บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
( ฉบับย่อ )
รายการวัสดุ
1.โครงสร้างหลัก
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (มอก.)
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SPEC C1

SPEC C2
รับประกัน 20 ปี

เสาเข็มตอก ขนาด I-22 หรือ I-26 ยาว 16 ถึง 18 เมตร(2 ท่อนต่อเชื่อม) เสาเข็มตอกที่ใช้มีตรา มอก. โดยใช้ป่ ันจั่นตอก
ในกรณีไม่สามารถใช้เข็มตามกาหนดได้ อาจใช้เข็มสัน้ ตอกเป็ นกลุม่ หรือใช้เสาเข็มเจาะ 3 ขา(ต้องชาระเพิม่ ตามจริง)

ฐานราก, เสา, คาน, พืน้ , บันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก กาลังอัดประลัย 320 KSC (ทรงกระบอก) โดยใช้เหล็กที่ ได้รบั มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

โครงสร้างพืน้ ที่ใช้พนื ้ สาเร็จรูป

เป็ นพืน้ สาเร็จรูปท้องเรียบหรือแบบสามขา ของ D-CON หรือ PCM เสริมเหล็กตะแกรงไวร์เมท เทคอนกรีตทับหน้า

คานอะเสรับโครงหลังคาบน
โครงสร้างชัน้ ล่าง

คานอะเสคอนกรีตเสริมเหล็ก / คานอะเสเหล็กรูปพรรณ ชุบ+ทาสีกนั สนิม 4 SEASONS หรือแล้วแต่แบบ

2.งานหลังคา

ใช้คอนกรีตผสมนา้ ยากันซึม / ออกแบบต้านแผ่นดินไหว 7.0 ริกเตอร์
รับประกันไม่ร่วั ซึม 10 ปี

โครงหลังคาบน

ใช้โครงทรัส ปลอดสนิม ของ EASY TRUSS รับประกันปลอดสนิม 10 ปี

โครงหลังคาชัน้ อื่นๆ
โครงหลังคา METAL SHEET
กระเบือ้ งคอนกรีตมุงหลังคา
ฉนวนกันความร้อน

โครงเหล็กรูปพรรณ ชุบ+ทาสีกนั สนิม 4 SEASONS พร้อมแปสาเร็จรูปกัลวาไนซ์ของ EASY TRUSS
โครงเหล็กรูปพรรณ ชุบสีกนั สนิม 4 SEASONS ของ TOA พร้อมแปเหล็ก
เพรสทีจ รุ ่น X-SHIELD สามารถเลือกสีได้ทกุ สี

นิวสไตล์ รุ ่น X-SHIELD "HEATBLOCK" เลือกสีได้ทกุ สี

ใช้ฉนวนอัลตร้าคูล หนาประมาณ 3" มุงใต้หลังคาทุกชัน้ ยกเว้นหลังคาทางเดิน, ที่จอดรถ นอกอาคาร

แผ่นสะท้อนความร้อน

ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สะท้อนความร้อน ซีแพคโมเนีย มุงใต้กระเบือ้ งหลังคาชัน้ อื่นๆ ที่ตา่ ลงมา

เชิงชาย / ไม้ปิดเชิงชาย

ไม้เทียม คอนวูด หรือ เฌอร่า หนา 16 มม. ขนาด 8" , 6" โดยรอบหลังคา ทาสีอะคริลกิ

ตะเข้รางนา้

รางนา้ ตะเข้ รุน่ เพรสทีจ

การมุงหลังคาบนผืนใหญ่
วัสดุมุง METAL SHEET

รางนา้ ตะเข้ รุ น่ นิวสไตล์

มุงโดยช่างผูช้ านาญการเท่านัน้ ใช้อปุ กรณ์การมุง DRY TECH SYSTEM ของ SCG หรือ ตราช้าง ครบครัน
ใช้ METAL SHEET เคลือบ ALUZINC

ใช้ METAL SHEET เคลือบ ALUZINC หนา 0.4-0.42 มม.

หนาประมาณ 0.40 ถึง 0.42 มม. ใต้แผ่นพ่น PU FOAM

ใต้แผ่นพ่น PU FOAM หนา 2 นิว้ กันร้อนกันเสียงดัง

หนา 2 นิว้ กันร้อนกันเสียงดัง ของบลูสโคบ ใช้สี ALUZINC ของบลูสโคบ ใช้สี ALUZINC หรือสีต่างๆ
3.งานทาสี รับประกัน 1 ปี
เฉดสีนา้ อะคริลกิ ผนังภายนอก

ทาสีรองพืน้ ปูนใหม่กนั ด่าง 1 เที่ยว แล้วทาสีจริง TOA รุน่ 7 IN 1 ทับหน้าอีก 2 เที่ยว

เฉดสีนา้ อะคริลกิ ผนังภายใน

ทาสีรองพืน้ ปูนใหม่กนั ด่าง 1 เที่ยว แล้วทาสีจริง TOA รุน่ SHIELD-1 / รุน่ DURA CLEAN ทับหน้าอีก 2 เที่ยว

เฉดสีนา้ มันทาไม้ และเหล็ก

ทาสีรองพืน้ ไม้ 1 เที่ยว แล้วทาสีจริง TOA รุน่ TOA GRIPTON ทับหน้า อีก 2 เที่ยว

สีทาบานไม้สกั

ทาชาแลคขาวรองพืน้ 3 เที่ยว ทาแล็คเกอร์เงา 3 เที่ยว แล้วทาแล็คเกอร์ดา้ น 3 เที่ยวสุดท้าย

สีพนื ้ ไม้ปาร์เก้และบันไดไม้จริง

ทาสีรองพืน้ ไม้ กันยางไม้ 1 เที่ยว แล้วทายูนิเทน B52 ของ BEGER อีก 4 เที่ยว กึ่งด้าน 70%

หมายเหตุ

เลือกเฉดสีตามแค๊ตตาล๊อกเท่านัน้ ไม่ใช่ "สีพิเศษ" หรือ "สั่งผสมพิเศษ" หรือ "แม่ส"ี

4.วัสดุฝ้าเพดาน รับประกัน 1 ปี
ฝ้าเพดานภายในทั่วไป
ฝ้าหลุม 1 ระดับ
ฝ้าเพดานห้องนา้ , ห้องแม่บา้ น
ห้องนา้ แม่บา้ น, ฝ้าใต้หอ้ งนา้ ชัน้ บน

กรุยิปซัมบอร์ดแบบธรรมดา หนา 9 มม. โครงเคร่าโลหะ #24 ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสี #A-7000 ของ TOA
ชัน้ ล่างสูง +3.00 เมตร / ชัน้ บนสูง +3.10 เมตร

ชัน้ ล่างสูง +3.25 / ชัน้ บนสูง +3.35 เมตร

ยกขอบ 13 ถึง 20 ซม. ยาวรวมไม่เกิน 60 เมตร

ยกขอบ 13 ถึง 20 ซม. ยาวรวมไม่เกิน 84 เมตร

กรุยิปซัมบอร์ดแบบธรรมดา หนา 9 มม.สาเร็จรูป โครงเคร่าอะลูมิเนียม สีขาวอบ T-BAR 0.60x0.60 ม.
หรือ ยิปซั่มแบบธรรมดา/แบบทนชืน้ ฉาบเรียบรอยต่อ มีชอ่ งบริการ 1 ช่อง ขนาด 0.50x0.50 ม.

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
( ฉบับย่อ )
รายการวัสดุ
ฝ้าเพดานภายนอก ใต้หลังคาชัน้
บนสุด และใต้หลังคาชัน้ อื่นๆ
ฝ้าเพดานภายนอก
ใต้กนั สาด คสล. และระเบียง
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ระแนงไม้เทียม กว้าง 7.5 ซม. หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง 8 มม. วางตัง้ ฉากกับตัวอาคาร
โครงเคร่าโลหะ #24 บุตาข่ายไนล่อนสีฟา้ กันแมลง ทาสีขาว TOA #A-7000
ฉาบปูนเรียบท้องพืน้ คสล. หรือ กรุยิปซั่มบอร์ดแบบทนชืน้ หนา 9 มม.
บนโครงเคร่าโลหะ #24 ฉาบเรียบรอยต่อ ทาสีขาว TOA #A-7000 หรือแล้วแต่แบบ

5.วัสดุกรุ ผนัง รับประกัน 1 ปี
ผนังทั่วไป ภายนอก-ภายในอาคาร

ก่ออิฐมอญแดง / FAST BRICK / EKO BLOCK ฉาบรองพืน้ ด้วยปูนฉาบสาเร็จรูปทั่วไป
และฉาบทับหน้าด้วยปูนฉาบผิวบางสกิมโค๊ต ทาสีตาม SPEC จับเซีย้ มปูน ชักร่องแนวเสา-คาน

ผนังห้องนา้ ใหญ่ 1 ห้อง

กรุกระเบือ้ งเคลือบ 700 บาท/ม²

กรุกระเบือ้ งเคลือบ 800 บาท/ม²

ผนังห้องนา้ ทั่วไป

กรุกระเบือ้ งเคลือบ 600 บาท/ม²

กรุกระเบือ้ งเคลือบ 700 บาท/ม²

ผนังห้องนา้ แม่บา้ น (ถ้ามี)

กรุกระเบือ้ งเคลือบ 325 บาท/ม²

กรุกระเบือ้ งเคลือบ 350 บาท/ม²

ผนังครัวไทย (ถ้ามี)

กรุกระเบือ้ งเคลือบ 325 บาท/ม²

กรุกระเบือ้ งเคลือบ 350 บาท/ม²

6.วัสดุปูพนื้ รับประกัน 1 ปี
6.1 พืน้ ชัน้ ล่าง

+0.60 ม.

+0.60 ม.

เฉลียง, บันไดทางขึน้ , ทางเดิน

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 500 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 600 บาท/ม²

ห้องนอนล่าง,ห้องทั่วไป

ปูกระเบือ้ งเคลือบ / แกรนิตโต้ 1,000 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ / แกรนิตโต้ 1,400 บาท/ม²

ห้องนอนผูส้ งู อายุ (ถ้าระบุในแบบ)
ห้องเก็บของ,ซักล้าง,ซักรีด,ครัวไทย

ปูพนื ้ ยางกันกระแทก หนา 4 มม. ของ SCG 1,400 บาท / ม.2 บนพืน้ ที่ทากันซึมแล้ว
ปูกระเบือ้ งเคลือบ 500 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 600 บาท/ม²

ห้องนา้ , ห้องส้วมทั่วไป

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 800 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 1,000 บาท/ม²

ห้องนา้ ใหญ่ (ถ้าอยูช่ นั้ ล่าง)

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 1,000 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 1,400 บาท/ม²

ทางเดิน,ห้องแม่บา้ น,ห้องนา้ แม่บา้ น

ทางลาด (ถ้ามี)

ทาทรายล้างขนาด #5 ตีเส้นก้างปลา ทานา้ ยากันตะไคร่นา้ 2 เที่ยว

จอดรถใต้อาคาร (ถ้ามี)

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 300 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 400 บาท/ม²

ระเบียงรอบสระนา้ (ถ้ามี)

ปูกระเบือ้ งผิวหยาบ 500 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งลายไม้ 600 บาท/ม²

หมายเหตุ
6.2 พืน้ ชัน้ สอง
ห้องนอน,ห้องแต่งตัว ทุกห้อง

ระดับพืน้ ชัน้ ล่างสูงจากระดับดินเดิมหรือดินถมใหม่ ภายในเขตที่ดินไม่เกิน 60 ซม. หรือตามแบบระบุ
+4.25 ม.

+4.50 ม.

ปูปาร์เก้ไม้มะค่า ขนาด 4"x24" เกรด AAA

ปูกระดานไม้มะค่า เข้าลิน้ ข้าง ขนาด 6"

หรือ ปูลามิเนต 2,500 บาท/ม²

คละความยาว 3,850 บาท./ม2 ปูบนตงไม้

ห้องอื่นๆ, ห้องโถง, ทางเดินหน้าห้อง,
แพนทรี่, พักผ่อน

ปูปาร์เก้ไม้มะค่า ขนาด 4"x14" เกรด AAA

ปูกระดานไม้มะค่า เข้าลิน้ ข้าง ขนาด 6"

หรือ ปูเอ็นจิเนียร์วดู 2,500 บาท/ม²

คละความยาว 3,850 บาท/ม2 ปูบนตงไม้

ห้องนา้ , ห้องส้วมทุกห้อง

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 800 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 1,000 บาท/ม²

ห้องนา้ ใหญ่ 1 ห้อง

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 1,000 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 1,400 บาท/ม²

ห้องพระ, ห้องบรรพบุรุษ

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 600 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 700 บาท/ม²

ห้องเก็บของ, ห้องไฟฟ้า

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 500 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 600 บาท/ม²

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
( ฉบับย่อ )
SPEC C1

SPEC C2

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 500 บาท/ม²

ปูกระเบือ้ งเคลือบ 600 บาท/ม²

ขอบนอกพืน้ เป็ นทรายล้าง

ขอบนอกพืน้ เป็ นทรายล้าง

รายการวัสดุ
ระเบียง, จัดสวนในห้องนา้
กันสาด คสล. , หลังคา คสล.
หมายเหตุ
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พืน้ ทาผิวขัดมันสด ระหว่างเทคอนกรีตโครงสร้าง ทานา้ ยากันซึม TOA ROOF SEAL สีเทา 3 เที่ยว
พืน้ ลามิเนต / พืน้ เอ็นจิเนียร์วดู เป็ นราคารวมติดตัง้ รวมบัวเชิงผนังไม้เทียมและบัวเชิงผนังสาเร็จรูปแล้ว ตามลาดับ

7.วัสดุบัวเชิงผนัง,ราวกันตก รับประกัน 1 ปี
ห้องที่ปเู อ็นจิเนียร์วดู /ลามิเนต

บัวสาเร็จรูป ขนาดและกรรมวิธีการติดตัง้ เป็ นไปตามผูจ้ าหน่าย ไม้เอ็นจิเนียร์วดู / ลามิเนต ที่เป็ นสมาชิกสมาคมฯ

ห้องที่ปปู าร์เก้ หรือไม้จริง

บัวไม้มะค่า ขนาด หนาxสูง 1.20 x 9.5 ซม. ทาวานิชสีธรรมชาติเนือ้ ไม้

ปูแกรนิตโต้, กระเบือ้ ง
ห้องที่ไม่มีบวั เชิงผนัง

ครัวไทย,ครัวเบา,PANTRY,ห้องนา้ ,เฉลียง,ระเบียง,

ครัวไทย, ครัวเบา, PANTRY, ห้องนา้ ,

จัดสวน,ซักรีด,ซักล้าง,ทางเดิน,ห้องเครื่อง,ภายนอกทัง้ หมด ห้องเครื่อง, ภายนอกบางส่วน
ราวกันตกภายใน

ลูกกรงไม้มะค่า สลับผนังปูนฉาบ หรือ กระจกนิรภัย หนา 10 มม. ขาเหล็ก /ขาแสตนเลส หรือแล้วแต่แบบ

ราวกันตกภายนอก

แป๊ ปกลมสแตนเลส หรือ กระจกนิรภัย หนา 10 มม. ขาเหล็ก /ขาแสตนเลส หรือแล้วแต่แบบ

บานเลือ่ นบังแดด / บังตา

บานเลือ่ นไม้ระแนงบังแดด ใช้ไม้เทียมเว้นร่อง โครงเหล็กทาแผงหรือบานเลือ่ นได้ แทนราวกันตกภายนอก (บางแบบ)
โครงสร้าง คสล. รับประกัน 20 ปี

8.งานบันไดหลัก รับประกัน 1 ปี
เสาแม่ลกู กรง
ลูกกรง ใต้ราวมือจับ
ราวมือจับบันได
ลูกนอน
ลูกตัง้
ชานพัก
บัวเชิงผนัง
บันไดภายนอกบ้าน

ไม้มะค่า ขนาด 4"x4" / 5"x5" ที่ชานพัก แบบสีเ่ หลีย่ มเซาะร่อง ทาแล็คเกอร์ดา้ น สูงประมาณ 1.20 ม. หรือแล้วแต่แบบ
ไม้มะค่า ขนาด 2" แบบสีเ่ หลีย่ มเซาะร่อง ทาแล็คเกอร์ดา้ น สูงไม่เกิน 0.90 ม. หรือแล้วแต่แบบ
ไม้มะค่า ขนาด 2"x3" แบบสีเ่ หลีย่ ม ลบมนขอบ เซาะร่อง ทาแล็คเกอร์ดา้ น หรือแล้วแต่แบบ
ไม้มะค่า ขนาด 2"x11.5"

ไม้มะค่า ขนาด 2"x11.5"

หรือ หินอ่อนสั่งตัด 3,000 บาท/ม.2

หรือ หินอ่อนสั่งตัด 4,000 บาท/ม.2

ไม้มะค่า ขนาด 1"x8"

ไม้มะค่า ขนาด 1"x8"

หรือ หินอ่อนสั่งตัด 3,000 บาท/ม.2

หรือ หินอ่อนสั่งตัด 3,000 บาท/ม.2

ปูปาร์เก้ไม้มะค่า ขนาด 4"x24"

ปูกระดานไม้มะค่า เข้าลิน้ ข้าง ขนาด 6"

หรือ หินอ่อนสั่งตัด 3,000 บาท/ม.2

หรือ หินอ่อนสั่งตัด 4,000 บาท/ม.2

บัวไม้มะค่า ขนาดประมาณ หนา x สูง 1.20 x 9.5 ซม. ทาวานิชสีธรรมชาติเนือ้ ไม้
ลูกนอน ปูวสั ดุเดียวกับพืน้ เฉลียงที่อยูต่ อ่ เนื่องกัน ขอบจมูกเป็ นทรายล้าง #5 สีทรายจืด เลีย้ วลงลูกตัง้ จรดพืน้ ดิน

9.ประตู-หน้าต่าง รับประกัน 1 ปี
9.1 ประตู-หน้าต่างไม้ สั่งโรงงานผลิต
วงกบประตูท่วั ไป

ไม้แดง ขนาด 2"x4" / 2"x5" ทาสีนา้ มัน หรือ สียอ้ มไม้ของ BEGER หรือ ทิมเบอร์ชีลด์

บานประตูหอ้ งนอน, ห้องทั่วไป

กรอบบานไม้สกั 1.5"x5" ลูกฟักไม้อดั สัก 4 ลูกฟักลายตรง กรอบบานประตูไม้สกั 1.5"x6" ลูกฟักไม้สกั จริง

(ทาสีวานิช / แลคเกอร์ดา้ นธรรมชาติ)

เว้นร่องตัวยู กว้าง 5 มม. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.

บานประตูเข้าบ้าน,เฉลียง,ซักล้าง

กรอบบานประตูไม้สกั 1.5"x5" ลูกฟักกระจกสีเขียวใส

กรอบบานไม้สกั 1.5"x6" ลูกฟักกระจกเขียวใส เจียร์ปลี

(ทาสีวานิช / แลคเกอร์ดา้ นธรรมชาติ)

หนา 6 มม. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.

1 ช่อง ในบาน 6/8 ช่องลูกฟัก ขนาด 0.90 x 2.00 ม.

6/8 ลูกฟัก ขนาด 0.90 x 2.00 ม.

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
( ฉบับย่อ )
รายการวัสดุ

Page 4/6

SPEC C1

SPEC C2

กรอบบานไม้สกั 1.5"x6" ลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 6 มม. กรอบบานไม้สกั 1.5"x6" ลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 6 มม.
บานหลักหน้าบ้าน เข้าภายในบ้าน

6/8 ช่องลูกฟั ก ขนาด 0.90x2.00 ม.

เจียร์ปลี 2 ช่อง บาน 6/8 ช่องลูกฟัก ขนาด 0.90x2.00 ม.

กรอบบานไม้สกั 1.5"x6" ลูกฟักกระจกสตนกล๊าส

(ทาสีวานิช / แลคเกอร์ดา้ นธรรมชาติ)

บานเดี่ยว หรือ บานคู่ ขนาดตามแบบระบุ
บานหน้าต่างไม้ (ถ้ามี)

กรอบบานไม้สกั 1.5"x4" ลูกฟักกระจกสีเขียวใส

กรอบบานไม้สกั 1.5"x4" ลูกฟักกระจกสีเขียวใส

(ทาสีวานิช / แลคเกอร์ดา้ นธรรมชาติ)

หนา 6 มม. เต็มบาน ไม่มีตวั ซอยลูกฟัก

หนา 6 มม. เต็มบาน มีตวั ซอยลูกฟัก 1.5"x2"

ลูกบิดประตูหอ้ งนอน, ห้องทั่วไป
ลูกบิดประตูหอ้ งนา้
บานพับประตู
วงกบ-ประตู ห้องนา้ แม่บา้ น (ถ้ามี)
9.2 ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม
(รับประกัน 1 ปี )

HAFELE ผิวสเตนเลส แบบ ENTRANCE LOCK มือจับก้านบิด #916.96.30685 พร้อมตลับกุญแจ
HAFELE ผิวสเตนเลส แบบ ENTRANCE LOCK ทรงกลมบอล #911.64.266
HAFELE / ISON สเตนเลส เกรด 304 มีแหวนรอง 4 แหวน ขนาด 3"x4" จานวน 4 ตัว/บาน หรือตามแบบ
วงกบ-บานประตู PVC สีครีม ตราช้างหรือเทียบเท่า บานเกล็ด 1/4 ระบายอากาศตามมาตรฐานผูผ้ ลิต ขนาดตามแบบ
UPVC สีขาวของ AMIGO

UPVC สีขาวของ AMIGO

หรือ WINDSOR รุน่ SMART

หรือ WINDSOR รุน่ MARK II

วงกบประตู-หน้าต่าง บานเลือ่ น

UPVC มีรางมุง้ ลวดที่บานเลือ่ น

กรอบประตู, หน้าต่าง บานเลือ่ น

กรอบ UPVC สีขาว พร้อมลูกฟักกระจกเขียวใส หนา 5 มม./ 6 มม.
พร้อมอุปกรณ์บานเลือ่ น, กุญแจล๊อคในตัว และกันชนปุ่ มยาง มาตรฐานผูผ้ ลิต

วงกบช่องแสงและบานเปิ ดอื่นๆ

ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ตามมาตรฐานผูผ้ ลิต

หน้าต่างห้องนา้

กระจกฝ้าขาวหนา 5 มม.

กระจกฝ้าขาวหนา 6 มม.

มีมงุ้ ลวดกันยุง เฉพาะบางชุดที่ระบุในแบบ / ไม่มีเหล็กดัด

หมายเหตุ
10.รายการสุขภัณฑ์ รับประกัน 1 ปี
10.1 ห้องนา้ ห้องนอนใหญ่ 1 ห้อง และห้องนา้ ทั่วไป COTTO สีขาว
ชักโครกสุขภัณฑ์ชนิ้ เดียวกดบน

COTTO รุ น่ C-1111 "VICTOR"

COTTO รุน่ C-1113 "VIGGO"

อ่างล้างหน้ามีขาตัง้ พืน้ (ถ้ามี)

COTTO รุ น่ C-0107 / C-411 "ALICE"

COTTO รุน่ C0237/C411 ซาซ่า

อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์

COTTO รุ น่ C-0110 (ฝัง TOP) "VICTOR"

COTTO รุน่ C-02607 "SERENA"

อ่างล้างหน้าครึง่ เคาน์เตอร์ (ถ้ามี)
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (แบบก้านโยก)
โถปั สสาวะชาย (ถ้ามี)
ฟลัชวาล์วโถปั สสาวะชาย
ราวแขวนผ้าแสตนเลส
TOP หินแกรนิตเคาน์เตอร์
ราง GUTTER นา้ ทิง้ กันกลิน่ (ถ้ามี)
ราวพยุงตัว (ถ้ามี)

COTTO รุน่ C-02427 "ทีทรากอน"
COTTO รุ น่ CT1132A "SCIROCCO SERIES"

COTTO รุน่ CT1046A "LARIO"

COTTO รุน่ C307 VENUS แบบแขวนผนัง
COTTO รุน่ CT474N (S) (HM) ระยะ 45 มม. ชนิดกด
ราวแขวนผ้าแสตนเลส แบบ 2 เส้น ยาว 60 ซม. ของ VRH ราวแขวนผ้าแสตนเลส แบบ 4 เส้น ยาว 60 ซม. ของ VRH
หินแกรนิตดาแอฟริกา ขนาดสั่งตัดพิเศษ
ราง GUTTER นา้ ทิง้ แสตนเลสกันกลิน่ COTTO #CT-699Z1 ขนาด 5x100 ซม. หรือ KNACK รุน่ 1000 S
ราวพยุงตัวทรงตัวแอล L 60 x 40 ซม. ผิวแสตนเลสด้าน ด้านข้างโถชักโครก

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
( ฉบับย่อ )
รายการวัสดุ
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10.2 ห้องนา้ แม่บา้ น (ถ้ามี) COTTO สีขาว หรือ PREMA สีขาว
COTTO รุน่ C-13430 "RONDA"

ชักโครก 2 ชิน้ กดบน

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

อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมขาตัง้

PREMA #PM1021Q29 (HM)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

PREMA #PM-901 กระจกกรอบพลาสติก+ชัน้ วางของพลาสติก+ราวแขวนผ้า
มีสต๊อปวาล์ว Ø ½" คุมทุกสายนา้ ดีสขุ ภัณฑ์ และมี GATEVALVE Ø ¾" ยี่หอ้ SANWA เป็ นวาล์วคุมประจาห้องนา้

หมายเหตุ

11.งานระบบไฟฟ้ า (ตามข้อกาหนดมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) รับประกัน 2 ปี
มิเตอร์ไฟฟ้า

30 (100) AT 3 PHASE 4 WIRE

แผงควบคุมไฟฟ้า SQUARE-D

สายเมนไฟฟ้า (สาย THW)
แท่งกราวด์ฝังดิน

แผงสวิทซ์เมน 36 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์

แผงสวิทซ์เมน 42 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์

27 วงจร ว่าง 9 ช่อง (รองรับเพิม่ ในอนาคต)

31 วงจร ว่าง 11 ช่อง (รองรับเพิม่ ในอนาคต)

ใช้ THW 4x35 mm² เดินลอยในอากาศ ไม่เกิน 25 เมตร

ใช้ THW 4x35 mm² เดินลอยในอากาศ ไม่เกิน 35 เมตร

จากชายคาบ้านถึงมิเตอร์ สายดินใช้ THW 1x16 mm²

จากชายคาบ้านถึงมิเตอร์ สายดินใช้ THW 1x16 mm²

แท่งเหล็กชุบทองแดง Ø5/8" ยาว 2.40 เมตร ท้องตลาด ปั กลึก 30 ซม. ห่างอาคาร 60 ซม.
ไทยยาซากิ, บางกอกเคเบิล้ , เฟ้ลปส์ ดอด์จ, LINK, สามารถ, คอมสโคบ

ยี่หอ้ สายไฟ
ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายในบ้าน

ท่อ PVC สีเหลืองของท่อนา้ ไทย /ตราช้าง(SCG) ร้อยสายไฟฝังในผนัง และเดินร้อยท่อเหนือฝ้าเพดานยึดกับโครงสร้าง

อุปกรณ์สวิทซ์ไฟ ,เต้ารับต่างๆ

PANASONIC รุ น่ REFINA สีขาวมุก

PANASONIC รุน่ NEOLINE สีเมทัลลิค

ห้องทั่วไป 2 จุด , ห้องที่มีระเบียง 3 จุด

ห้องทั่วไป 2 จุด , ห้องที่มีระเบียง 3 จุด

กาหนดให้ 1 ดวงโคม ครอบคลุม 5 ตร.ม.

กาหนดให้ 1 ดวงโคม ครอบคลุม 4 ตร.ม.

ห้องทั่วไป 3 จุด , แพนทรี่ 4 จุด

ห้องทั่วไป 3 จุด , แพนทรี่ 4 จุด

ครัวภายในบ้าน 4 จุด , ซักรีด 2 จุด

ครัวภายในบ้าน 5 จุด , ซักรีด 2 จุด

สวิทซ์ไฟแสงสว่าง
เต้ารับคูพ่ ร้อมกราวด์
วงจรแสงสว่าง จากตูเ้ มน
วงจรเต้ารับ จากตูเ้ มน
วงจรเครื่องปรับอากาศ จากตูเ้ มน
วงจรเครื่องทานา้ อุ่น จากตูเ้ มน
วงจรอื่นๆ จากตูเ้ มน
เต้ารับ T.V. (ไม่รวมเสาอากาศ)
เต้ารับ TEL
เต้ารับ LAN

เตรียมไว้ให้ชนั้ ละ 2 วงจร ใช้ลกู เซอร์กิตแบบธรรมดา ขนาด 16 แอมป์ รวม 4 วงจร
เตรียมไว้ให้ชนั้ ละ 2 วงจร ใช้ลกู เซอร์กิต RCBO ขนาด 20 แอมป์ รวม 4 วงจร
เตรียมให้ 10 วงจร ลูกเซอร์กิตแบบธรรมดา 20 แอมป์ เตรียมให้ 12 วงจร ลูกเซอร์กิตแบบธรรมดา 20 แอมป์
เตรียมให้ 5 วงจร ลูกเซอร์กิต RCBO ขนาด 32 แอมป์
เตรียมให้ 4 วงจร ครัวไทย+ครัวเบา /คนใช้+จอดรถ /

เตรียมให้ 6 วงจร ลูกเซอร์กิต RCBO ขนาด 32 แอมป์

จัดสวน+รัว้ /ปั๊มนา้ ตามเจ้าของบ้านระบุตาแหน่ง

จอดรถ+รัว้ /ปั๊ มนา้ /จัดสวน ตามเจ้าของระบุตาแหน่ง

เดินสายให้ OUTLET ไม่เกิน 8 จุด

เดินสายให้ OUTLET ไม่เกิน 10 จุด

เตรียมให้ 5 วงจร ครัวเบา /ครัวไทย+ซักล้าง+คนใช้ /

ใช้สาย (TIEV) 4C เดินสายให้ 1 เบอร์โทร OUTLET ไม่เกิน 2 จุด
บ้าน 2 ชัน้ = 2 จุด
บ้าน 3 ชัน้ = 3 จุด

ใช้สาย LAN CAT6 UTP มี BANDWIDTH ที่ 250 MHZ ความเร็ว 1000 MBPS ของ LINK ร้อยในท่อ PVC สีเหลือง
จากตาแหน่งใต้ฝา้ เพดานบริเวณโถงบันได (รอติด ACCESS POINT) ไปรวมสายยังตาแหน่งจุดติดตัง้ ROUTER

12.งานระบบสุขาภิบาล (ตามข้อกาหนดมาตรฐานของการประปานครหลวง) รับประกัน 2 ปี
ท่อประปา
ท่อเมนประปานา้ ดี(ต่อหลังมิเตอร์)

ท่อ PVC สีฟา้ ยี่หอ้ ท่อนา้ ไทย หรือ ตราช้าง (SCG) พร้อมข้อต่อ, ข้องอ ต่างๆ
ขนาด Ø¾" ความหนา CLASS 13.5 (หนามาก)

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
( ฉบับย่อ )
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ท่อเมนภายในบ้านขนาด Ø 1" ความหนา CLASS 13.5 (หนามาก)

ท่อโสโครก

ขนาด Ø 4" ความหนาชัน้ คุณภาพ 8.5 (หนาปานกลาง)

ท่อนา้ ทิง้

ขนาด Ø 2" CLASS 8.5 (หนาปานกลาง) ต่อแยกเมนนา้ ทิง้ ในแต่ละห้องนา้ ระบายลงบ่อพักท่อระบายนา้ โดยตรง
ขนาด Ø 1 ½" ความหนาชัน้ คุณภาพ 5 (บาง) ทุกใต้ชกั โครก และที่ถงั บาบัด

ท่อระบายอากาศ
ถังบาบัดสิง่ ปฏิกลู จากส้วม
ท่อระบายนา้ ทิง้ ภายนอกตัวบ้าน
บ่อพักนา้ ทิง้ ภายนอกตัวบ้าน

ถังบาบัดสาเร็จรูป AQUA, DOS หรือ COTTO แบบฝังดิน ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด/จานวน ตามรายการคานวณ
ใช้ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 8"
บ่อพักคอนกรีตฝาปูน ขนาด 40 x 50 ซม. และใช้ขนาด 50 x 60 ซม. เป็ นบ่อดักขยะ บรรจบสาธารณะ 1 จุด

13.การป้ องกันปลวก รับประกัน 3 ปี นับจากการอัดนา้ ยาครัง้ แรกก่อนเทพืน้ ชัน้ ล่าง
การป้องกันปลวก

ใช้นา้ ยาเคมีป้องกันปลวกที่ อย. รับรอง อัดลงพืน้ ดินบริเวณตัวบ้าน ก่อนเทพืน้ ชัน้ ล่าง และเดินท่อ PE สีดา
แนบคานคอดินไว้เผื่ออัดนา้ ยาป้องกันปลวกในอนาคตทุก 3 ปี 'โดยไม่ตอ้ งเจาะรูที่พนื ้ ภายในอาคาร
หมายเหตุ : หากวัสดุก่อสร้างยกเลิกการผลิตหรือของขาดตลาด และทางบริษัทฯไม่สามารถหาวัสดุเทียบเท่า SPEC ได้ในท้องตลาด
ในการใช้วสั ดุทดแทนใน SPEC ราคาที่สงู -ตา่ กว่า ไม่เกิน 1% ของตลาด โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน

