนัง ขนาด
2"x6" ทาทับด้ วยน ้ายาเคลือบ A-100

ฝ้าเพดานภายใน

ฝ้าเพดานห้ องนา้ ทั่วไป

ฝ้าชายคา

ยิปซัม่ บอร์ ดตราช้ างหรื อเทียบเท่า
หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด ฉาบรอยต่อ
เรี ยบทาสี

ยิปซัม่ บอร์ ดตราช้ างหรื อเทียบเท่า
หนา 9 มม. ชนิดกันชื ้น ชนิดขอบลาด
ฉาบรอยต่อเรี ยบทาสี

ราคา 200 บาท /ตร.ม.

หมวดที่ 5 : วัสดุฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานที่จอดรถ
ยิปซัม่ บอร์ ดตราช้ างหรื อเทียบเท่า
หนา 9 มม. ชนิดกันชื ้น ชนิดขอบลาด
ฉาบรอยต่อเรี ยบทาสี

หมวดที่ 6 : บันได

-ฝ้ าสมาร์ ทบอร์ ดตราช้ าง

โครงบันได
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อตามแบบ
วิศวกรรม
ลูกตัง้
-บันไดภายใน ตามแบบสถาปั ตย์
-บันไดภายนอก ปูกระเบื ้องเซรามิค
ผิวหยาบกันลืน่ ขนาด 12"x12"
ลูกนอน
-บันไดภายใน ตามแบบสถาปั ตย์
-บันไดภายนอก ปูกระเบื ้องเซรามิค
ผิวหยาบกันลืน่ ขนาด 12"x12"

ชานพักบันได
-บันไดภายใน ตามแบบสถาปั ตย์
-บันไดภายนอก ปูกระเบื ้องเซรามิค
ผิวหยาบกันลืน่ ขนาด 12"x12"

ราวบันได และลูกกรง
-ราวบันได และลูกกรง ขนาดตาม
แบบสถาปั ตย์

หมวดที่ 7 : งานประตูหน้ าต่ าง (วงกบ)
ประตูภายในทั่วไป
วงกบไม้ เนื ้อแข็ง ขนาด 2"x4"

ประตูห้องนา้
วงกบ PVC

ประตูหน้ าต่ างภายนอก
วงกบอลูมิเนียม

หมวดที่ 7 : งานประตูหน้ าต่ าง (บานประตู/หน้ าต่ าง)
ห้ องนอน
บานสาเร็ จรูป ยี่ห้อ ดอริ ค รุ่นป๊ อปปู
ล่าร์ 2 (แบบบานตัน) สีขาว

ราคา 2,700 บาท / บาน
ประตู-หน้ าต่ างทั่วไป
บานอลูมิเนียม รูปแบบตามแบบ
แปลน กระจกสีเขียวใสหนา 5 มม.

ห้ องครัวภายนอกอาคาร
บานไม้ เนื ้อแข็งอบแห้ ง

ราคา 2,400 บาท / บาน
ห้ องเก็บของภายใน
บานสาเร็ จรูป ยี่ห้อ ดอริ ค รุ่นป๊ อปปู
ล่าร์ 2 (แบบบานตัน) สีขาว

ราคา 2,700 บาท / บาน

ห้ องนา้
บานสาเร็ จรูป uPVC ยี่ห้อ Berry
สีครี ม หรื อสีเทา

ราคา 2,850 บาท / บาน

หมวดที่ 8 : อุปกรณ์ ประตูหน้ าต่ าง
มือจับก้ านโยกทางเข้ าหลัก

มือจับประตูห้องทั่วไป

มือจับประตูห้องนา้

มือจับก้ านโยก สาหรับบานคูไ่ ม้
พร้ อมกุญแจล็อค

ลูกบิดประตู ยี่ห้อ HAFELE สี
STAINLESS

ลูกบิดประตู ยี่ห้อ HAFELE สี
STAINLESS

ราคา 280 บาท / ชุด
ราคา 320 บาท / ชุด

มือจับประตูห้องเก็บของ
มือจับ STAINLESS ยี่ห้อ Berry

ราคา 160 บาท / ชุด

กลอน

บานพับประตู

กลอนประตู STAINLESS ยี่ห้อ
Berry

บานพับประตู STAINLESS ยี่ห้อ
Berry

ราคา 109 บาท / ชุด
ราคา 109 บาท / ชุด

หมวดที่ 9 : งานหลังคา
โครงหลังคา
โครงเหล็กรูปพรรณ ทาสีกนั สนิม
สีแดง 1 รอบ ก่อนติดตัง้ และทาเก็บรอย
เชื่อมและรอยขูดขีดอีก 1 รอบ

กระเบือ้ งมุงหลังคา
หลังคาซีแพคโมเนียสีธรรมดา (แดง
กุหลาบ, เทานกพิราบ, อิฐอาไพ, และ
น ้าตาลโกเมน)+แผ่นกันนกสาเร็ จรูป

ฉนวนกันความร้ อน
ฉนวนกันความร้ อนอลูมิเนียมฟรอยด์
แบบ 2 ด้ าน ปูตาม SLOPE หลังคา

แป
แปโลหะสาเร็ จรูปชุบสังกะสี หนา 1.5
มม.

ครอบหลังคา
ซีแพคโมเนียใช้ สตี ามกระเบื ้องมุง
หลังคา โดยใช้ วิธีการมุงแบบ Dry Tech
system

เชิงชาย
ไม้ เชิงชายสาเร็ จรูปชอง SHERA

หมวดที่ 10 : งานทาสี
ผนังปูนภายนอก/สมาร์ ทบอร์ ด
ทาสีรองพื ้นปูนใหม่กนั ด่าง(Primer)
TOA 4 SEASONS โดยทาสีรองพื ้น 1
รอบ และทาสีทบั หน้ าด้ วยสีน ้าอะคริ ลคิ
TOA 4 SEASONS (EXTERIOR) 2 รอบ

ผนังปูนภายใน
ทาสีรองพื ้นปูนใหม่กนั ด่าง(Primer)
TOA 4 SEASONS โดยทาสีรองพื ้น 1
รอบ และทาสีทบั หน้ าด้ วยสีน ้าอะคริ ลคิ
TOA 4 SEASONS (INTERIOR) 2 รอบ

ฝ้าเพดานภายใน
ทาสีน ้าอะคริ ลคิ สาหรับฝ้าเพดาน
(Ceiling Paint) TOA 4 SEASONS 2
รอบ

หมวดที่ 10 : งานทาสีไม้ และงานสีเหล็ก
ไม้ (ไม้ จริง)

เหล็ก

สีย้อมพืน้ ไม้ (บันได+ปาร์ เก้ )

ทาสีรองพื ้นไม้ กนั เชื ้อรา TOA 1 รอบ
และทาทับหน้ าด้ วยสีจริ ง

ทาสีรองพื ้นกันสนิม KOBE สีแดง
1 รอบและทาสีทบั หน้ าด้ วยสีเคลือบเงา
(สีน ้ามัน)

ทาสีรองพื ้นไม้ Beger Wood sealer
B-2000 1 รอบและทาทับด้ วย Beger
Unithane B-52 อีก 3 รอบ

สีย้อมไม้ เทียม
ทาด้ วยสี Beger Synotex Fiber
Cement หรื อสีน ้าอะคริ ลคิ 2 รอบ

หมวดที่ 11 : ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าเมน
มิเตอร์ ของการไฟฟ้ า ขนาด 30 แอมป์
เดินสายไฟฟ้ าภายในบ้ านร้ อยท่อ PVC
สีเหลือง ฝั งในผนัง และร้ อยท่อบนฝ้ า
สายไฟฟ้า
THAI YAZAKI , BANGKOK CABLE
หรื อ PHELPS DODGE
สวิทซ์
สวิทซ์พลาสติก ยี่ห้อ Panasonic
แบบชนิดฝั งในผนัง

ปลั๊ก
ปลัก๊ ยี่ห้อ Panasonic แบบชนิดฝั ง
ในผนัง (ชนิด 3 รู รองรับสายดิน)

ดาวน์ ไลท์
โคมดาวน์ไลท์ขอบขาวขนาด 6 นิ ้ว +
หลอดตะเกียบประหยัดไฟ ยี่ห้อ EVE

ชุดหลอดนีออนสาเร็จรูป
ชุดหลอดไฟ FLUORESCENT
สาเร็ จรูปยี่ห้อ PHILIPS หรื อ
PANASONIC

โป๊ะกลม
โป๊ ะครอบกลมใหญ่+หลอด
FLUORESCENT CIRCLINE TRI
PHOSPHOR 32W ยี่ห้อ PHILIPS หรื อ
PANASONIC

โคมไฟกิ่งภายนอก
โคมไฟกิ่ง +หลอดตะเกียบประหยัด
ไฟ ยี่ห้อ EVE

หมวดที่ 12 : งานสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์นงั่ ราบยี่ห้อ COTTO สีขาว
รุ่น อเล็กซ์ พร้ อมฝา Soft Close

อ่ างล้ างหน้ า
อ่างล้ างหน้ า ยี่ห้อ COTTO สีขาว
รุ่น เวนดี ้

