บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จํากัด
สํานักงานใหญ่ : เลขที 8 ถนนอ่ อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ 10250 โทร. 0-2721-3999 แฟกซ์ 0-2721-3788

รายการวัสดุ

B2B 1

B2B 2

โครงสร้าง
โครงสร้ าง

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ระบบโครงสร้ างสําเร็ จรู ป

ฐานราก

คอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงรู ปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. ตอกด้ วยปั น จันD ( จํานวนตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม )

ระบบกําจัดปลวก

เจาะอัดฉีดนํ ายาป้องกันปลวกรอบคานคอดินภายในชันล่
 าง พร้ อมพ่นนํ ายาบริ เวณใต้ อาคาร และเดินระบบท่อใต้ อาคาร ภายหลังบ้ านเสร็ จจะอัดนํ ายาลงท่อ
และอัดฉีดนํ ายารอบบ้ าน 1 เมตร รับประกัน 3 ปี โดยบริ ษทั ซี ซี เอส จํากัด

พืน
แผ่นพื นสําเร็ จรู ปอัดแรง ผูกเหล็กเสริ มพร้ อมเทคอนกรี ตทับหน้ า

ภายใน

พื นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อบนคาน ( ON BEAM )

เฉลียง, ระเบียง, ห้ องนํา

พื นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อบนคาน ( ON BEAM )

ทีจอดรถ

พื นคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในทีD ( ON GROUND ) พร้ อมตอกเข็มปูพรม (เข็มหกเหลีDยมกลวง ยาว 3.00 ม. ระยะห่างประมาณ 1.20 ม.)

ซักล้ าง, ทางเดิน

แบบบ้ านทีDมีพื นทีDใช้ สอย ไม่เกิน 400 ตร.ม. พื นภายในบ้ านชันล่
 างโดยทัวD ไป สูงกว่าระดับดินในทีD 50 ซม. หรื อตามทีDระบุในแบบ

ระดับพืน ( แบบบ้ านมาตรฐาน )

แบบบ้ านทีDมีพื นทีDใช้ สอย ตังแต่
 400 ตร.ม. ขึ นไป พื นภายในบ้ านชันล่
 างโดยทัวD ไป สูงกว่าระดับดินในทีD 80 ซม. หรื อตามทีDระบุในแบบ

วัสดุปูพนื
ชันบน
โถงชัน บน, ห้ องนอน, ห้ องพระ, ห้ องพักผ่ อน (ถ้ ามี),

ปาร์ เก้ ร่องลิ นไม้ แดง ขนาด 1"x4"x14" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

ห้ องทํางานชัน บน (ถ้ ามี), ห้ องนอนชัน ล่ าง (ถ้ ามี)

เกรด AA เคลือบผิวด้ วยเคมเกลซ โพลียูรีเทนใส ชนิดเงา 5 เทีDยว

ไม้ พื นสําเร็ จรู ป Engineering wood ( Flooring Multilayer Makha Top
Veneer 3 mm. )ปูแบบ Random พร้ อมบัวเชิงผนังไม้ เบญจพรรณ

พร้ อมบัวเชิงผนังไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

ทาสีย้อมไม้ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

ทาสีย้อมไม้

ชันล่าง
โถงชัน ล่ าง, ห้ องรั บแขก, ห้ องพักผ่ อน, ห้ องอาหาร,

กระเบื องแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 800 บาท/ตร.ม. ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

ห้ องเตรี ยมอาหาร, ห้ องทํางานชัน ล่ าง (ถ้ ามี)

พร้ อมบัวเชิงผนังไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

พร้ อมบัวเชิงผนังไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4"(ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

ทาสีย้อมไม้

ทาสีย้อมไม้

ห้ องครั ว

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 400 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

พร้ อมบัวเชิงผนังไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

พร้ อมบัวเชิงผนังไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

ทาสีย้อมไม้

ทาสีย้อมไม้

ห้ องนํา

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม. ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 400 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

เคาน์ เตอร์ อ่างล้ างหน้ า ( ถ้ ามี )

หินแกรนิตภายในประเทศ (ราคา 2,000 บาท/ตร.ม.)

หินแกรนิตภายในประเทศ (ราคา 2,500 บาท/ตร.ม.)

ห้ องนํา แม่ บ้าน

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม. ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 400 บาท/ตร.ม. ไม่จํากัดขนาด)

ห้ องแม่ บ้าน

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 400 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

พร้ อมบัวเชิงผนัง ไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

พร้ อมบัวเชิงผนัง ไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

ห้ องเก็บของ

ระเบียง

ทาสีย้อมไม้

ทาสีย้อมไม้

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 400 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

พร้ อม บัวสําเร็ จรู ป " CONWOOD " ลายคลาสิค กว้ าง 4 " หนา 1.4 ซม.

พร้ อมบัวเชิงผนังไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

ทาสีนํ าอะครี ลิค

ทาสีย้อมไม้

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 400 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

เฉลียง

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

บันไดทีเฉลียง

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

บันไดทีจอดรถ

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

ซักล้ าง, ทางเดิน
ทีจอดรถ

คอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวปาดเรี ยบ

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

ผนัง
ผนังทัวไป

คอนกรี ตมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม. ฉาบปูนเรี ยบ และฉาบแต่งพิเศษด้ วย

คอนกรี ตมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม. ฉาบปูนเรี ยบ และฉาบแต่งพิเศษ

ACRYLIC SKIM COAT ภายนอกกรุ ทบั ด้ วยกระเบื องกรุ ผนังหรื อ

ด้ วย ACRYLIC SKIM COAT ภายนอกกรุทบั ด้ วยกระเบื องกรุผนัง

หินทรายธรรมชาติ (ราคา 400 บาท/ตร.ม.) หรื อไม้ ฝาสําเร็ จรู ปเฉพาะ

(ราคา 800 บาท/ตร.ม.) หรื อไม้ ฝาสําเร็ จรูปเฉพาะบางส่วนของบ้ านบางแบบ

บางส่วนของบ้ านบางแบบ
ผนังห้ องนํา ทัวไป

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบื องเซรามิค เกรด A (ราคา 400 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

สูงชนฝ้าเพดาน

สูงชนฝ้าเพดาน

ยิบซัมD บอร์ ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสี

ยิบซัมD บอร์ ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ

ฝ้าเพดาน
ฝ้ าเพดานภายในชัน ล่ าง

นํ าอะครี ลิค โครงเคร่ า GALVANIZED ไม่มีไม้ มอบฝ้า

ทาสีนํ าอะครี ลิค โครงเคร่ าGALVANIZED มีไม้ มอบฝ้าเป็ นไม้ สําเร็ จรู ป
พร้ อมฝ้าหลุมยก ความสูง 20 ซ.ม. จํานวน 1 จุด

ฝ้ าเพดานภายในชัน บน

ยิบซัมD บอร์ ด ชนิดมีฟอยล์กนั ความร้ อน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบ

ยิบซัมD บอร์ ด ชนิดมีฟอยล์กนั ความร้ อน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่าง

เรี ยบ ทาสีนํ าอะครี ลิค โครงเคร่ า GALVANIZED ไม่มีไม้ มอบฝ้า

แผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีนํ าอะครี ลิค โครงเคร่ า GALVANIZED มีไม้ มอบฝ้า
เป็ นไม้ สําเร็ จรู ป
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รายการวัสดุ
ฝ้ าเพดานภายนอก ( เฉลียงชัน ล่ าง, ระเบียงชัน บน,

B2B 1

B2B 2

ยิบซัมD บอร์ ด ชนิดทนความชื น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีนํ าอะครี ลิค โครงเคร่ า GALVANIZED มีไม้ มอบฝ้าเป็ นไม้ สําเร็ จรู ป

ทีจอดรถ และกันสาด )
ฝ้าชายคาไวนิลของ SCG

ฝ้ าชายคาชัน บนสุด

ยิบซัมD บอร์ ด ชนิดทนความชื น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีนํ าอะครี ลิค โครงเคร่ า GALVANIZED ไม่มีไม้ มอบฝ้า

ฝ้ าเพดานห้ องนํา

หลังคา
โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม ชุบสีกนั สนิม ไม่ทาสีนํ ามันทับ

โครงสร้ างหลังคา

GALVANIZED

แป
กระเบือ งมุงหลังคา

PRESTIGE สี GOLDEN BROWN, DEEP MAROON,

PRESTIGE สี TROPICAL GREEN, PEWTER GREY ,

CLASSIC GREY, SHINY BROWN
CHATEAU BRICK , HONEY BROWN, LOG BROWN
บ้ าน 3 ชัน หรื อบ้ านบางแบบใช้ หลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์หนา 0.47 มม. กรุ ฉนวน PE หนา 5 มม. ใต้ แผ่น วัสดุอปุ กรณ์และการมุงตามมาตรฐานผู้ผลิต (ตามทีDระบุ
ระบบป้ องกันความร้ อน

แผ่นสะท้ อนความร้ อนของ CPAC MONIER วางบนแปของ

แผ่นสะท้ อนความร้ อนของ CPAC MONIER รุ่ น ULTRA KOOL

หลังคาส่วนใช้ สอยภายในชันบนและชั

นล่
 าง ( ยกเว้ นทีDจอดรถ

วางบนแปของหลังคาส่วนใช้ สอยภายในชันบนและชั

นล่
 าง

และกันสาด )

( ยกเว้ นทีDจอดรถและกันสาด )
ไม้ สําเร็ จรู ป CONWOOD

ไม้ เชิงชาย, ไม้ ทับเชิงชาย

สแตนเลส เบอร์ 28

ตะเข้ ราง

วงกบประตู – หน้าต่าง
ไม้ แดง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ยกเว้ นห้ องนํ า ไม้ แดง ขนาด 2" x 5" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ทาสีนํ ามัน

วงกบประตู – หน้ าต่ างส่ วนทีเป็ นไม้

อลูมิเนียมอบสีขาว หรื อสีดํา (POWDER COATED) หนา 1.5 มม.

วงกบประตู – หน้ าต่ างส่ วนทีเป็ นอลูมิเนียม

ประตู – หน้าต่าง (ไม่รวมมุ้งลวดและเหล็กดัด)
ประตู
ประตูเฉลียง, ระเบียงเข้ าบ้ าน

ประตูภายนอก ( จอดรถ, ครั ว )

ประตูภายใน

บานไม้ สกั เกรด A กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

บานไม้ สกั เกรด A สไตล์โมเดิร์น กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

( ตามรุ่ นและสเปคทีDบริ ษทั ฯ กําหนด) ด้ านในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)
ด้ านนอกทาสีนํ ามัน หรื อบานอลูมิเนียมอบสีขาว หรื อสีดํา
(POWDER COATED) หนา 1.5 มม. ตามทีDระบุในแบบ

( ตามรุ่ นและสเปคทีDบริ ษทั ฯ กําหนด) ด้ านในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)
ด้ านนอกทาสีนํ ามัน หรื อบานอลูมิเนียมอบสีขาว หรื อสีดํา
(POWDER COATED) หนา 1.5 มม. ตามทีDระบุในแบบ

บานไม้ สกั เกรด A กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

บานไม้ สกั เกรด A สไตล์โมเดิร์น กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

( ตามรุ่นและสเปคทีDบริ ษัทฯ กําหนด) ด้ านในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

( ตามรุ่นและสเปคทีDบริ ษัทฯ กําหนด) ด้ านในทาเคมเกลซ (ขนิดเงา)

ด้ านนอกทาสีนํ ามัน

ด้ านนอกทาสีนํ ามัน

บานไม้ สกั เกรด A กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

บานไม้ สกั เกรด A สไตล์โมเดิร์น กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส)

( ตามรุ่นและสเปคทีDบริ ษัทฯ กําหนด) ทาสีนํ ามัน ทั งด้ านในและด้ านนอก

( ตามรุ่นและสเปคทีDบริ ษัทฯ กําหนด) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)
ทั งด้ านในและด้ านนอก

ประตูห้องเก็บของ
ประตูห้องนํา
ประตูห้องแม่ บ้าน

บานไม้ สกั เกรด A กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) มีเกล็ดไม้ ระบายอากาศ ทาเคมเกลซ ( ชนิดเงา ) ทังด้
 านในและด้ านนอก
บานไม้ สกั เกรด A กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) มีเกล็ดไม้ ระบายอากาศ ทาเคมเกลซ ( ชนิดเงา ) ทังด้
 านในและด้ านนอก
วงกบพร้ อมบาน UPVC

บานไม้ สกั เกรด A ชนิดเรี ยบ กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ ก่อน
ปรับไส) ( ตามรุ่ นและสเปคทีDบริ ษทั ฯ กําหนด) ด้ านในทาเคมเกลซ
(ชนิดเงา) ด้ านนอกทาสีนํ ามัน
วงกบพร้ อมบาน UPVC ชนิดมีลกู ฟั กและเกล็ดระบายอากาศ

ประตูห้องนํา แม่ บ้าน

หน้าต่าง
บานเลือน, บานเปิ ด, บานกระทุ้ง

บานไม้ สกั เกรด A กรอบบานหนา 1 1/4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ( ตามรุ่ นและสเปคทีDบริ ษทั ฯ กําหนด) ด้ านในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)
ด้ านนอกทาสีนํ ามัน หรื อบานอลูมิเนียมอบสีขาว หรื อสีดํา (POWDER COATED) หนา 1.5 มม. ตามทีDระบุในแบบ

กระจกห้ องทัวไป

กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 6 มม.

กระจกห้ องนํา

กระจกเขียวขัดฝ้า ความหนา 6 มม.

อุปกรณ์ประตู – หน้าต่าง (สีสแตนเลส)
มือจับใหญ่ ( ประตูบานเปิ ดคู่ชัน ล่ าง )

YALE No.6700/DH/SC/US26D + 6700/DM/US26D

HAFELE No.489.94.607 + 489.94.627

มือจับ( ประตูบานเปิ ดคู่เฉลียงด้ านข้ าง.ระเบียงชัน บน )

YALE No.6700/DH/SC/US26D + 6700/DM/US26D

HAFELE No.489.94.607 + 489.94.627

มือจับหน้ าต่ าง

YALE No.114/02/WP90804-2SNP2

HAFELE No.972.30.944

มือจับฝั งประตู – หน้ าต่ างบานเลือน

YALE No.SDL/101E SS

HAFELE No.152.51.051

มือจับประตูห้องนอน

YALE No.5327 ET US15

HAFELE No.903.99.013+ 911.02.153 + 916.95.306

มือจับประตูห้องทัวไป

YALE No.5327 ET US15

HAFELE No.903.99.013+ 911.02.153 + 916.95.306

มือจับประตูห้องนํา

YALE No.5322 BK US15

HAFELE No.911.64.258

บานพับประตู – หน้ าต่ าง

YALE No.021/17/HISL4320SR

HAFELE No.921.17.130

กลอนหน้ าต่ าง

YALE No.90704 SS P2

HAFELE No.489.71.300

กลอนประตู

YALE No.90706 SS P2

HAFELE No.489.71.310

รางเลือน

YALE No.YH280/3M + YALE No.YH100

HAFELE No.940.43.932 + HAFELE No.941.02.001

ขอรั บขอสับหน้ าต่ าง

YALE No.114/02/HK90406SSP1

HAFELE No.489.71.814

กันชนแม่ เหล็กกันกระแทก ( ห้ องทัวไป )

YALE No.145002-23001-630 หรื อ 145002-23002-630 หรื อ ARCH 100NS

HAFELE No.940.12.414.1 หรื อ ARCH 100NS
ARCH 113NS

กันชนลูกยางกันกระแทก ( ห้ องนํา )
บานพับหน้ าต่ างอลูมิเนียม สีธรรมชาติชนิดปรั บมุม

YALE No.FS 08ADJSL ขนาด 8 " หรื อ

HAFELE No.972.05.001 ขนาด 8 " หรื อ

( ดูแบบประกอบ )

YALE No.FS 12ADJSL ขนาด 12 "

HAFELE No.972.05.003 ขนาด 12 "
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สุขภัณฑ์ AMERICAN STANDARD สีขาว
ห้องนําชันล่าง - ชันบน
โถชักโครก (เฉพาะ MASTER BEDROOM)

2230SC -WT-O / ไอดีเอส เคลียร์ ครบชุด

โถชักโครก

2230SC -WT-O / ไอดีเอส เคลียร์ ครบชุด
TF-6789 / เวอร์ แดนท์ ครบชุดอุปกรณ์

โถปั สสาวะชาย

TF-910S / อเมริ กานา + ก๊ อกอ่างล้ างหน้ า A 1623-10 สีโครเมีDยม

อ่ างล้ างหน้ าชนิดแขวน (ดูแบบประกอบ)

WP-F507-WT / โนบิเล่ + ก๊ อกอ่างล้ างหน้ า A 1623-10 สีโครเมีDยม

อ่ างล้ างหน้ าพร้ อมเคาน์ เตอร์ (ถ้ ามี) (ดูแบบประกอบ)

TF-8150 / แซทเทิร์น-แอล พร้ อมสะดือสายโซ่ + ก๊ อกผสมแบบติดผนัง พร้ อมฟั กบัวสายอ่อน A-2863

อ่ างอาบนํา (ดูแบบประกอบ)

TF-9256 / โรมิก้า

หิง เคลือบวางของ ( ดูแบบประกอบ )
ทีวางสบู่

TF-9251 / โรมิก้า

COTTO CT 885

ทีใส่ กระดาษชําระ

TF–9253 / โรมิก้า

COTTO CT 884

ชุดฝั กบัว (RAIN SHOWER)

-

ฝั กบัวสายอ่ อน

ก๊ อกเดีDยวฝั กบัวสายอ่อน และชุดฝั กบัว STD NEO MODREN A-0726-10-A

H200 A6110-978-907 + A-2283-B สีโครเมีDยม
(เฉพาะ MASTER BEDROOM)
A-2283-10-A ก๊ อกนํ าเย็นยืนอาบแบบติดผนัง พร้ อมชุดผักบัวสายอ่อน

สายฉีดชําระ

A-4700A-CH สีโครเมีDยม พร้ อมสต๊ อปวาล์ว

RASSLAND AST 7148C-BR สีโครเมีDยม + บอลวาลว์ A4400

ราวพร้ อมราวสแตนเลส

TF–9254 / โรมิก้า

COTTO CT 882
ชนิดสังD ตัด ความสูง 90 ซม. หรื อตามทีDระบุในแบบ

กระจกเงาสําหรั บอ่ างล้ างหน้ า ทีมีเคาน์ เตอร์

LV-01 / โอวาโล ( วงรี )

กระจกเงาสําหรั บอ่ างล้ างหน้ า ทีไม่ มีเคาน์ เตอร์
อุปกรณ์ ก๊อกนํา

ก๊ อกนํ าติดผนัง STD รุ่ น A-7100 (ใต้ ฝักบัวหรื อเคาน์เตอร์ )
ก๊ อกนํ าชุบโครเมีDยม 1/2" ตามท้ องตลาด (ห้ องครัว และซักล้ าง)
ก๊ อกสนามก้ านจับสีแดง มีทีDสวมสายยาง (ทีDจอดรถ)
ก๊ อกคอสัน รุ่ น AE-402 (ทีDเก็บนํ า)

ตะแกรงดักกลิน

CT 640 Z 1 พร้ อมข้ อต่อ PVC ขนาด 2"

ห้องนําแม่บ้าน
TF–3100

โถนังราบ แบบราดนํา

S71#WH(HM) พร้ อมวาล์วเปิ ดปิ ด PM1025Q28

ฝั กบัวสายอ่ อน

TF-910S / อเมริ กานา + ก๊ อกอ่างล้ างหน้ า A 1623-10 สีโครเมีDยม

อ่ างล้ างหน้ าชนิดแขวน (ถ้ ามี) (ดูแบบประกอบ)
ทีวางสบู่

TF-9251 / โรมิก้า

ราวพร้ อมราวสแตนเลส

TF–9254 / โรมิก้า

อุปกรณ์ ก๊อกนํา

ก๊ อกคอสัน รุ่ น AE-402

ตะแกรงดักกลิน

CT 640 Z 1 พร้ อมข้ อต่อ PVC ขนาด 2"

บันได
คอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในทีDตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม

โครงสร้ างบันได
เสาบันได, ราวบันได, ราวกันตก และลูกกรงบันได

ไม้ แดง (ขนาดตามแบบ) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

ไม้ มะค่า (ขนาดตามแบบ) ทาเครมเกรซ ( ชนิดเงา )

ลูกนอนบันได

ไม้ แดง ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

ไม้ มะค่า ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ทาเครมเกรซ(ชนิดเงา )

ลูกตัง บันได

ไม้ แดง ขนาด 1" x 8" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

ไม้ มะค่า ขนาด 1" x 8" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

บัวไม้ เบญจพรรณ ขนาด 1"X4" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ทาสีย้อมไม้

บัวบันได

ระเบียง
ราวระเบียง

ราวและลูกกรงสแตนเลส

ราวและเสาสแตนเลส กรุ ด้วยกระจก TEMPER หนา 8 มม.

งานทาสี
สีภายใน
- ผนัง , ฝ้าเพดานยิบซัมD บอร์ ด
- บัวเชิงผนังไม้ ภายใน
สีภายนอก
- ผนัง, ฝ้าเพดานยิบซัมD บอร์ ด, ระแนงสําเร็ จรู ป, เชิงชาย,
ไม้ ฝาระแนงสําเร็ จรู ป และบัวปูนปั น
สีนํา มัน

สีนํ าอะครี ลิค ICI SUPERCOTE หรื อ TOA 4 SEASONS (สีเบอร์ ไม่ผสม) ทาทับหน้ า 2 เทีDยว
สีย้อมไม้ ICI CUPRINOL หรื อ TOA WOODSTAIN (ชนิดเงา) ทาทับหน้ า 2 เทีDยว
สีนํ าอะครี ลิค ICI DULUK WEATHERSHIELD ULTIMA หรื อ TOA SUPERSHIELD TITANIUM (ชนิดเนียน) สีเบอร์ ไม่ผสม
ทาทับหน้ า 2 เทีDยว
ICI SUPERCOTE หรื อ TOA 4 SEASONS สําหรับเหล็ก และไม้ ทาสีทบั หน้ า 2 เทีDยว
ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา) ทา 5 เทีDยว

สีปาร์ เก้ , สีบันได

งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)
ท่ อเมนประปาภายนอก

ท่อ HDPE สีดํา ขนาด 3/4 " ( PN10 ) ท่อเมนจากมิเตอร์ ถึงตัวบ้ านวางยาวตามจริ ง แต่ไม่เกิน 25 เมตร วัดจากจุดทีDออกจากตัวบ้ าน (ต่อเชืDอมมาตรนํ าประปา)

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5

ท่ อเมนประปาภายใน

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2" CLASS 13.5

ท่ อแยกภายใน

ท่อเหล็กอาบสังกะสีเฉพาะทีDอา่ งอาบนํ า (ถ้ ามี)

ท่ อนํา ร้ อน
ท่ อระบายนํา ภายนอกอาคาร
ท่ อระบายอากาศ

ท่อซีเมนต์ใยหิน (แอสเบสตอส) ขนาด 6" วางยาวตามจริ ง แต่ไม่เกิน 25 เมตร จากบ่อนํ าทิ งของตัวบ้ านต่อเชืDอมทางระบายนํ าสาธารณะทีDหน้ าบ้ าน
( ฝัD งเดียวกับตัวบ้ าน) มีบอ่ พักสําเร็ จรู ป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. ทุกระยะ 6 ม. และทุกหัวมุม
ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1" CLASS 8.5
ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4" CLASS 8.5

ท่ อโสโครก

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2" CLASS 8.5

ท่ อนํา ทิง
บ่ อดักไขมัน

บ่อสําเร็ จรู ป DOS LIFE รุ่ น GTK-C40/U ของบริ ษทั ธรรมสรณ์ จํากัด จํานวน 1 จุด ทีDบริ เวณครัว
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ถังชีวอนามัย DOS LIFE รุ่ น ULTRA ของบริ ษทั ธรรมสรณ์ จํากัด ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดและจํานวนตามทีDระบุในแบบ

FLOOR DRIAN

ขนาด 2 "

ROOF DRIAN

ขนาด 2 "

งานไฟฟ้า ( ไม่รวมมิเตอร์ และดวงโคม)
งานไฟฟ้ า

เดินสายไฟฟ้าร้ อยท่อ PVC สีเหลือง ทังในผนั

งและ บนฝ้าเพดาน (ร้ อยท่อเต็มระบบ) สายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า
( BANGKOK CABLE, PHELPDODGE, THAI YAZAKI หรื อเทียบเท่า )

สายเมนไฟฟ้ าภายนอกอาคาร

เดินลอย ความยาวตามจริ งแต่ไม่เกิน 25 เมตร วัดจากจุดทีDออก

สาย NYY เดินในท่อ PE ลงใต้ ดิน ความยาวตามจริ งแต่ไม่เกิน 25 เมตร

จากตัวบ้ าน (ต่อเชืDอมหลังมิเตอร์ ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ)

วัดจากจุดทีDออกจากตัวบ้ าน (ต่อเชืDอมหลังมิเตอร์ ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ)
ตามแบบ

ขนาดมิเตอร์ ไฟฟ้ ามาตรฐาน
สวิทช์ - ปลัPก ( BTICINO )

รุ่ น MATIX (ฝาพลาสติกสีขาว) จํานวนและตําแหน่งการติดตังตามแบบ

พร้ อมติดตังสายดิ

น
จํานวน 4 จุด

เบรคเกอร์ กันไฟดูด

มีต้ เู ก็บแผงควบคุมไฟฟ้า (ขนาดช่อง ปรับเปลีDยนได้ ตามความเหมาะสม)

แผงควบคุมไฟฟ้ า ( BTICINO )
เดินสายไฟฟ้ าสําหรั บเครื องปรั บอากาศ
เดินสายไฟฟ้ าสําหรั บเครื องทํานํา อุ่น

ในห้ องรับแขกและห้ องนอนทุกห้ อง (ยกเว้ นห้ องแม่บ้าน) ใช้ สายไฟขนาดตามมาตรฐานการไฟฟ้า
ในห้ องนํ าทุกห้ องทีDมีฝักบัว (ยกเว้ นห้ องนํ าแม่บ้าน) สําหรับห้ องนํ าทีDมีอา่ งอาบนํ า เดินสายไฟฟ้าสําหรับเครืD องทํานํ าร้ อน

เดินสาย TV

สายสัญญาณ RG6 ของ SAMART หรื อเทียบเท่า จํานวน 4 จุด หรื อระบุในแบบ ( ไม่รวมเสาอากาศ)

เดินสาย TEL

จํานวน 4 จุด หรื อระบุในแบบ

เดินสายไฟสําหรั บโคมไฟผนัง (รอบอาคาร )

จํานวน 4 จุด หรื อระบุในแบบ

ขอบเขตของงาน
1. งานถนน มีให้ เฉพาะส่วนทีDอยู่ใต้ ชายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ตามแบบเซ็นต์สญ
ั ญาทีDลกู ค้ าทําการเพิDม-ลด
2. รับประกันโครงสร้ าง 20 ปี ตามเงืDอนไขของบริ ษัทฯ
3. รับประกันวัสดุ และอุปกรณ์ 1 ปี ตามเงืDอนไขของบริษัทฯ
4. บริ ษัทฯ ให้ สิทธิ}ลกู ค้ าสามารถเลือกสีและลายกระเบื อง ทังพื
 น ผนัง และกรุยเชิง ได้ ภายในระยะเวลาทีDกําหนดเท่านัน หากพ้ นระยะเวลาทีDกําหนดแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการจัดกระเบื อง และลายกระเบื อง
ดังกล่าวให้ เอง
5. เนืDองจากวัสดุก่อสร้ างประเภทไม้ เป็ นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลีDยนสภาพได้ ตามสภาวะแวดล้ อมและอากาศ
6. กรณีสถานทีDก่อสร้ าง ไม่มีทีDกองวัสดุ และทีDพกั คนงาน ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีDเกิดขึ นจากสาเหตุดงั กล่าวตามความเป็ นจริ ง
7. สถานทีDก่อสร้ างจะต้ องมีทางให้ รถบรรทุก 6 ล้ อขนาดใหญ่ขึ นไป เข้ าถึงสะดวก หากสถานทีDก่อสร้ างคับแคบต้ องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีDเกิดขึ นจากสาเหตุดงั กล่าวตามความเป็ นจริ ง
** หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ทีDระบุไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ}ทีDจะเปลีDยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยใช้ วสั ดุและอุปกรณ์ทีDมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ทีDระบุไว้ ในท้ องตลาดได้
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