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   รายการวัสดุ SPEC T1 SPEC T2 SPEC T3

1.โครงสร้างหลัก รับประกัน 20 ปี

ฐานราก, เสา, คาน, พืน้, บนัได

โครงสรา้งพืน้ ที่ใชพื้น้ส  าเรจ็รูป

คานอะเสโครงหลงัคา

โครงสรา้งชัน้ลา่ง

2.งานหลังคา  รับประกันไม่ร่ัวซึม 10 ปี

โครงหลงัคาบน

โครงหลงัคา ชัน้อ่ืนๆ

โครงหลงัคา METAL SHEET

กระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคา กระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี ซีแพคโมเนีย กระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี  เพรสทีจ กระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี นิวสไตล์

สามารถเลือกสีไดห้ลากหลาย รุน่ X-SHIELD  สามารถเลือกสีไดท้กุสี X-SHIELD "HEAT BLOCK" 

โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ สามารถเลือกสีไดท้กุที

ฉนวนกนัความรอ้น

เชิงชาย / ไมปิ้ดเชิงชาย

ตะเขร้างน า้ รางน า้ตะเขส้เตนเลสของ ซีแพคโมเนีย รางน า้ตะเขส้เตนเลสของ เพรสทีจ รางน า้ตะเขส้เตนเลสของ นิวสไตล์

การมงุหลงัคาบนผืนใหญ่

อปุกรณอ่ื์นๆ ใชอ้ปุกรณม์งุ WET PROCESS ครบครนั

วัสดุมุง METAL SHEET ใช ้METAL SHEET เคลือบ ALUZINC  

หนา 0.4-0.42 มม. ดา้นใตมี้ PU FOAM

หนา 2 นิว้ กนัรอ้นกนัเสียงดงั  ของ 

บลสูโคบ ใชส้ี ALUZINC หรอื สีตา่งๆ

3.งานทาสี  รับประกัน 1 ปี

เฉดสีน า้อะครลิิก ผนังภายนอก  TOA รุน่  5 IN 1

เฉดสีน า้อะครลิิก ผนังภายใน TOA รุน่ 4 SEASONS

เฉดสีน า้มนัทาไม ้และเหล็ก

สีทาบานไมส้กั

สีพืน้ไมแ้ละบนัไดไมจ้รงิ

หมายเหตุ

4.วัสดุฝ้าเพดาน  รับประกัน 1 ปี

ฝา้เพดานภายในทั่วไป

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด

คานอะเสเป็นเหล็กรูปพรรณ ชบุ+ทาสีกนัสนิม  4 SEASONS

ใชค้อนกรตีผสมน า้ยากนัซมึ / ออกแบบตา้นแผ่นดินไหว 7.0 รกิเตอร์

TOA รุน่  7 IN 1

TOA รุน่ SHIELD-1 / รุน่ DURA CLEAN

ทาสีรองพืน้ไม ้กนัยางไม ้1 เที่ยว  แลว้ทาสียนิูเทน B52 ของ BEGER อีก 4 เที่ยว  กึ่งดา้น 70%

( ฉบบัยอ่ )

ใตแ้ผ่นพน่ PU FOAM หนา 2 นิว้ กนัรอ้นกนัเสียงดงั ของ บลสูโคบ ใชส้ี ALUZINC

ทาสีรองพืน้ไม ้ 1 เที่ยว แลว้ทาสีจรงิ TOA รุน่ TIMBER SHIELD / TOA GRIPTON  ทบัหนา้ อีก 2 เที่ยว

เสาเข็มคอนกรตีอดัแรง (มอก.)
เสาเข็มตอก ขนาด I-22 ถึง I-26  ยาว 18 ถึง 21 เมตร (2 ท่อนตอ่เช่ือม)  เสาเข็มตอกที่ใชมี้ตรา มอก.  โดยใชป่ั้นจั่นตอก

ในกรณีที่ไม่สามารถใชข้นาดเข็มตามก าหนดได ้อาจใชเ้ข็มสัน้ตอกเป็นกลุม่ หรอืใชเ้สาเข็มเจาะ 3 ขา (ตอ้งช าระเพ่ิมตามจรงิ)

คอนกรตีเสรมิเหล็ก ก าลงัอดัประลยั 320 KSC (ทรงกระบอก) โดยใชเ้หล็กที่ ไดร้บัมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.)

เป็นพืน้ส  าเรจ็รูปทอ้งเรยีบหรอืแบบสามขา ของ D-CON หรอื PCM  เสรมิเหล็กตะแกรงไวรเ์มท เทคอนกรตีทบัหนา้

ใช ้METAL SHEET เคลือบ ALUZINC หนาประมาณ 0.40 ถึง 0.42 มม.

โครงทรสั ปลอดสนิม ของ EASY TRUSS  รบัประกนัปลอดสนิม 10 ปี

โครงเหล็กรูปพรรณ ชบุ+ทาสีกนัสนิม 4 SEASONS พรอ้มแปส าเรจ็รูปกลัวาไนซข์อง EASY TRUSS

โครงเหล็กรูปพรรณ ชบุ+ทาสีกนัสนิม 4 SEASONS พรอ้มแปเหล็กรูปพรรณ

ใชฉ้นวนอลัตรา้คลู  หนาประมาณ 3"  มงุใตห้ลงัคาทกุชัน้ ยกเวน้หลงัคาทางเดิน, ที่จอดรถ นอกอาคาร

ไมเ้ทียม คอนวดู หรอื เฌอรา่  หนา 16 มม.  ขนาด 8" / 6" โดยรอบหลงัคา ทาสีอะครลิิก

ใชอ้ปุกรณก์ารมงุ DRY TECH SYSTEM ของ SCG หรอื ตราชา้ง  ครบครนั

มงุโดยชา่งผูช้  านาญการเท่านัน้

เลือกเฉดสีตามแค๊ตตาล๊อกเท่านัน้ ไม่ใช ่"สีพิเศษ" หรอื "สั่งผสมพิเศษ" หรอื "แม่ส"ี

กรุยิปซมับอรด์แบบธรรมดา หนา 9 มม.ฉาบเรยีบรอยตอ่ โครงเครา่โลหะ #24 ทาสี #A-7000 ของ TOA

ทาชาแลคขาวรองพืน้ 3 เที่ยว  ทาแล็คเกอรเ์งา 3 เที่ยว  แลว้ทาแล็คเกอรด์า้น 3 เที่ยวสดุทา้ย
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ฝา้หลมุ ฝา้ขึน้  1 ระดบั ยกขอบ 13-20 ซม. ยาวรวมไม่เกิน 48 ม. ยกขอบ 13-20 ซม. ยาวรวมไม่เกิน 72 ม. ยกขอบ 13-20 ซม. ยาวรวมไม่เกิน 96 ม.

ฝา้เพดานหอ้งน า้, หอ้งแม่บา้น

หอ้งน า้แม่บา้น,ใตห้อ้งน า้ชัน้บน

ฝา้เพดานภายนอก

ใตห้ลงัคาชัน้บนสดุ

ฝา้เพดานภายนอก 

ใตก้นัสาด คสล.และระเบยีง

5.วัสดุกรุผนัง  รับประกัน 1 ปี 

ผนังทั่วไป ภายนอก-ในอาคาร

ผนังหอ้งน า้ใหญ่ 1 หอ้ง กรุกระเบือ้งเคลือบ   600 บาท/ม² กรุกระเบือ้งเคลือบ   700 บาท/ม² กรุกระเบือ้งเคลือบ   800 บาท/ม²

ผนังหอ้งน า้ทั่วไป กรุกระเบือ้งเคลือบ   500 บาท/ม² กรุกระเบือ้งเคลือบ   600 บาท/ม² กรุกระเบือ้งเคลือบ   700 บาท/ม²

ผนังหอ้งน า้แม่บา้น (ถา้มี) กรุกระเบือ้งเคลือบ   300 บาท/ม² กรุกระเบือ้งเคลือบ   325 บาท/ม² กรุกระเบือ้งเคลือบ   350 บาท/ม²

ผนังครวัไทย (ถา้มี) กรุกระเบือ้งเคลือบ   300 บาท/ม² กรุกระเบือ้งเคลือบ   325 บาท/ม² กรุกระเบือ้งเคลือบ   350 บาท/ม²

6.วัสดุปูพืน้  รับประกัน 1 ปี

 6.1 พืน้ชัน้ลา่ง +0.60 ม. +0.60 ม. +0.60 ม.

เฉลียง, บนัไดทางขึน้, ทางเดิน ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม²

หอ้งนอนลา่ง,หอ้งทั่วไป ปกูระเบือ้ง / แกรนิตโต ้ 600 บาท/ม² ปกูระเบือ้ง / แกรนิตโต ้ 1,000 บาท/ม² ปกูระเบือ้ง / แกรนิตโต ้ 1,400 บาท/ม²

หอ้งนอนผูส้งูอาย ุ (ถา้มี)

หอ้งเก็บของ,ซกัลา้ง,ซกัรดี,ครวั- ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม²

ไทย,หอ้งแม่บา้น,หอ้งน า้แม่บา้น

หอ้งน า้, หอ้งสว้มทั่วไป ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  800 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  1,000 บาท/ม²

หอ้งน า้ใหญ่ (ถา้อยูช่ัน้ลา่ง) ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  1,000 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  1,400 บาท/ม²

ทางลาด (ถา้มี)

จอดรถใตอ้าคาร (ถา้มี) ปกูระเบือ้งเคลือบ  200 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  300 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ   400 บาท/ม²

ระเบยีงรอบสระน า้ (ถา้มี) ปกูระเบือ้งผิวหยาบ  400 บาท/ม² ปกูระเบือ้งผิวหยาบ  500 บาท/ม² ปกูระเบือ้งลายไม ้  600 บาท/ม²

หมายเหตุ

6.2 พืน้ชัน้สอง, พืน้ชัน้สาม +4.10 ม. , +7.60 ม. +4.25 ม. , +7.90 ม. +4.45 ม. , +8.20 ม.

หอ้งนอน,หอ้งแตง่ตวั ทกุหอ้ง ปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ ขนาด 4"x14" เกรด AAA ปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ ขนาด 4"x24" เกรด AAA ปกูระดานไมม้ะคา่ เขา้ลิน้ขา้ง ขนาด 6"  

หรอื ปลูามิเนต 2,000 บาท/ม²   หรอื ปลูามิเนต 2,500 บาท/ม²   คละความยาว  3,850 บ./ม2 ปบูนตงไม้

หอ้งอ่ืนๆ,หอ้งพระ,โถง,ทางเดิน ปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ ขนาด 4"x14" เกรด AAA ปปูารเ์กไ้มม้ะคา่ ขนาด 4"x14" เกรด AAA ปกูระดานไมม้ะคา่ เขา้ลิน้ขา้ง ขนาด 6"  

หนา้หอ้ง, แพนทรี,่พกัผ่อน หรอื ปลูามิเนต 2,000 บาท/ม²   หรอื ปเูอ็นจิเนียรว์ดู  2,500  บาท/ม²   คละความยาว  3,850 บ./ม2 ปบูนตงไม้

 ปพืูน้ยางกนักระแทก หนา 4 มม. ของ SCG  1,400 บาท / ม.2  บนพืน้ที่ท  ากนัซมึแลว้

ท าทรายลา้งขนาด #5 ตีเสน้กา้งปลา ทาน า้ยากนัตะไครน่  า้ 2 เที่ยว

ระดบัพืน้ชัน้ลา่งสงูจากระดบัดินเดิมหรอืดินถมใหม่ ภายในเขตที่ดินไม่เกิน 60 ซม. หรอืตามแบบระบุ

และฉาบทบัหนา้ดว้ยปนูฉาบละเอียด หนา 3-5 มม.  ทาสีตาม SPEC จบัเซีย้มปนู ชกัรอ่งแนว เสา-คาน

ก่ออิฐมอญแดง / FAST BRICK / EKO BLOCK ฉาบรองพืน้ดว้ยปนูฉาบส าเรจ็รูปทั่วไป

กรุยิปซมับอรด์ส  าเรจ็รูป หนา 9 มม. โครงเครา่อะลมิูเนียม สีขาว T-BAR 0.60x0.60 ม.

ระแนงไมเ้ทียม 7.5 ซม.  หนา 8 มม. ตีเวน้รอ่ง 8 มม. ตัง้ฉากกบัตวัอาคาร

ฉาบปนูเรยีบทอ้งพืน้ คสล. หรอื กรุยิปซั่มบอรด์แบบทนชืน้ หนา 9 มม.

โครงเครา่โลหะ #24 บมุุง้ไนลอ่นกนัแมลง  ทาสีขาว TOA #A-7000

บนโครงเครา่โลหะ #24 ฉาบเรยีบรอยตอ่ ทาสีขาว TOA #A-7000 หรอืแลว้แตแ่บบ

หรือ ยิปซมับอรด์แบบทนชืน้ ฉาบเรยีบรอยตอ่ ทาสี #A-7000  มีชอ่งบรกิาร 1 ชอ่ง ขนาด 0.50x0.50 ม.

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด
( ฉบบัยอ่ )
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หอ้งน า้, หอ้งสว้มทกุหอ้ง ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  800 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  1,000 บาท/ม² 

หอ้งน า้ใหญ่ 1 หอ้ง ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  1,000 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  1,400 บาท/ม² 

หอ้งพระ, หอ้งบรรพบรุุษ ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  700 บาท/ม²

หอ้งเก็บของ, หอ้งไฟฟา้ ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม²

ระเบยีง, จดัสวนในหอ้งน า้ ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม²

ขอบนอกพืน้เป็นทรายลา้ง ขอบนอกพืน้เป็นทรายลา้ง ขอบนอกพืน้เป็นทรายลา้ง

พืน้กนัสาด คสล. /หลงัคา คสล. ท าผิวขดัมนัสด  ทากนัซมึ TOA 2 เที่ยว

หมายเหตุ

7.วัสดุบัวเชิงผนัง,ราวกันตก   รับประกัน 1 ปี  

หอ้งที่ปเูอ็นจิเนียรว์ดู ----

หอ้งปปูารเ์ก/้แกรนิตโต/้กระเบือ้ง

หอ้งที่ไม่มีบวัเชิงผนัง ครวัไทย, ครวัเบา, PANTRY, หอ้งน า้,

หอ้งเครือ่ง, ภายนอกบางสว่น

ราวกนัตกภายใน

ราวกนัตกภายนอก

บานเลื่อนบงัแดด / บงัตา

8.งานบันไดหลัก  รับประกัน 1 ปี  

เสาแม่ลกูกรง

ลกูกรง ใตร้าวมือจบั

ราวมือจบับนัได

ลกูนอน ไมม้ะคา่ ขนาด 1.5"x11.5" ไมม้ะคา่ ขนาด 2"x11.5" ไมม้ะคา่ ขนาด 2"x11.5"

หรอื หินออ่นสั่งตดั  2,000 บาท/ม.2 หรอื หินออ่นสั่งตดั  3,000 บาท/ม.2 หรอื หินออ่นสั่งตดั  4,000 บาท/ม.2

ลกูตัง้ ไมม้ะคา่ ขนาด 1"x8"  หรอื สั่งตดั ไมม้ะคา่ ขนาด 1"x8"   หรอื สั่งตดั ไมม้ะคา่ ขนาด 1"x8"   หรอื สั่งตดั

หินออ่นตา่งประเทศ  2,000 บาท/ม.2 หินออ่นตา่งประเทศ  3,000 บาท/ม.2 หินออ่นตา่งประเทศ  4,000 บาท/ม.2

ชานพกั ปปูารเ์กไ้มม้ะคา่  ขนาด 4"x14" ปปูารเ์กไ้มม้ะคา่  ขนาด 4"x24" ปกูระดานไมม้ะคา่ เขา้ลิน้ขา้ง  ขนาด 6"

หรอื หินออ่นสั่งตดั  2,000 บาท/ม.2 หรอื หินออ่นสั่งตดั  3,000 บาท/ม.2 หรอื หินออ่นสั่งตดั  4,000 บาท/ม.2

บวัเชิงผนัง

บนัไดภายนอกบา้น

9.ประตู-หน้าต่าง  รับประกัน 1 ปี

 9.1 ประต-ูหนา้ตา่ง ไม้

วงกบประตทูั่วไป

บานประตหูอ้งนอน,หอ้งทั่วไป กรอบบานประตไูมส้กั 1.5"x6"  ลกูฟัก

(ทาสีวานิช/แลคเกอรด์า้นธรรมชาต)ิ ไมส้กัจรงิ 6/8 ลกูฟัก ขนาด 90x200 ซม.

กรอบบานไมส้กั 1.5"x5"  ลกูฟักไมอ้ดัสกั 4 ลกูฟัก ลายตรง 

ลกูนอน ใชว้สัดเุดียวกนักบัพืน้เฉลียงที่อยูต่อ่เน่ืองกนั  ขอบจมกูเป็นทรายลา้ง ขนาด #5  สีทรายจืด เลีย้วลงลกูตัง้จรดพืน้ดิน

ไมแ้ดง ขนาด 2"x4" / 2"x5" ทาสีน า้มนั หรอื สียอ้มไมข้อง BEGER หรอื ทิมเบอรชี์ลด์

เวน้รอ่งตวัย ูกวา้ง 5 มม. ขนาด 80x200 ซม.

ไมม้ะคา่ ขนาด 2" แบบสี่เหลี่ยมเซาะรอ่ง  ทาแล็คเกอรด์า้น  สงูไม่เกิน 0.90 ม. หรอืแลว้แตแ่บบ

ไมม้ะคา่ ขนาด 2"x3" แบบสี่เหลี่ยม ลบมนขอบ เซาะรอ่ง ทาแล็คเกอรด์า้น  หรอืแลว้แตแ่บบ

บวัไมม้ะคา่ ขนาดประมาณ หนา x สงู 1.20 x 9.5 ซม.  ทาวานิชสีธรรมชาติเนือ้ไม้

บวัส  าเรจ็รูป ขนาดและกรรมวิธีการติดตัง้เป็นไปตามผูจ้  าหน่ายไมเ้อ็นจิเนียรว์ดู

บวัไมม้ะคา่  ขนาดประมาณ หนาxสงู 1.20 x 9.5 ซม.  ทาวานิชสีธรรมชาติเนือ้ไม้

ลกูกรงไมม้ะคา่ สลบัผนังปนูฉาบ  หรอื กระจกนิรภยัขาเหล็ก /ขาแสตนเลส  หรอื แลว้แตแ่บบระบุ

สแตนเลส  หรอืกระจกนิรภยัขาเหล็ก /ขาแสตนเลส  หรอื แลว้แตแ่บบระบุ

ครวัไทย, ครวัเบา, PANTRY, หอ้งน า้, เฉลียง, ระเบยีง, 

จดัสวน, ซกัรดี, ซกัลา้ง, ทางเดิน, หอ้งเครือ่ง, ภายนอกทัง้หมด

ท าผิวขดัมนัสด ระหวา่งเทคอนกรตีโครงสรา้ง  ทากนัซมึ TOA ROOFSEAL 3 เที่ยว

พืน้ลามิเนต / พืน้เอ็นจิเนียรว์ดู เป็นราคารวมติดตัง้ รวมบวัเชิงผนังไมเ้ทียมและบวัเชิงผนังส  าเรจ็รูปแลว้ ตามล าดบั

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด
( ฉบบัยอ่ )

บานเลื่อนไมร้ะแนงบงัแดด  ใชไ้มเ้ทียมเวน้รอ่งแนวตัง้  โครงเหล็กท าแผงหรอืบานเลื่อนได ้แทนราวกนัตกภายนอก (บางแบบ)

ไมม้ะคา่ ขนาด 4"x4" และ 5"x5" ที่ชานพกั แบบสี่เหลี่ยมเซาะรอ่ง ทาแล็คเกอรด์า้น  สงูประมาณ 1.20 ม.  หรอืแลว้แตแ่บบ
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บานเขา้บา้น,เฉลียง,ซกัลา้ง กรอบบานไมส้กั 1.5"x6" ลกูฟักกระจก

(ทาสีวานิช/แลคเกอรด์า้นธรรมชาต)ิ เขียวใส เจียรป์ลี 1 ชอ่ง ขนาด 90x200 ซม.

กรอบบานไมส้กั 1.5"x6"  ลกูฟักกระจก กรอบบานไมส้กั 1.5"x6" ลกูฟักกระจก

บานหลกัหนา้บา้น เขา้ภายใน กรอบบานไมส้กั 1.5"x6"  ลกูฟักกระจก เขียวใส 6/8 ชอ่งลกูฟัก  ขนาดตามแบบ เขียวใส เจียรป์ลี 2 ชอ่ง ขนาดตามแบบ

(ทาสีวานิช/แลคเกอรด์า้นธรรมชาต)ิ เขียวใส 6/8 ชอ่งลกูฟัก  ขนาดตามแบบ

กรอบบานไมส้กั 1.5"x4 " ลกูฟักกระจก

บานหนา้ตา่ง เขียวใสเต็มบาน มีตวัซอยลกูฟัก 1.5"x2" 

ลกูบดิประตหูอ้งนอน,หอ้งทั่วไป HAFELE มือจบักา้นบดิ #489.10.186

ลกูบดิประตหูอ้งน า้ HAFELE มือจบักา้นบดิ #916.96.30685

อปุกรณ ์อ่ืนๆ

บานพบัประตู

วงกบ-ประต ูหอ้งน า้แม่บา้น 

 9.2 ประต-ูหนา้ตา่ง (อลมิูเนียม)  อลมิูเนียม สีขาวอบ POWDER COAT UPVC สีขาวของ AMIGO  UPVC สีขาวของ AMIGO  

       (รบัประกนั 1 ปี) หรอื  WINDSOR รุน่ SMART หรอื  WINDSOR รุน่ MARK II

วงกบประต-ูหนา้ตา่ง (เฟรม) หนา 1.50 มม. ใชเ้ฟรมเสรมิกลอ่ง

กรอบประต,ูหนา้ตา่ง บานเลื่อน หนาประมาณ 1.50 มม. ลกูฟักกระจก

เขียวใส  พรอ้มอปุกรณบ์านเลื่อนฯ

วงกบชอ่งแสง,บานเปิดอ่ืนๆ หนาประมาณ 1.20 - 1.50 มม.

หนา้ตา่งหอ้งน า้ ใชเ้ฟรมไม่เสรมิกลอ่ง กระจกฝา้ขาว หนา 5 มม. กระจกฝา้ขาว หนา 6 มม.

กระจกฝา้ขาว หนา 5 มม.

----

10.รายการสุขภัณฑ ์ รับประกัน 1 ปี 

 10.1 หอ้งน า้หอ้งนอนใหญ่ 1 หอ้ง  และหอ้งน า้ทั่วไป  COTTO สีขาว

ชกัโครกสขุภณัฑชิ์น้เดียว COTTO รุน่ C-1141 "PRIZ" COTTO รุน่ C-1111 "VICTOR" COTTO รุน่ C-1113 "VIGGO"

อา่งลา้งหนา้แบบแขวน มีขาตัง้ COTTO รุน่ C0237/C411 ซาซา่

อา่งลา้งหนา้แบบฝังบน TOP COTTO รุน่ C-007 "JADE" COTTO รุน่ C-0110  "VICTOR" COTTO รุน่ C-02607 "SERENA"

ก๊อกเดี่ยวอา่งลา้งหนา้(กา้นโยก) COTTO รุน่ CT-167D "ARONA" COTTO รุน่ CT1132A "SCIROCCO" COTTO รุน่ CT1046A "LARIO"

โถปัสสาวะชาย (ถา้มี)

TOP หินแกรนิตเคานเ์ตอร์

ราวแขวนผา้แสตนเลส ราวแสตนเลสแท ้แบบ 4 เสน้ ยาว 60 ซม.

ราง GUTTER น า้ทิง้กนักลิ่น

มีมุง้ลวดกนัยงุ เฉพาะบางชดุที่ระบใุนแบบ / ไม่มีเหล็กดดั

หินแกรนิตด าแอฟรกิา  ขนาดสั่งตดัพิเศษ

ราวแขวนผา้แสตนเลสแท ้ แบบ 2 เสน้  ยาว 60 ซม.

ราง GUTTER น า้ทิง้แสตนเลสกนักลิ่น COTTO #CT-699Z1 ขนาด 5 x 100 ซม. หรอื KNACK รุน่ 1000 S

COTTO รุน่ C307 VENUS  แบบแขวนผนัง

COTTO รุน่ C-0107 / C-411  "ALICE"

วงกบ-บานประต ูPVC สีครมี ตราชา้งหรอืเทียบเท่า ตวับานเกล็ด 1/4 ระบายอากาศตามมาตรฐานผูผ้ลิต ขนาดตามแบบ

กรอบ UPVC สีขาว พรอ้มลกูฟักกระจกเขียวใส หนา 5 มม./ 6 มม.

พรอ้มอปุกรณบ์านเลื่อน, กญุแจล๊อคในตวั และกนัชนปุ่ มยาง  มาตรฐานผูผ้ลิต

หมายเหตุ

UPVC  มีรางมุง้ลวดที่บานเลื่อน

ตามมาตรฐานผูผ้ลิต

HAFELE / ISON สเตนเลส เกรด 304 มีแหวนรอง 4 แหวน  ขนาด 3"x4"  จ านวน 4 ตวั/บาน  หรอืตามแบบ

กรอบบานไมส้กั 1.5"x5" ลกูฟักกระจกเขียวใส  ขนาด 80x200 ซม.

HAFELE ENTRANCE LOCK มือจบักา้นบดิ #916.96.30685 พรอ้มตลบักญุแจ

HAFELE แบบ ENTRANCE LOCK  ทรงกลมบอล  #911.64.266

บานเดี่ยว หรอื บานคู ่ ขนาดตามแบบ

กรอบบานไมส้กั 1.5"x6" ลกูฟักกระจกสตนกล๊าส  

กรอบบานไมส้กั 1.5"x4" ลกูฟักกระจกสีเขียวใส หนา 5 มม./ 6 มม.เต็มบาน  

ไม่มีตวัซอยลกูฟัก  ทาสีน า้มนัภายนอก, ภายในท าสีแล็คเกอรด์า้น

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด
( ฉบบัยอ่ )

HAFELE / ISON ผิวแสตนเลส ลายขนแมว
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 10.2 หอ้งน า้แม่บา้น (ถา้มี)   COTTO สีขาว หรอื PREMA สีขาว

ชกัโครก 2 ชิน้  กดบน

อา่งลา้งหนา้แบบแขวน มีขาตัง้

ก๊อกเดี่ยวอา่งลา้งหนา้

อปุกรณเ์บด็เตล็ด

 หมายเหตุ

11.งานระบบไฟฟ้า  (ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานของการไฟฟา้นครหลวง หรอืการไฟฟา้สว่นภมิูภาค)  รบัประกนั 2 ปี

มิเตอรไ์ฟฟา้ 

แผงควบคมุไฟฟา้ SQUARE-D แผงสวิทซเ์มน 36 ชอ่ง พรอ้มลกูเซอรกิ์ต แผงสวิทซเ์มน  42 ชอ่ง พรอ้มลกูเซอรกิ์ต แผงสวิทซเ์มน  42 ชอ่ง พรอ้มลกูเซอรกิ์ต

สายเมนไฟฟา้ (สาย THW) ใช ้4x35 mm² เดินลอยไม่เกิน 15 เมตร ใช ้4x35 mm² เดินลอยไม่เกิน 20 เมตร ใช ้4x35 mm² เดินลอยไม่เกิน 25 เมตร

แท่งกราวดฝั์งดิน

ยี่หอ้สายไฟ

ท่อรอ้ยสายไฟฟา้ภายในบา้น

อปุกรณส์วิทซไ์ฟ,เตา้รบัตา่งๆ PANASONIC WIDE SERIES สีขาวนวล PANASONIC รุน่ REFINA สีขาวมกุ PANASONIC รุน่ NEOLINE สีเมทลัลิค

หอ้งทั่วไป 2 จดุ , หอ้งที่มีระเบยีง 3 จดุ หอ้งทั่วไป 2 จดุ , หอ้งที่มีระเบยีง 3 จดุ หอ้งทั่วไป 2 จดุ , หอ้งที่มีระเบยีง 3 จดุ

ก าหนดให ้1 ดวงโคม ครอบคลมุ 6 ตร.ม. ก าหนดให ้1 ดวงโคม ครอบคลมุ 5 ตร.ม. ก าหนดให ้1 ดวงโคม ครอบคลมุ 4 ตร.ม.

หอ้งทั่วไป 2 จดุ , แพนทรี ่4 จดุ หอ้งทั่วไป 3 จดุ , แพนทรี ่4 จดุ หอ้งทั่วไป 3 จดุ , แพนทรี ่5 จดุ

ครวัภายในบา้น 4 จดุ , ซกัรดี 2 จดุ ครวัภายในบา้น 4 จดุ , ซกัรดี 2 จดุ ครวัภายในบา้น 5 จดุ , ซกัรดี 2 จดุ

วงจรแสงสวา่ง เตรยีมใหช้ัน้ละ 1 วงจร เซอรกิ์ตธรรมดา  

วงจรเตา้รบั เตรยีมใหช้ัน้ละ 1 วงจร เซอรกิ์ต RCBO  

วงจรเครือ่งปรบัอากาศ เตรยีมให ้10 วงจร เซอรกิ์ตแบบธรรมดา เตรยีมให ้11 วงจร เซอรกิ์ตแบบธรรมดา เตรยีมให ้12 วงจร เซอรกิ์ตแบบธรรมดา

วงจรเครือ่งท  าน า้อุน่ เตรยีมให ้5 วงจร เซอรกิ์ต RCBO เตรยีมให ้6 วงจร เซอรกิ์ต RCBO เตรยีมให ้7 วงจร เซอรกิ์ต RCBO

วงจรอ่ืนๆ จากตูเ้มน

เตา้รบั T.V. (ไม่รวมเสาอากาศ) เดินสายให ้OUTLET ไม่เกิน 6 จดุ เดินสายให ้OUTLET ไม่เกิน 8 จดุ เดินสายให ้OUTLET ไม่เกิน 10 จดุ

เตา้รบั TEL.

เตา้รบั LAN ให ้3 จดุ AP                 

12.งานระบบสุขาภิบาล  (ตามขอ้ก าหนดมาตรฐานของการประปานครหลวง  หรอืการประปาสว่นภมิูภาค) รบัประกนั 2 ปี

ท่อประปา

ท่อเมนประปาน า้ดี หลงัมิเตอร์

ท่อประปาน า้ดี เขา้สูต่วับา้น                      

ท่อโสโครก

ท่อน า้ทิง้

ท่อ PVC สีฟา้ ยี่หอ้ท่อน า้ไทย หรอื ตราชา้ง (SCG)  พรอ้มขอ้ตอ่, ขอ้งอ ตา่งๆ

ขนาด Ø 4" ความหนา CLASS 8.5 (หนาปานกลาง)

ขนาด Ø 2" ความหนา CLASS 8.5 (หนาปานกลาง) ตอ่แยกเมนน า้ทิง้ในแตล่ะหอ้งน า้ ระบายลงบอ่พกัท่อระบายน า้โดยตรง

ขนาด Ø¾"  ความหนา CLASS 13.5 (หนามาก) 

ท่อเมนภายในบา้นขนาด Ø 1" ความหนา CLASS 13.5 (หนามาก) 

เตรยีมใหช้ัน้ละ 2 วงจร ใชเ้ซอรกิ์ตแบบธรรมดา 

ไทยยาซากิ, บางกอกเคเบิล้, เฟล้ปส ์ดอดจ์, LINK, สามารถ, คอมสโคบ

แท่งเหล็กชบุทองแดง Ø5/8" ยาว 2.40 เมตร ทอ้งตลาด ปักลกึ 30 ซม.ห่างอาคาร 60 ซม.

ใชส้าย LAN CAT6 UTP  มี BANDWIDTH ที่ 250 MHZ ความเรว็ 1000 MBPS ของ LINK รอ้ยในท่อ PVC สีเหลือง 

เตรยีมใหช้ัน้ละ 2 วงจร ใชเ้ซอรกิ์ต RCBO

เตรยีมให ้4-5 วงจร ที่ แพนทรี ่/ครวัไทย+ซกัลา้ง+คนใช ้/จดัสวน /จอดรถ+รัว้ /ป๊ัมน า้

ใชส้าย (TIEV) 4C เดินสายให ้1 เบอรโ์ทร OUTLET ไม่เกิน 2 จดุ   

COTTO รุน่ C-13430 "RONDA"

COTTO รุน่ C-013 / C-404  เคนซิงตนั 20"

PREMA #PM1021Q29 (HM)  กา้นปัด  น า้เย็นอยา่งเดียว

30 (100) AT   3  PHASE 4 WIRE

PREMA #PM-901  กระจกกรอบพลาสติก+ชัน้วางของ+ราวแขวนผา้

มีสต๊อปวาลว์ Ø ½" ควบคมุทกุสายน า้ดีสขุภณัฑ ์ และมี GATE VALVE  Ø ¾" ยี่หอ้ SANWA เป็นวาลว์คมุประจ าหอ้งน า้

ท่อ PVC สีเหลือง ยี่หอ้ท่อน า้ไทย / ตราชา้ง (SCG) รอ้ยสายไฟฝังในผนัง และเดินรอ้ยท่อเหนือฝา้เพดาน ยดึกบัโครงสรา้ง  

สวิทซไ์ฟแสงสวา่ง

เตา้รบัคูพ่รอ้มกราวด์

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด
( ฉบบัยอ่ )
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   รายการวัสดุ SPEC T1 SPEC T2 SPEC T3

ท่อระบายอากาศ

ถงับ าบดัสิ่งปฏิกลูจากสว้ม

ท่อระบายน า้ทิง้ภายนอกตวับา้น

บอ่พกัน า้ทิง้ภายนอกตวับา้น

13.การป้องกันปลวก   (รบัประกนั 3 ปี นับจากการอดัน า้ยาครัง้แรก ก่อนเทพืน้ชัน้ลา่ง)

หมายเหตุ : -หากวสัดกุ่อสรา้งยกเลิกการผลิต หรอืของขาดตลาด  และทางบรษัิทฯไม่สามารถหาวสัดเุทียบเท่า SPEC ไดใ้นทอ้งตลาด

                    ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการใชว้สัดทุดแทนใน SPEC ราคาที่สงู-ต า่กวา่ ไม่เกิน 1% ของตลาด โดยจะแจง้ใหท้่านทราบก่อน

ถงับ  าบดัสิ่งปฏิกลูส  าเรจ็รูป AQUA, DOS หรอื COTTO แบบฝังดิน ชนิดไม่เติมอากาศ  ขนาด/จ านวน ตามรายการค านวณ

ใชท้่อซีเมนตใ์ยหิน ขนาด Ø 8" 

บอ่พกัคอนกรตีฝาปนู ขนาด 40 x 50 ซม. และใชข้นาด 50 x 60 ซม. เป็นบอ่ดกัขยะ บรรจบสาธารณะ 1 จดุ

ใชน้ า้ยาเคมีปอ้งกนัปลวกที่ อย. รบัรอง ฉีดที่พืน้ดินใตต้วับา้น ก่อนเทพืน้ชัน้ลา่ง และเดินท่อ PE สีด  า แนบคานคอดิน

ไวเ้ผ่ืออดัน า้ยาปอ้งกนัปลวกในอนาคตทกุ 3 ปี  โดยไม่ตอ้งเจาะรูที่พืน้ภายในอาคาร

ขนาด Ø 1 ½" ความหนาชัน้คณุภาพ 5 (บาง) มีทกุใตช้กัโครก และที่ทกุถงับ  าบดั

การปอ้งกนัปลวก 

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด
( ฉบบัยอ่ )


