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รายการวัสดุ STE+1 STE+2 STE+3

1.โครงสร้างหลัก รับประกัน 10 ปี รับประกัน 15 ปี รับประกัน 20 ปี

ฐานราก, เสา, คาน, พืน้, บนัได

โครงสรา้งพืน้ ที่ใชพื้น้ส  าเรจ็รูป

คานอะเสโครงหลงัคา

โครงสรา้งชัน้ลา่ง

2.งานหลังคา  รับประกัน 1 ปี

โครงหลงัคาบน

โครงหลงัคา ชัน้อ่ืนๆ

โครงหลงัคา METAL SHEET

กระเบือ้งคอนกรตีมงุหลงัคา

แผ่นสะทอ้นความรอ้น

เชิงชาย / ไมปิ้ดเชิงชาย

การมงุหลงัคาบน ผืนใหญ่

วัสดุมุง METAL SHEET

3.งานทาสี  รับประกัน 1 ปี

เฉดสีอะครลิิก ผนังภายนอก

เฉดสีอะครลิิก ผนังภายใน

เฉดสีน า้มนัทาไม ้และเหล็ก

4.วัสดุฝ้าเพดาน  รับประกัน 1 ปี

ฝา้เพดานภายในทั่วไป

ฝา้หลมุ 1 ระดบั --- ยกขอบ 13-20 ซม. ยาวรวมไม่เกิน 24 ม. ยกขอบ 13-20 ซม. ยาวรวมไม่เกิน 36 ม.

ฝา้เพดานหอ้งน า้, หอ้งแม่บา้น

หอ้งน า้แม่บา้น,ใตห้อ้งน า้ชัน้บน

ฝา้เพดานภายนอก บอรด์ไมเ้ทียม หนา 6 มม. เวน้รอ่งรอยตอ่

ใตห้ลงัคาชัน้บนสดุ โครงเครา่โลหะ #26 มีบวัไมม้อบ 0.5"x2"

5.วัสดุผนัง  รับประกัน 1 ปี

ผนังทั่วไป ภายใน/ภายนอก

ผนังหอ้งน า้ใหญ่ 1 หอ้ง ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บาท/ม²

ใชค้อนกรตีผสมน า้ยากนัซมึ

คานอะเสเป็นเหล็กรูปพรรณ ชบุ+มาสีกนัสนิม  4 SEASONS

คอนกรตีเสรมิเหล็ก ก าลงัอดัประลยั 280 KSC (ทรงกระบอก) โดยใชเ้หล็กที่ ไดร้บัมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.)

เป็นพืน้ส  าเรจ็รูปทอ้งเรยีบหรอืแบบสามขา ของ D-CON หรอื PCM  เสรมิเหล็กตะแกรงไวรเ์มท เทคอนกรตีทบัหนา้

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด

เสาเข็มคอนกรตีอดัแรง

บา้น 2 ชัน้   ใชเ้สาเข็ม ขนาด I-22   ยาว 16 ถึง 18 เมตร (2 ท่อนตอ่เช่ือม) โดยใชป้ั้นจั่นตอก

บา้น 3 ชัน้   ใชเ้สาเข็ม ขนาด I-26   ยาว 18 ถึง 21 เมตร (2 ท่อนตอ่เช่ือม) โดยใชป้ั้นจั่นตอก

ในบางหลงัใช ้เสาเข็มตอก  ขนาด I-22 ผสม I-26   (2 ท่อนตอ่เช่ือม)  เสาเข็มตอกที่ใชมี้ตรา  มอก.

ในกรณีที่ไม่สามารถใชข้นาดเข็มตามก าหนดได ้อาจใชเ้ข็มสัน้ตอกเป็นกลุม่ หรอืใชเ้สาเข็มเจาะ 3 ขา (ตอ้งช าระเพ่ิมตามจรงิ)

( ฉบบัยอ่ )

โครงทรสั ปลอดสนิม ของ EASY TRUSS  รบัประกนัปลอดสนิม 10 ปี

โครงเหล็กรูปพรรณ ชบุ+ทาสีกนัสนิม 4 SEASONS พรอ้มแปส าเรจ็รูปกลัวาไนซข์อง EASY TRUSS

โครงเหล็กรูปพรรณ ชบุ+ทาสีกนัสนิม 4 SEASONS พรอ้มแปเหล็กรูปพรรณ

กระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี ซีแพคโมเนีย สามารถเลือกสีไดห้ลากหลาย โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของบรษัิทฯ

แผ่นอะลมิูเนียมฟอยลส์ะทอ้นความรอ้น ซีแพคโมเนีย มงุใตก้ระเบือ้งหลงัคาเฉพาะ หลงัคารอบบน

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

กรุยิปซมับอรด์แบบธรรมดา หนา 9 มม.ฉาบเรยีบรอยตอ่ โครงเครา่โลหะ #26 ทาสี #A-7000 ของ TOA

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

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

ระแนงไมเ้ทียม 6" หนา 8 มม. ตีเวน้รอ่ง 1 ซม. ตัง้ฉากกบัตวัอาคาร

โครงเครา่โลหะ #26 บมุุง้ไนลอ่นกนัแมลง

ก่ออิฐมอญแดง / EKO BLOCK สีเทา ฉาบดว้ยปนูฉาบส าเรจ็รูปทั่วไป ทาสีตาม SPEC จบัเซีย้มปนู ชกัรอ่งรอยตอ่แนว เสา-คาน

มงุโดยชา่งผูช้  านาญการเท่านัน้  ดว้ยระบบ WET PROCESS  ใชอ้ปุกรณก์ารมงุ ของซีแพคโมเนียครบครนั

ใชแ้ผ่นเคลือบ ALUZINC สีบรอนซเ์งิน  หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร  ดา้นใตแ้ผ่นติด PU FOAM (หนา 1 นิว้) กนัรอ้นกนัเสียงดงั

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

ทาสีรองพืน้ปนูใหม่  1 เที่ยว แลว้ทาสีจรงิ รุน่ TOA 4 SEASONS ทบัหนา้ อีก 2 เที่ยว

ทาสีรองพืน้ไม ้ 1 เที่ยว แลว้ทาสีจรงิ รุน่ TOA 4 SEASONS ทบัหนา้ อีก 2 เที่ยว

ทาสีรองพืน้ปนูใหม่  1 เที่ยว แลว้ทาสีจรงิ รุน่ TOA 5 IN 1 ทบัหนา้ อีก 2 เที่ยว



Page 2/5

รายการวัสดุ STE+1 STE+2 STE+3

ผนังหอ้งน ำ้ทั่วไป ปกูระเบือ้งเคลือบ  300 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บาท/ม²

ผนังหอ้งน ำ้แม่บำ้น (ถำ้มี) ปกูระเบือ้งเคลือบ  200 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  250 บาท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  300 บาท/ม²

ผนังครวัไทย

6.วัสดุปูพืน้  รับประกัน 1 ปี

 6.1 พืน้ชัน้ลำ่ง +0.50 ม. +0.50 ม. +0.50 ม.

เฉลียง, บนัไดทำงขึน้, ทำงเดิน ปกูระเบือ้งเคลือบ  250 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  300 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  350 บำท/ม²

หอ้งนอน,หอ้งทั่วไป ปกูระเบือ้ง / แกรนิตโต ้ 300 บำท/ม² ปกูระเบือ้ง / แกรนิตโต ้ 400 บำท/ม² ปกูระเบือ้ง / แกรนิตโต ้ 500 บำท/ม²

หอ้งนอนผูส้งูอำย ุ(ถำ้มีในแบบ) ปกูระเบือ้ง / แกรนิตโต ้ 300 บำท/ม² ปกูระเบือ้ง / แกรนิตโต ้ 400 บำท/ม² ปพืูน้ยำงกนักระแทก SCG 1,400 บำท/ม2

หอ้งเก็บของ, ซกัลำ้ง, ซกัรดี ปกูระเบือ้งเคลือบ  250 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  300 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  350 บำท/ม²

ครวัไทย, หอ้งแม่บำ้น

หอ้งน ำ้, หอ้งสว้มทั่วไป ปกูระเบือ้งเคลือบ  300 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บำท/ม²

หอ้งน ำ้ใหญ่ (ถา้อยูช่ัน้ลา่ง) ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บำท/ม²

ทำงลำด (ถำ้มี)

พืน้จอดรถ ใตต้วับำ้น (ถา้มี)

หมำยเหตุ

 6.2 พืน้ชัน้สอง ,พืน้ชัน้สำม +3.70 ม.  ,  +6.90 ม. +3.85 ม.  ,  +7.20 ม. +3.90 ม.  ,  +7.30 ม.

หอ้งนอน,แตง่ตวั ทกุหอ้ง ปกูระเบือ้งเคลือบ ปกูระเบือ้งเคลือบ ปูปารเ์ก้ไม้มะค่า ขนาด 2"x12" เกรด AA

หรอื แกรนิตโต ้60x60 ซม.  300 บำท/ม² หรอื แกรนิตโต ้60x60 ซม.  400 บำท/ม² หรอื ปพืูน้ไมล้ำมิเนต ไม่เกิน  1,400 บำท

หรอื ปพืูน้ไมล้ำมิเนต ไม่เกิน  800 บำท หรอื ปพืูน้ไมล้ำมิเนต ไม่เกิน  1,100 บำท

หอ้งอ่ืนๆ ,หอ้งโถง, พกัผ่อน ปกูระเบือ้งเคลือบ ปกูระเบือ้งเคลือบ ปกูระเบือ้งเคลือบ

แพนทรี,่ ทำงเดินหนำ้หอ้ง หรอื แกรนิตโต ้60x60 ซม.  300 บำท/ม² หรอื แกรนิตโต ้60x60 ซม.  400 บำท/ม² หรอื แกรนิตโต ้60x60 ซม.  500 บำท/ม²

หรอื ปพืูน้ไมล้ำมิเนต ไม่เกิน  800 บำท หรอื ปพืูน้ไมล้ำมิเนต ไม่เกิน  1,100 บำท

หอ้งน ำ้, หอ้งสว้มทกุหอ้ง ปกูระเบือ้งเคลือบ   300 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บำท/ม²

หอ้งน ำ้ใหญ่ 1 หอ้ง ปกูระเบือ้งเคลือบ   400 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  600 บำท/ม²

หอ้งพระ, หอ้งบรรพบรุุษ ปกูระเบือ้งเคลือบ   300 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  400 บำท/ม² ปกูระเบือ้งเคลือบ  500 บำท/ม²

หอ้งเก็บของ, ซกัลำ้ง, ระเบยีง ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนำดไม่เกิน 12"x12 ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนำดไม่เกิน 12"x12 ปกูระเบือ้งเคลือบ ขนำดไม่เกิน 12"x12

จดัสวนในหอ้งน ำ้ 250 บำท/ม² 300 บำท/ม² 350 บำท/ม²

พืน้กนัสำด คสล. /หลงัคา คสล. ทำสีกนัซมึ TOA ROOFSEAL  2 เที่ยว

7.วัสดุบัวเชิงผนัง,ราวกันตก  รับประกัน 1 ปี 

หอ้งที่ปไูมล้ำมิเนต

หอ้งปปูำรเ์ก/้แกรนิตโต/้กระเบือ้ง

ครวัไทย,ครวัเบำ,หอ้งน ำ้,เฉลียง,ระเบยีง

จดัสวน,ซกัรดี,ซกัลำ้ง,ทำงเดิน,ภำยนอก

ฉำบปนูกรดีหยำบเตรยีมผิว รอปกูระเบือ้งภำยหลงั

บวัไมเ้ทียม เฌอรำ่/คอนวดู ลำยโมเดิรน์  ขนำด 1.20 x 10 ซม. ทำสีน ำ้มนั

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด
( ฉบบัยอ่ )

บวัเชิงผนังส  ำเรจ็รูป  ขนำดและกรรมวิธีติดตัง้เป็นไปตำมผูจ้  ำหน่ำยและติดตัง้ไมพื้น้ลำมิเนต

ท ำทรำยลำ้งขนำด #5   ตีเสน้กำ้งปลำ  ทำน ำ้ยำกนัตะไครน่  ำ้ 2 เที่ยว

ผิวซีเมนตข์ดัหยำบ ยำวไม่เกิน 4.50 ม. จำกแนวผนัง ON BEAM  หรือตามแบบระบุ

ระดบัพืน้ชัน้ลำ่งสงูจำกระดบัดินเดิมหรอืดินถมใหม่ ภำยในเขตที่ดินไม่เกิน 50 ซม.  หรือแล้วแต่แบบ

 จดัสวน, ซกัรดี, ซกัลำ้ง, ทำงเดิน, ภำยนอก

ครวัไทย, ครวัเบำ, หอ้งน ำ้, หอ้งเก็บของ, เฉลียง, ระเบยีง,
หอ้งทีไ่ม่มีบวัเชิงผนัง

ขดัมนัสดระหวำ่งเทคอนกรตีโครงสรำ้ง
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ราวกนัตกภายใน เหล็กกลอ่ง หนา 2.0-2.3 มม. ราวไม้แดง

ราวกนัตกภายนอก

8.งานบันไดหลัก  รับประกัน 1 ปี

ลกูกรง ใตร้าวมือจบั

ราวมือจบับนัได ไมแ้ดง  2"x3"  สี่เหลี่ยมลบมน ทาสีวานิช

ลกูนอน ปกูระเบือ้งเคลือบ หรอื แกรนิตโต้ ปกูระเบือ้งเคลือบ หรอื แกรนิตโต้ ไมก้ระดานมะคา่ 1.5"x10"  ยาวตามแบบ

300 บาท/ม²  จมกูบนัได PVC แข็งกนัลื่น 400 บาท/ม²  จมกูบนัได PVC แข็งกนัลื่น

ลกูตัง้ ปกูระเบือ้งเคลือบ หรอื แกรนิตโต้ ปกูระเบือ้งเคลือบ หรอื แกรนิตโต้ ปกูระเบือ้งเคลือบ หรอื แกรนิตโต้

300 บาท/ม²  สีเดียวกบัลกูนอน 400 บาท/ม²  สีเดียวกบัลกูนอน 500 บาท/ม²  สีเดียวกบัพืน้ชัน้ลา่ง

ชานพกั กระเบือ้งเคลือบ /แกรนิตโต ้300 บาท/ม² กระเบือ้งเคลือบ /แกรนิตโต ้400 บาท/ม² กระเบือ้งเคลือบ /แกรนิตโต ้500 บาท/ม²

สีเดียวกบัลกูนอน  อาจมีชานพกัลา่ง สีเดียวกบัลกูนอน  อาจมีชานพกัลา่ง สีเดียวกบัลกูนอน  อาจมีชานพกัลา่ง

บวัเชิงผนัง

9.ประตู-หน้าต่าง  รับประกัน 1 ปี

 9.1 ประต-ูหนา้ตา่ง ไม้

วงกบทั่วไป

บานประตหูอ้งนอน, หอ้งทั่วไป

บานเขา้บา้น,เฉลียง,ซกัลา้ง

ลกูบดิประตหูอ้งนอน, หอ้งทั่วไป ISON แบบ ENTRANCE LOCK กา้นบดิ

#LH-2102 SS (ท า MASTER KEY)

ลกูบดิประตหูอ้งน า้ ISON แบบกา้นบดิ #2908 SN

บานพบัประตู

วงกบ-ประต ูหอ้งน า้แม่บา้น

 9.2 ประต-ูหนา้ตา่ง อลมิูเนียม  อลมิูเนียม  สีขาวอบ หรอื สีด  า อลมิูเนียม  สีขาวอบ หรอื สีด  า UPVC สีขาว ของ AMIGO

วงกบประต-ูหนา้ตา่ง (เฟรม) หนาประมาณ 1.50 มม. หนาประมาณ 1.50 มม. ตามมาตรฐานผูผ้ลิต มีมุง้ลวด

ใชเ้ฟรมไม่เสริมกรอบ ใชเ้ฟรมเสริมกรอบ

กรอบประต,ูหนา้ตา่ง บานเลื่อน ตามมาตรฐานผูผ้ลิต พรอ้มอปุกรณ์

วงกบชอ่งแสงและบานเปิดอ่ืนๆ ตามมาตรฐานผูผ้ลิต

หนา้ตา่งหอ้งน า้ กระจกฝา้ขาวหนา 5 มม.

10.รายการสุขภัณฑห์้องน า้  รับประกัน 1 ปี

 10.1 หอ้งน า้หอ้งนอนใหญ่และหอ้งทั่วไป   COTTO สีขาว

หมายเหตุ
มีอปุกรณบ์านเกรด็ปรบัมมุได ้ใชข้อง 3 ศร  สีขาว-อบ  , ไม่มีมุง้ลวด / เหล็กดดั

ขนาดของไมต้า่งๆ เป็นขนาดที่ยงัไม่ไดก้บไสตกแตง่ใหเ้รยีบรอ้ย

ISON แบบกา้นบดิเขาควาย  #2908 SN ผิวสแตนเลส

ISON แบบกา้นบดิเขาควาย  #2908 SN-BK

บานประตไูมเ้ทียม HDF  มี มอก. ลายลกูฟัก 4/6  บานทึบ ของ DORIC /ตราชา้ง /ECO DOOR  ขนาดตามแบบ ทาสีน า้มนั

ไมต้ะเคียน   ขนาด 2"x4" / 2"x5"  ทาสีน า้มนั

เหล็กกลอ่งรูปพรรณ ความหนา 2.0 ถึง 2.3 มม. ราวจบัไม้มะค่า

เหล็กกลอ่งรูปพรรณ หนา 2.0 ถึง 2.3 มม. ราวมือจบัเหล็กกล่อง  ทาสีน า้มนั  TOA

บวัไมเ้ทียมของเฌอรา่/คอนวดู  ลายโมเดิรน์  ขนาด 1.20 x 10 ซม. ทาสีน า้มนั

ใชเ้ฟรมไม่เสรมิกลอ่ง

ไมม้ะคา่ ขนาด 2"x3" สี่เหลี่ยมลบมน ทาสีวานิชธรรมชาติ  หรอื แล็คเกอรด์า้น

เหล็กกลอ่งสี่เหลี่ยมรูปพรรณ ความหนาทอ้งตลาด 2.0 ถึง 2.3 มม. ทาสีน า้มนั TOA

หนาประมาณ 1.50 มม. กระจกใสสีเขียว หนา 5 มม.  พรอ้มอปุกรณบ์านเลื่อน

เสน้อลมิูเนียม คิว้,ตวัตบ,ฝา และอ่ืนๆ หนาประมาณ 1.00-1.20 มม. ตามทอ้งตลาด

กรอบบานประตไูมเ้นือ้แข็ง ขนาด 1.5"x5"  ลกูฟักกระจกใสสีเขียว

ISON ขนาด 3"x4" มีแหวนรอง  จ  านวน 3 ตวั/บาน   #444413 SS หรอืตามแบบระบุ

วงกบ และบานประต ูPVC สีครมี  ตวับานเกล็ด 1/4 ระบายอากาศ  ของ ตราชา้งหรอืเทียบเท่า  ขนาดตามแบบ

( ฉบบัยอ่ )
บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด

บนัไดภายนอกบา้น
ลกูตัง้ ฉาบปนูเรยีบ ทาสีเดียวกบัผนังภายนอกอาคาร

ลกูนอน ใชว้สัดปุบูนัไดชนิดเดียวกนั กบัพืน้เฉลียงที่อยูต่อ่เน่ืองกนั  มีจมกู PVC แข็งกนัลื่น
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ชกัโครก สุขภัณฑชิ์น้เดียว COTTO รุน่ C-1053 "MICC" กดบน COTTO รุน่ C-1015 "MACC" กดบน COTTO รุน่ C-1141 "PRIZ" กดขา้ง

อา่งลา้งหนา้แบบแขวนมีขาตัง้ COTTO รุน่ C014/C411 "เวนดี"้ 

อา่งลา้งหนา้แบบฝังบน TOP COTTO รุน่ C-029  "ลิซา่" COTTO รุน่ C-007 "เจด" COTTO รุน่ C-0110 "วิคเตอร"์

ก๊อกเดี่ยวอา่งลา้งหนา้

หินแกรนิตไทยสีเทา

กระจกเงา หนา 5 มิล สี่เหลี่ยม ขนาด 1.05 x0.90 ม. หรือแลว้แตแ่บบ

ราวแขวนผา้

วาลว์คมุน า้ดีประจ าหอ้ง

 10.2  หอ้งน า้แม่บา้น (ถา้มี)

ชกัโครก 2 ชิน้

อา่งลา้งหนา้แบบแขวน (ถา้มี)

ก็อกเดี่ยวอา่งลา้งหนา้

กระจก / ราวแขวน

11.งานระบบไฟฟ้า ตามข้อก าหนดมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รับประกัน 1 ปี

มิเตอรไ์ฟฟา้ ทัง้บา้น 2 และ 3 ชัน้ ทกุขนาด ใชมิ้เตอร์

1 PHASE 2 WIRE 30(100) แอมป์

บา้น 2 ชัน้  ใช ้10  วา่ง 8 วงจร บา้น 2 ชัน้   ใช ้12  วา่ง 6 วงจร บา้น 2 ชัน้   ใช ้13  วา่ง 5 วงจร

บา้น 3 ชัน้  ใช ้15  วา่ง 3 วงจร บา้น 3 ชัน้   ใช ้16  วา่ง 2 วงจร บา้น 3 ชัน้   ใช ้17  วา่ง 1 วงจร

บา้น 2 ชัน้ ไม่เกิน 200 ม.2  ใช ้2x10 mm² บา้น 2 ชัน้ ไม่เกิน 200 ม.2  ใช ้2x10 mm²

เดินลอยไม่เกิน 12  ม. สายดิน 1x6 mm² เดินลอยไม่เกิน 15  ม. สายดิน 1x6 mm² ทัง้บา้น 2 และ 3 ชัน้  ใช ้THW 2x25 mm²

บา้น 2 , 3 ชัน้ เกิน 201 ม.2  ใช ้ 2x25 mm² บา้น 2 , 3 ชัน้ เกิน 201 ม.2  ใช ้2x25 mm²

 เดินลอยในอากาศ ระยะจากชายคา
เดินลอยไม่เกิน 20 ม. สายดิน 1x10 mm²

เดินลอยไม่เกิน 12 ม. สายดิน 1x10 mm² เดินลอยไม่เกิน 15 ม. สายดิน 1x10 mm²

แท่งกราวด์

ยี่หอ้สายไฟ

ท่อรอ้ยสายไฟฟา้ภายในบา้น

อปุกรณส์วิทซไ์ฟ ,เตา้รบัตา่งๆ

สวิทซไ์ฟแสงสวา่ง หอ้งทั่วไป 1 จดุ , หอ้งที่มีระเบยีง 2 จดุ หอ้งทั่วไป 1 จดุ , หอ้งที่มีระเบยีง 2 จดุ หอ้งทั่วไป 1 จดุ, หอ้งที่มีระเบยีง 2 จดุ

ก าหนดให ้1 ดวงโคม ครอบคลมุ 9 ตร.ม. ก าหนดให ้1 ดวงโคม ครอบคลมุ 8 ตร.ม. ก าหนดให ้1 ดวงโคม ครอบคลมุ 7 ตร.ม.

เตา้รบัคูมี่กราวด์ หอ้งทั่วไป 2 จดุ , หอ้งครวั 2 จดุ หอ้งทั่วไป 2 จดุ , หอ้งครวั 3 จดุ หอ้งทั่วไป 2 จดุ , หอ้งครวั 3 จดุ

แพนทรี ่2 จดุ , ซกัรดี 1 จดุ แพนทรี ่2 จดุ , ซกัรดี 1 จดุ แพนทรี ่3 จดุ , ซกัรดี 2 จดุ

วงจรแสงสวา่ง

วงจรเตา้รบั

PREMA #PM-901  กระจกกรอบพลาสติก + ชัน้วางของพลาสติก + ราวแขวนผา้

COTTO รุน่ C-1444 "ชารอน"  กดหนา้  

COTTO รุน่ C013 "เคนซิงตนั"  20"

PREMA รุน่ PM161Q9 (HM) แบบกา้นปัด น า้เย็นอยา่งเดียว

TOP เคานเ์ตอรแ์ละบา่หลงัชกัโครกใชแ้กรนิตไทยสีเทา  ขนาดสั่งตดั 1,700  บาท/ม2

ขนาด 0.75 X 0.90 ม. หรือแลว้แตแ่บบ  กรอบอลมีูเนียมสีขาว

ราวเดี่ยวยาว 60 ซม.  แสตนเลสแท ้เกรด 304

SANWA หรอื KITZ   Ø ¾" 

COTTO รุน่ C0237/C411 "ซาซา่"

COTTO รุน่ CT-167-D(HM) "ARONA"  แบบกา้นโยก  น า้เย็นอยา่งเดียว

บา้น 2 ชัน้ รวม 2 วงจร   /  บา้น 3 ชัน้ รวม 3 วงจร ใชล้กูเซอรกิ์ตธรรมดา 16 แอมป์

บา้น 2 ชัน้ รวม 2 วงจร   /  บา้น 3 ชัน้ รวม 3 วงจร ใชล้กูเซอรกิ์ต RCBO 20 แอมป์

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด
( ฉบบัยอ่ )

สายเมนไฟฟา้ (สาย THW)

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

PANASONIC หรอื B-TICINO แบบฝังผนัง หนา้กากสีขาวนวล

แท่งเหล็กชบุทองแดง  Ø 5/8"  ยาว 2.40 เมตร  ทอ้งตลาด  ปักลกึ 30 ซม. ห่างอาคาร 60 ซม.

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

บา้น 2 ชัน้ พืน้ที่ใชส้อย  ไม่เกิน 200 ม.2  ใชมิ้เตอร ์15(45) แอมป์

บา้น 2 ชัน้ พืน้ที่ใชส้อย  เกิน 201 ม.2  ใชมิ้เตอร ์ 30(100) แอมป์

บา้น 3 ชัน้  ทกุขนาดพืน้ที่  ใชมิ้เตอร ์30(100) แอมป์

แผงควบคมุไฟฟา้ SQUARE-D

 พรอ้มกราวดบ์าร ์ 18 ชอ่ง
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วงจรเครือ่งปรบัอากาศ บา้น 2 ชัน้ เตรยีมให ้3 วงจร บา้น 2 ชัน้ เตรยีมให ้4 วงจร บา้น 2 ชัน้ เตรยีมให ้5 วงจร

บา้น 3 ชัน้ เตรยีมให ้5 วงจร บา้น 3 ชัน้ เตรยีมให ้6 วงจร บา้น 3 ชัน้ เตรยีมให ้6 วงจร

บา้น 2 ชัน้ เตรยีมให ้2 วงจร บา้น 2 ชัน้ เตรยีมให ้3 วงจร บา้น 2 ชัน้ เตรยีมให ้3 วงจร

วงจรเครือ่งท  าน า้อุน่ บา้น 3 ชัน้ เตรยีมให ้3 วงจร บา้น 3 ชัน้ เตรยีมให ้3 วงจร บา้น 3 ชัน้ เตรยีมให ้4 วงจร

ใชล้กูเซอรกิ์ต RCBO 32 แอมป์ ใชล้กูเซอรกิ์ต RCBO 32 แอมป์ ใชล้กูเซอรกิ์ต RCBO 32 แอมป์

วงจรอ่ืนๆ จากตูเ้มน

เตา้รบั T.V. ไม่รวมเสาอากาศ บา้น 2 ชัน้ ให ้2 จดุ / บา้น 3 ชัน้ ให ้4 จดุ บา้น 2 ชัน้ ให ้3 จดุ / บา้น 3 ชัน้ ให ้6 จดุ บา้น 2 ชัน้ ให ้4 จดุ / บา้น 3 ชัน้ ให ้7 จดุ

เตา้รบั TEL.

เตา้รบัจา่ยสญัญาณ LAN

บา้น 2 ชัน้  = 2 จดุ

บา้น 3 ชัน้  = 3 จดุ

12.งานระบบสุขาภิบาล ตามข้อก าหนดมาตรฐานของการประปานครหลวง หรือการประปาส่วนภูมิภาค รับประกัน 1 ปี

ท่อประปา

ท่อเมนประปาน า้ดี หลงัมิเตอร์

ท่อประปาน า้ดี เขา้สูต่วับา้น

ท่อโสโครก

ท่อน า้ทิง้

ท่อระบายอากาศ

ถงับ าบดัสิ่งปฏิกลูจากสว้ม

ท่อระบายน า้ทิง้ รอบนอกบา้น

บอ่พกัน า้ทิง้ ภายนอกตวับา้น

หมายเหตุ : -หากวสัดกุ่อสรา้งยกเลิกการผลิต หรอืของขาดตลาด  และทางบรษัิทฯไม่สามารถหาวสัดเุทียบเท่า SPEC ไดใ้นทอ้งตลาด

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

-รบัประกนัโครงสรา้ง 10, 15, 20 ปี  ตามล าดบั

รอ้ยในท่อ PVC สีเหลือง จากต าแหน่งใตฝ้า้เพดานบรเิวณโถงบนัได (รอติด ACCESS POINT)  ไปรวมสายยงัต  าแหน่ง HUB

หรอื SWITCHING  ที่เจา้ของก าหนด  ใชห้วั RJ-45CAT6  โดยมีเตา้รบัไฟฟา้อยูบ่รเิวณใกล้ๆ  AP ทกุจดุ

1 วงจร  ป๊ัมน า้

บา้น 2 ชัน้ เตรยีมให ้1 จดุ / บา้น 3 ชัน้ เตรยีมให ้2 จดุ

ใชส้ายส าหรบัภายในอาคาร CAT6 UTP ULTRA มี BANDWIDTH อยูท่ี่ 250 MHZ ความเรว็สงูสดุ 1000 Mbps ของ LINK

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

ถงับ  าบดัสิ่งปฏิกลูส  าเรจ็รูป AQUA, DOS หรอื COTTO แบบฝังดิน ชนิดไม่เติมอากาศ  ขนาดตามรายการค านวณ

ขนาด Ø 4" ความหนา CLASS 8.5 (หนาปานกลาง)

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

ท่อเมนภายในบา้นขนาด Ø 1" ความหนา CLASS 13.5 (หนามาก)

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

ใชท้่อซีเมนตใ์ยหิน ขนาด Ø 6"

บอ่พกัคอนกรตีฝาปนู ขนาด 30 x 40 ซม. และใชข้นาด 40x50 ซม. เป็นบอ่ดกัขยะ บรรจบสาธารณะ 1 จดุ

-รบัประกนัวสัด ุอปุกรณ ์คณุภาพทั่วไป 1 ปี

ขนาด Ø¾"  ความหนา CLASS 13.5 (หนามาก)

บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จ ำกัด
( ฉบบัยอ่ )


