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 รำยกำร สเปค S สเปค D

วสัดุประกอบงำนโครงสรำ้ง

พื้นฝากดนิเอน็ทบัหลงัปูนทรายปรบัระดบัหรอือืน่ๆ ปูนซเีมนตผ์สม Silica Cement  และหรอืปูนซเีมนตผ์สมส าเร็จรูป ไม่

ก าหนดบรษิทั

ปูนซเีมนตผ์สม Silica Cement ตราเสอื ตรานกอนิทร ีตรางูเห่า หรอื

เทยีบเท่า และหรอืปูนซเีมนตผ์สมส าเร็จรูป ไม่ก าหนดบรษิทั

โครงสรำ้ง

โครงสรำ้งท ัว่ไป คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงรูปตวัไอ ขนำด 18 x 18 ซม. ยำว 12 ม. คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงรูปตวัไอ ขนำด 22 x 22 ซม. ยำว 21 ม.

 - เขม็ ( 6.00 ม.+ 6.00 ม.) ตอกดว้ยปัน้จ ัน่ ตำมแบบ ( 10.5 ม.+10.5 ม.) ตอกดว้ยปัน้จ ัน่ ตำมแบบ

 - พื้นโรงรถ, พื้นซกัลา้ง, ทางเดนิ - พื้นคอนกรตีเสรมิเหลก็หลอ่ในทีฝ่ากบนดนิ (on ground) ขนาดตามแบบ  -พื้นคอนกรตีเสรมิเหลก็ฝากบนคาน (ON BEAM) หรอืฝากบนเขม็ ขนาด

 รูปแบบ ตามแบบมาตรฐาน วศิกรก าหนด

วสัดุประกอบงำนสถำปตัยกรรม

1 วสัดุปูพื้น

 - พื้นภายในชัน้ลา่ง(รบัแขก,ทานอาหาร,หอ้งนอน, - กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 ซม. สพีื้น กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 ซม. สพีื้น ราคา 350  บาท/ตรม. 

  ช ัน้ลา่ง, เตรยีมอาหาร, พกัผ่อน และโถงบนัได)   ราคา 250 บาท/ตรม. พรอ้มบวัเชิงผนงั MDF หรอื PVC โดยรอบ พรอ้มบวัเชิงผนงั PVC ของกาแลนท ์(Galliant) โดยรอบ

 - เก็บของ, ครวั - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250 บาท/ตรม. กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - หอ้งแม่บา้น, หอ้งน า้แม่บา้น, ซกัรดี  ' พรอ้มบวัเชิงผนงั MDF โดยรอบ กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - เฉลยีงพกัผ่อน , ศาลา - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250 บาท/ตรม. ไมพ้ื้นส าเร็จรูปไฟเบอรซ์เีมนต ์ ขนาดและการตดิต ัง้ตามแบบ 

 - ระเบยีง,เฉลยีง จดัสวน(หอ้งน า้),บนัไดเฉีลยง - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250 บาท/ตรม. กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - หอ้งน า้,

 - ทางเดนิ, ซกัลา้ง, ครวัไทย, บนัไดครวัไทย, - คอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิปาดเรยีบ คอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิปาดเรยีบ

  บนัไดซกัลา้ง
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 - ทีจ่อดรถ - คอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิปาดเรยีบ คอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิปาดเรยีบ

 - เคานเ์ตอรค์รวัไทย - กระเบื้องเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม. กระเบื้องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - กนัสาด - คอนกรตีผวิขดัมนั คอนกรตีผวิขดัมนั

 - เคานเ์ตอรห์อ้งน า้ หนิแกรนิต ราคา 3,000  บาท/ตรม.

 - พื้นภายในชัน้บน หอ้งนอน หอ้งพกัผ่อน - พื้นไมล้ามเินต ความหนา 8 มม. พรอ้มบวัเชิงผนงั MDF โดยรอบ พื้นไมล้ามเินต ความหนา 12  มม. ของกาแลนท ์(Galliant)

   หอ้งพระ และโถงช ัน้บน) พรอ้มบวัเชิงผนงั PVC ของกาแลนท ์(Galliant)โดยรอบ

วสัดุผนัง, วสัดุผิวผนัง  

 - ผนงัภายนอก - ก่ออฐิมวลเบา  ความหนา 7.5 ซม ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบแต่งพเิศษดว้ย 

 ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT หรอืวสัดุปิผวิตามแบบ ACRYLIC SKIM COAT และวสัดุกรุผวิ ตามแบบ

 - ผนงัภายใน - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม.  ฉาบแต่งพเิศษดว้ย

.ฉาบแต่งพเิศษดว้ย ACRYLIC SKIM COAT  ACRYLIC SKIM COAT 

 - ผนงัหอ้งน า้ท ัว่ไป - ก่ออฐิมวลเบาความหนา 7.5 ซม กรุกระเบื้องเซรามคิ ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามคิ ขนาด  

 ขนาด 20 x 30 ซม สพีื้น ราคา 250/ตรม. 20 x 30 ซม. สพีื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา  250 บาท/ตรม.

 - ผนงัหอ้งน า้แม่บา้น - ก่ออฐิมวลเบา  ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามคิ ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามคิ ขนาด 

 ขนาด 20 x 30 ซม. สพีื้น ราคา 250/ ตรม. 20 x 30 ซม. สพีื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา  250 บาท/ตรม.

ฝ้ำเพดำน   

 - ชายคาช ัน้ลา่ง - ยปิซ ัม่บอรด์หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรยีบ ยปิซ ัม่บอรด์หนา  9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ี

 ทาส ีโครงเคร่าโลหะชุบสงักะส ี c-line no.26   ไม่มไีมม้อบฝ้า โครงเคร่าโลหะชุบสงักะส ีc-line no.26 มไีมม้อบฝ้า เป็น UPVC

 ขนาดตามแบบ

 - ชายคาช ัน้บน - ยปิซ ัม่บอรด์ชนิดมฟีอยลก์นัความรอ้น หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรยีบ ยปิซ ัม่บอรด์หนา  9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ี

 ทาส ีโครงเคราโลหะชุบสงักะส ีc-line no.26  ไม่มไีมม้อบฝ้า โครงเคร่าโลหะชุบสงักะส ีc-line no.26   มไีมม้อบฝ้า เป็น UPVC 
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 - ภายนอก, เฉลยีงช ัน้ลา่ง,ระเบยีงช ัน้บน กนัสาด, - ยปิซ ัม่บอรด์ชนิดมฟีอยลก์นัความรอ้น หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรยีบ ยปิซ ัม่บอรด์หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ี

  ทีจ่อดรถ  ทาส ีโครงเคราโลหะชุบสงักะส ีc-line no.26  ไม่มไีมม้อบฝ้า โครงเคร่าโลหะชุบสงักะส ี c-line no.26 มไีมม้อบฝ้า เป็น UPVC 

 ขนาดตามแบบ

วงกบ (ขนำดไมเ้ป็นขนำดกอ่นปรบัไส)   

 - ประตูภายนอก (ทางเขา้หลกั) - วงกบอลูมเินียม สธีรรมชาต ิ กวา้ง 4" หนา 1.2 มม. วงกบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว กวา้ง 4" หนา 1.5 มม.

 เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด หรอื วงกบไมแ้ดง ขนาด 2"x4"

(ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูภายในท ัว่ไป - วงกบไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 2" x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูภายนอก (บานเปิด) - วงกบ UPVC ยีห่อ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ วงกบ UPVC ยีห่อ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งน า้ - วงกบ UPVC ยีห่อ้ Green หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ วงกบ UPVC ยีห่อ้ Champ หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งแม่บา้น - วงกบ UPVC ยีห่อ้ Green หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ วงกบ UPVC ยีห่อ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งน า้แม่บา้น - วงกบ UPVC ยีห่อ้ Green หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ วงกบ UPVC ยีห่อ้ Champ หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งเก็บของภายนอก - วงกบไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 2" x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ขนาดตามแบบ วงกบไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบหนา้ต่าง - วงกบอลูมเินียม สธีรรมชาต ิ กวา้ง 4" หนา 1.2 มม.  เสรมิกรอบ        

 พรอ้มมุง้ลวด

วงกบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว หนา 1.5 มม.

บำนประตู   (ขนำดไมเ้ป็นขนำดกอ่นปรบัไส)  

 - ประตูภายนอก (ทางเขา้หลกั) - บานกระจกเขยีวตดัแสงกรอบอลูมเินียม. บานอลูมเินียม  Powder Coated อบขาว กวา้ง 4" หนา 1.5 มม. 

 สธีรรมชาต ิกวา้ง 4" หนา 1.2  มม. เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด หรอื บานไมส้กัทาแชลค็วานิช (ไม่มมีุง้ลวด)

  เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด ขนาดและลายตามแบบ

 - ประตูภายในท ัว่ไป - บาน Smart door ทาสนี า้มนั ขนาดและลายตามแบบ บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L หรอื A2U ทาสนี า้มนั

 ขนาดตามแบบ 
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 - ประตูภายนอก (บานเปิด) บาน UPVC ยีห่อ้ Polywood (ไม่มมีุง้ลวด)หรอืเทยีบเทา่ ขนาดตามแบบ บาน UPVC ยีห่อ้ Polywood (ไม่มมีุง้ลวด)หรอืเทยีบเทา่ ขนาดตามแบบ

 - ประตูหอ้งน า้ - บาน UPVC ยีห่อ้ Green หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ บาน UPVC ยีห่อ้ Champ หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ 

 - ประตูหอ้งแม่บา้น - บาน UPVC ยีห่อ้ Green หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ บาน UPVC ยีห่อ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ 

 - ประตูหอ้งน า้แม่บา้น - บาน UPVC ยีห่อ้ Green หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ บาน UPVC ยีห่อ้ Champ หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ 

 - ประตูหอ้งเก็บของใตบ้นัได - บานไมเ้น้ือแขง็ชนิดบานเกลด็ ทาสนี า้มนัขนาดตามแบบ บานไมเ้น้ือแขง็ ทาสนี า้มนั ขนาดและลายตามแบบ

 - ประตูหอ้งเก็บของภายในท ัว่ไป - บานไมเ้น้ือแขง็ชนิดบานเกลด็ ทาสนี า้มนัขนาดตามแบบ บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L หรอื A2U ทาสนี า้มนั

ขนาดตามแบบ 

 - ประตูหอ้งเก็บของภายนอก

 - หนา้ต่าง - บานกระจกเขยีวตดัแสงกรอบอลูมเินียมสธีรรมชาต ิกวา้ง 4"หนา1.2 มม. บานอลูมเินียม  Powder Coated อบขาว กวา้ง 4" หนา 1.5 มม. 

  เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด

อปุกรณ์บำนประตู-หนำ้ต่ำง (ตำมตวัอย่ำงโชว ์)

 - ประตูทางเขา้ดา้นหนา้ บานเปิดคู่ (บานไม)้ - ลูกบดิสแตนเลสหวักลมของ NAGOYA NO. กญุแจมอืจบักา้นโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET

 SSP05UQSS สสีแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลอืง

มอืจบักา้นโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY

 - ประตูออกสู่ภายนอกบา้น บานเปิดเดี่ยว - ลูกบดิสแตนเลสหวักลมของ NAGOYA NO ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์VECO รุ่น 3691-SS-ET

   (บานไมห้รอื UPVC)  SSP05UQSS สสีแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลอืง

 - ประตูหอ้งท ัว่ไป - ลูกบดิสแตนเลสหวักลมของ NAGOYA NO. ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO  รุ่น 3691-SS-ET

 SSP05UQSS สสีแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลอืง

 - ประตูหอ้งน า้ - ลูกบดิสแตนเลสหวักลมของ NAGOYA ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO รุ่น 3691-SS-BK

 NO. SSP65UQSS สสีแตนเลส 

บานไมอ้ดัยางกนัน า้ แบบเรยีบ ทาสนี า้มนั ขนาดตามแบบ 
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 - ประตูหอ้งแม่บา้น, หอ้งเก็บของ - ลูกบดิสแตนเลสหวักลมของ NAGOYA ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO  รุ่น 3691-SS-ET

 - ประตูหอ้งน า้เม่บา้น  NO. SSP05UQSS สสีแตนเลส ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์  VECO รุ่น 3691-SS-BK 

 - บานพบั - บานพบัสแตนเลสของ NAGOYA NO.11 สสีแตนเลส 4" x 3" x 2.0มม. บานพบัสแตนเลส VECO รุ่น SS304  4"x 3"x 2.5mm. 4BB 

 - กลอน - กลอนสแตนเลสของ NAGOYA NO.88 ขนาด 4", 6" สสีแตนเลส สแตนเลส ของ VECO รุ่น WL74 (ขนาด 4"), WL76 (ขนาด 6") (เฉพาะ

บานเปิดออกภายนอก)

 - กนัชน - กนัชนลูกยางพรอ้มห่วงคลอ้งยดึประตูสแตนเลสของ กนัชนสแตนเลส ลูกยางสขีาว พรอ้มห่วงคลอ้ง VECO  รุ่น DH8 (ส าหรบั

บานประตูภายนอก)

 NAGOYA NO. 670 สสีแตนเลสดา้น กนัชนสแตนเลส แบบกนักระแทก VECO รุ่น DS1102SSHL (ส าหรบั

บานประตูภายในท ัว่ไป) ยกเวน้หอ้งน า้

บนัได

บนัได โครงสรา้งบนัได เป็นไมเ้น้ือแขง็ ทาแชลแลควานิช โครงสรา้งบนัไดเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.)

- ลูกนอน, ชานพกับนัได ไมย้างพาราอดัประสาน ไมลู้กนอนปิดผวิไมแ้ดง ขนาด 1 1/2"x 12" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) 

 ทาแชลแลควานิช ไม่มีบงัขัน้ไม ้ ขนาดตามแบบ บงัข ัน้ขนาด 1"x 8"(ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ทายูรเิทน ชนิดเงา 5 เทีย่ว 

- มบีวั MDF เฉพาะชานพกั  บวัเชิงผนงั PVC  ของกาแลนท ์(Galliant) ตตีามข ัน้บนัได

- ไมร้องลูกกรงช ัน้บน ไมย้างพาราอดัประสาน ทาแชลแลควานิช ไมพ้ื้นชานพกั ไมปิ้ดผวิไมแ้ดง ทายูรเิทนชนิดเงา 5เทีย่วขนาดตามแบบ

ชนิดเงา  5 เทีย่ว

แบบบา้น  3 ชัน้ (ยกเวน้บา้น WL) โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ทอ้งบนัไดผดิปูนแต่งเรยีบ ทาสี

ราวบนัไดและราวกนัตก - ไมย้างพาราอดัประสาน ทาแชลแลควานิช ขนาดตามแบบ ไมแ้ดงกลงึส าเร็จ ทายูรเิทน ชนิดเงา 5 เทีย่ว ตามแบบ

ลูกกรงบนัไดและลูกกรงกนัตก - ไมย้างพาราอดัประสาน ทาแชลแลควานิช ขนาดตามแบบ ไมแ้ดงกลงึส าเร็จ ทายูรเิทน ชนิดเงา  5 เทีย่ว หรอืเหลก็ทาส ี

หรอืก่ออฐิฉาบปูนเรยีบทาส ีตามแบบ
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งำนทำส ี

 - ผวิผนงัภายนอก (สเีบอร ์ 2 ส,ี สบีวั 1 ส)ี ทาสรีองพื้นปูนใหม่ 1 เทีย่ว , ทาสนี า้อะครลีคิของ JOTUN สเีบอร ์

ESSENCE TOUGH SHIELD (ชนิดดา้น) 2 เทีย่ว

ทาสนี า้อะครลีคิ TOA Shield One  สเีบอร ์(ชนิดเนียน) 2 เทีย่ว

 - ผวิฝ้าภายนอก (สขีำว) / เชิงชาย (สเีบอร ์1 ส)ี ทาสนี า้อะครีลคิของ JOTUN สเีบอร ์ESSENCE TOUGH SHIELD (ชนิดดา้น) 2 เทีย่วทาสนี า้อะครลีคิ TOA Shield One สเีบอร ์(ชนิดเนียน) 2 เทีย่ว

 - ผวิผนงัภายใน (สเีบอร ์3 ส)ี ทาสรีองพื้นปูนใหม่ 1 เทีย่ว , ทาสนี า้อะครลีคิของ JOTUN สเีบอร ์

ESSENCE INTERIOT MATT (ชนิดดา้น) 2 เทีย่ว

ทาสนี า้อะครลีคิ TOA 4 seasons  สเีบอร ์(ชนิดดำ้น) 2 เทีย่ว

 - ผวิฝ้าภายใน (สขีำว) ทาสนี า้อะครลีคิของ JOTUN สเีบอร ์ESSENCE INTERIOT MATT 

(ชนิดดา้น) 2 เทีย่ว

ทาสนี า้อะครลีคิ TOA 4 seasons  (ชนิดดำ้น) 2 เทีย่ว

 - ผวิวงกบ,ผวิบานประตูไมภ้ายใน,ภายนอก - ทาสรีองพื้นกนัเชื้อรา  1 เทีย่ว, ทาสนี า้มนั JOTAGLOSS 2 เทีย่ว ทาสรีองพื้นกนัเชื้อรา  1 เทีย่ว, ทาสนี า้มนั TOA 

GLIPTON (HIGH GLOSS) 2 เทีย่ว

 - ผวิเหลก็ ทาสรีองพื้นกนัสนิม 1 เทีย่ว , ทาสนี า้มนั JOTAGLOSS 2 เทีย่ว ทาสรีองพื้นกนัสนิม 1 เทีย่ว, ทาสนี า้มนั TOA GLIPTON

(ส่วนทีม่องไม่เหน็ทาเฉพาะสรีองพื้นกนัสนิม (HIGH GLOSS) 2 เทีย่ว (ส่วนทีม่องไม่เหน็ทาเฉพาะสรีองพื้นกนัสนิม)

ระบบประปำ 

- ท่อเมนประปาภายนอก - ท่อเมนจากมเิตอรถ์งึตวับา้น เป็นท่อ LDPE สดี า ขนาด Ø  3/4" 

ภายนอกอาคาร  แต่ไม่เกนิ 15 เมตร

ท่อเมนจากมเิตอรถ์งึตวับา้น เป็นท่อ LDPE สดี า ขนาด Ø  1" ภายนอก

อาคารวางยาวตามจรงิ แต่ไม่เกนิ 25 เมตร

 - ท่อเมนภายใน (ม ีมอก.) - ท่อ PVC  CLASS 13.5 ขนาด Ø  3/4" ท่อ PVC  CLASS 13.5 ขนาด Ø  3/4"

 - ท่อแยกภายใน (ม ีมอก.) - ท่อ PVC  CLASS 13.5 ขนาด Ø  1/2" ท่อ PVC  CLASS 13.5 ขนาด Ø  1/2" (เฉพาะส่วนทีต่่อกบัเครื่องสุขภณัฑ์

 (เฉพาะส่วนทีต่่อกบัเครื่องสุขภณัฑแ์ละอปุกรณ์) เกยีวในทองเหลอืง และอปุกรณ์) ช่วงสุดทา้ยเป็นอปุกรณ์ ขอ้ต่อ PVC เกลยีวในทองเหลอืง  
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ระบบสขุำภบิำล

ท่อระบำยน ้ำภำยนอกอำคำร - ท่อซเิมนตใ์ยหนิ ขนาดØ  6"ยาวตามจรงิแต่ไม่เกนิ 20 เมตร บ่อพกั คสล. ท่อซเิมนตใ์ยหนิ ขนาด Ø  6" วางยาวตามจรงิแต่ไม่เกนิ 25 เมตร  มบี่อพกั

  ขนาด 0.30 X 0.40 ม.มฝีาปิดคสล.วางทกุระยะไม่เกนิ 6ม.ไม่เกนิ 5 บ่อ  คสล. ส าเร็จรูปขนาด 0.30 X 0.40 เมตร มฝีาปิด คสล.วางทกุระยะไม่เกนิ

 6 เมตร วางตามจรงิไม่เกนิ 6 บ่อ

ระบบบ ำบดัสิ่งปฎิกูล - ถงัชีวอนามยัส าเร็จรูป ขนาดและจ านวนจดุตามระบใุนแบบก่อสรา้ง ถงัชีวอนามยัส าเร็จรูป ขนาดและจ านวนจดุตามระบใุนแบบก่อสรา้ง

บ่อดกัไขมนั - บ่อส าเร็จรูป 1 จดุ ต าแหน่งตามแบบ บ่อส าเร็จรูป 1 จดุ ต าแหน่งตามแบบ

ระบบไฟฟ้ำ

 - ขนาดมเิตอรไ์ฟฟ้ามาตรฐาน ขนาด มเิตอรไ์ฟ 15 แอมป์  1 เฟส 2 สาย (รายละเอยีด ตามแบบ) ขนาดมเิตอรไ์ฟ  30 แอมป์   (รายละเอยีด ตามแบบ)

 - สายเมนภายนอก - เดนิลอยในอากาศ ความยาวตามความจรงิ แต่ไม่เกนิ 15 เมตร เดนิลอยในอากาศ ความยาวตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 25 เมตร 

  (วดัจากจดุทีอ่อกจากตวับา้นถงึจดุเชื่อมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า) (วดัจากจดุทีอ่อกจากตวับา้นถงึจดุเชื่อมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า)

 - การเดนิสาย - เดนิรอ้ยท่อ PVC  สเีหลอืงฝงัผนงั และเดนิรอ้ยท่อ PVC ในฝ้าเพดาน เดนิรอ้ยทอ่ PVC  สเีหลอืงฝงัผนงั และเดนิรอ้ยทอ่ PVC ในฝ้าเพดาน

สายไฟฟ้าของไทยยาซาก ิหรอืเทยีบเทา่ทีไ่ดร้บั มอก. ตามมาตรฐาน และ 

ขอ้ก าหนดของการไฟฟ้า

 - สวติซ์ - BTICINO  รุ่น  MAGIC  ADVANCE สขีาว จ านวน BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว แบบฝงัผนงั 

และ ต าแหน่งการตดิต ัง้ตามแบบ จ านวนและต าแหน่งการตดิต ัง้ตามแบบ

- เดนิสายไฟส าหรบัเครื่องท าน า้อุ่น เดนิสายส าหรบัเครื่องท าน า้อุ่น รวมสวติซต์ดัตอน จ านวน 2 จดุ ต าแหน่ง 

Shower

 เดนิสายส าหรบัเครื่องท าน า้อุ่น รวมสวติซต์ดัตอน ทกุหอ้งน า้ ต าแหน่ง shower

  ยกเวน้ หอ้งน า้แมบ่า้น

- เดนิสายไฟส าหรบัเครื่องท าน า้รอ้น เดนิสายไฟส าหรบัเครื่องท าน า้รอ้นรวมสวติซต์ดัตอน (เฉพาะหอ้งน า้ทีม่อ่ีาง

อาบน า้ 1 จดุ)

- เดนิสายไฟส าหรบัเครื่องปรบัอากาศ - เดนิสายส าหรบัเครื่องปรบัอากาศไม่รวมสวติซต์ดัตอน จ านวน 3 จดุ เดนิสายส าหรบัเครื่องปรบัอากาศไม่รวมสวิตซต์ดัตอน

 (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง) ทกุหอ้งนอนมาตรฐาน+1 (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง)
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 - ปล ัก๊ - BTICINO  รุ่น  MAGIC  ADVANCE สขีาว   BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว แบบฝงัผนงั 2 เตา้เสยีบ

 แบบฝงัผนงั 2 เตา้เสยีบ จ านวนตามแบบ และ  ตดิต ัง้สายดนิ จ านวนและต าแหน่ง การตดิต ัง้ตามแบบ พรอ้มตดิต ัง้สายดนิ

 - แผงสะพานไฟ - ตูไ้ฟฟ้าของ BTCINO ขนาด ตามแบบ พรอ้มสายดนิตอกแทง่ GROUND 

ROD

ตูไ้ฟฟ้าของ BTICINO ขนาด ตามแบบ พรอ้มสายดนิตอกแทง่ GROUND 

ROD ขนาด Ø  5/8" x 2.40 เมตร ฝงัดนิ 1 ชุด

 - เซอรก์ติ   ขนาด  Ø  5/8" x 2.40 เมตร ฝงัดนิ 1 ชุด CIRCUIT  BREAKER ของ BTICINO ขนาดและจ านวนตามแบบ

ระบบสื่อสำร

 - ปล ัก๊โทรศพัท์ - BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว จ านวน 1 จดุ BTICINO จ านวน 2 จดุ (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง)

( ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง )

 - ปล ัก๊ ทวีี - BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว จ านวน 1 จดุ BTICINO ตามจ านวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 1  

 ( ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง ) (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้ าหนดต าแหน่ง)

- ระบบ  NET WORK  (LAN) เดนิสาย RJ45 UTP CAT5E รอ้ยท่อ หนา้กาก , ปล ัก๊ ของ BTICINO

รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว จ านวนตามแบบก าหนด

เบด็เตลด็

- ระบบก าจดัปลวก

    (รบัประกนั 1 ปี โดยบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร)     (รบัประกนั 3 ปี โดยบรษิทัผูใ้หบ้รกิาร)

- การป้องกนัน า้ซมึ 

 ท าผวิกนัซมึระบบกนัซมึ ของ Polytech Lastic Urethane  ท าผวิกนัซมึระบบกนัซมึ SHELL FLINTKOTE ULTRA BUR-5

หมายเหต ุ: รายการวสัดุและอปุกรณ์ทีร่ะบไุว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยใชว้สัดุและอปุกรณ์ทีม่คุีณภาพเทยีบเท่า 

             หากไม่สามารถหาวสัดุและอปุกรณ์ทีร่ะบไุวใ้นทอ้งตลาดได ้

             ภำพในโบรชวัรห์รอืภำพสำมมิติเป็นเพยีงภำพและบรรยำกำศจ ำลอง สแีละแบบใหยึ้ดจำกเอกสำรสญัญำที่ตกลงกนัไวร้ะหว่ำงบรษิทัและผูว่้ำจำ้ง

เจาะอดัและฉีดน า้ยาก าจดัปลวกโดยรอบคานคอดนิภายในชัน้ลา่งและรอบตวับา้น 1.00 ม.พรอ้มเดนิท่อรอบคาน ภายในชัน้ลา่งของตวับา้น

หลงัคา คอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) คลมุอาคารช ัน้บนสุด หลงัคาคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.) ทีค่ลมุพื้นทีห่อ้งภายใน
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