รายการ

รายการวัสดุสําหรับผู ้สูงอายุ

งานโครงสร้าง

เสาเข็ม

คอนกรีตอัดแรงพืนทีหน ้าตัดรูปตัว I ขนาด 0.22x0.22 เมตรความยาวตาม
แบบวิศวกรรมกําหนดยกเว ้นพืนทีทีไม่สามารถตอกเข็มได ้ให ้ใช ้เสาเข็มเจาะ
ตามวิศวกรรมออกแบบเพือรับนํ าหนักแทน
(ค่าใช ้จ่ายทีเพิมขึนเจ ้าของเป็ นผู ้รับผิดชอบ)

ฐานราก, เสา, คาน

ระบบเสาคานสําเร็จรูป หรือคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบวิศวกรรม

พืนชันล่าง

พืนสําเร็จรูปวางบนคานบางส่วนเป็ นพืนฝากคานหล่อในที

พืนโรงรถ

พืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบวางพืนบนคาน (ON BEAM)

พืนส่วนลานซักล ้าง

พืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบวางบนดิน(ON GROUND)

งานพืนและว ัสดุปพ
ู น
ื
โรงจอดรถ

คอนกรีตขัดหยาบ

โถง, ห ้องรับแขก, ส่วนทาน
อาหาร, ห ้องทํางาน

กระเบือง GRANITO ขนาด 60X60 ซม.ราคาไม่เกิน ตร.ม.ละ 350 บาท
พร ้อมบัวผนังคอนวูดขนาด 4"

ห ้องนอนผู ้สูงอายุ

พืนลดแรงกระแทก (Shock Absorption Floor)
ห ้องนอนทัวไป

ห ้องนํ าผู ้สูงอายุ

พืนไม ้กระเบืองยาง หนา 4มม.พร ้อมบัวเชิงผนังของบริษัทผู ้ผลิต (ราคารวม
ค่าติดตังไม่เกินตรม.ละ 600 บาท)
กระเบืองเคลือบขนาด 8” x 8”ราคากระเบือง ไม่เกิน ตร.ม.ละ 250บาท
(แบบกันลืน)

ห ้องนํ าทัวไป

กระเบืองเคลือบขนาด 8” x 8”ราคากระเบือง ไม่เกิน ตร.ม.ละ 250 บาท

เฉลียง, ระเบียง

กระเบืองเคลือบขนาด 8” x 8”ราคากระเบือง ไม่เกิน ตร.ม.ละ 250 บาท

ห ้องครัว,ห ้องแม่บ ้าน

กระเบืองเคลือบขนาด 12” x 12”ราคากระเบือง ไม่เกิน ตร.ม.ละ 250 บาท

เก็บของ, ซักรีด, ส่วนซักล ้าง

กระเบืองเคลือบ ขนาด 8” x 8”ราคากระเบือง ไม่เกิน ตร.ม.ละ 250 บาท

งานผน ังและว ัสดุบผ
ุ น ัง
ผนังทัวไป

ก่ออิฐมอญหรืออิฐมวลเบาQ-con ฉาบเรียบทาสี(เลือกอย่างใดอย่างหนึง)

ห ้องนํ า

กระเบืองเคลือบ ขนาด 8” x 8”(ปูสงู จรดฝ้ าเพดาน)
ราคากระเบืองไม่เกินตร.ม.ละ 250 บาท
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งานฝ้าเพดาน

ฝ้ าภายใน

ยิปซัมบอร์ด ตราช ้าง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ
ฝ้ าห ้องนํ า

ยิปซัมบอร์ด ตราช ้าง (ชนิดกันชืน) หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ

ฝ้ าชายคา, ภายนอก, โรงรถ

แผ่นฝ้ าตราช ้างรุน
่ สมาร์ทบอร์ด (แบบขอบเรียบ) หนา 4 มม.ตีเว ้นร่อง 5 มม.
โครงเคร่า C-Line

งานหลังคา

โครงหลังคา

Easy truss แปกัลวาไนซ์
แผ่นสะท ้อนความร ้อน

ตราช ้างรุน
่ ซีแพคโมเนียหนา 7 ไมครอน (เฉพาะหลังคารอบบน)

กระเบืองหลังคา
ซีแพคโมเนียสีมาตรฐาน
(แดงกุหลาบ , เทานกพิราบ,อิฐอําไพ,นํ าตาลโกเมน)

ไม ้เชิงชาย, ไม ้ปิ ดเชิงชาย

คอนวูด รุน
่ ทูอน
ิ วัน

งานประตู – หน ้าต่าง (ขนาดไม ้ทีระบุเป็ นนิว เป็ นไม ้ก่อนการปรับไสแต่ง)

ห ้องทัวไป
วงกบไม ้เนือแข็งขนาด
2” x 4” ประตู HDF, DORIC (บานมาตรฐาน)
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ห ้องนํ า

วงกบไม ้เนือแข็งขนาด
2” x 5” ประตู UPVC POLYWOOD (บานเกล็ดล่าง)

ทางเข ้าบ ้าน

อลูมเิ นียมสีขาวอบ / ประตูไม ้เนือแข็ง ลูกฟั กกระจกเขียวใส หนา 5 มม.
(ตามแบบ)

ประตูด ้านนอก

วงกบไม ้ ขนาด 2” x 4” ประตู UPVC POLYWOOD

บานหน ้าต่าง

อลูมเิ นียมสีขาวอบ /หน ้าต่างไม ้เนือแข็ง ลูกฟั กกระจกใสเขียว หนา 5 มม.
(ตามแบบ) ยกเว ้นห ้องนํ าใช ้ลูกฟั กกระจกฝ้ า

ี แตนเลสรุน
อุปกรณ์ประตู , หน ้าต่าง (สส
่ มาตรฐานของบริษัท)

มือจับประตู

COLT
กลอนฝั งประตู

COLT

บานพับ, กันชน

COLT

งานบันได (ขนาดไม ้ทีระบุเป็ นนิว เป็ นไม ้ก่อนการปรับไสแต่ง)
ลูกกรง, ราวบันได, ราวระเบียง

เหล็กรูปพรรณ ทําสีนํามัน

มือจับราวบันได

เหล็กรูปพรรณ ทําสีนํามัน ราวบันได KA POWER

ลูกนอน

ลูกนอนบันได KA POWER

ชานพักบันได

ชานพักบันได KA POWER

งานไฟฟ้ า (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้ า)
มิเตอร์ไฟฟ้ า ( ลูกค ้า )
บริษัทฯ ติดตัง Breaker

มิเตอร์ตามขนาดของตัวบ ้าน

แผงควบคุมไฟฟ้ า

ใช ้คอนซูเมอร์ยน
ู ต
ิ ชนิดตู ้เหล็ก พร ้อมเซอร์กต
ิ เบรกเกอร์ SQUARE - D

สายเมนไฟฟ้ า
สายไฟฟ้ า

THAI YAZAKI ขนาดตามมิเตอร์เดินร ้อยท่อฝั งดินความยาว ไม่เกิน 20 ม.
จากผนังด ้านนอกอาคาร
สายไฟฟ้ า THAI YAZAKI, PHELDOGE,
BANGKOK CABLE เดินร ้อยท่อ PVC. ฝั งในผนัง

สวิตซ์และปลัก

PANASONIC รุน
่ WIDE SERIES

จุดเครืองปรับอากาศ

เดินสายไฟฟ้ าทิงไว ้ทีตําแหน่งวาง COMPRESSOR AIR

จุดเครืองทํานํ าร ้อน / นํ าอุน
่

เดินสายไฟฟ้ าทิงไว ้ตําแหน่งเครืองทํานํ าร ้อน / นํ าอุน
่

จุดเครืองปั มนํ า

เดินสายไฟฟ้ าทิงไว ้ตําแหน่งวางปั มนํ า
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กริงไฟฟ้ า

เดินสายกริงไฟฟ้ า

ดวงโคมพร ้อมอุปกรณ์

ลูกค ้าเป็ นผู ้จัดหา

งานประปา – สุขาภิบาล ( ท่อเมนประปาความยาวไม่เกิน 20 ม.)
มิเตอร์ประปา

(ผู ้ว่าจ ้างเป็ นผู ้รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียม)

ท่อประปาภายใน

ท่อ PVC CLASS 13.5 (สําหรับท่อนํ าดี)
ท่อ PVC CLASS 8.5 (สําหรับท่อโสโครก, ท่อนํ าทิง) ท่อ PVC CLASS 5
(สําหรับท่อระบายอากาศ) ถัง DOS ตามบริษัทกําหนด

ถังดักไขมัน

ตามขนาดของตัวบ ้าน

ท่อระบายนํ า

ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส ้นผ่าศูนย์กลาง 8” ความยาวรวมไม่เกิน 20 ม.

บ่อพักนํ าสําเร็จรูป

บ่อพักสําเร็จรูปขนาด 40 x 50 ซม. ทุกระยะ 6 ม.

งานสุขภัณฑ์
ห ้องนํ าผู ้สูงอายุ

SC-6652(WH) ขาวชักโครกCT
ชักโครก

อ่างล ้างหน ้า

ชักโครก (ห ้องนํ าทัวไป)

อ่างล ้างหน ้าชนิดฝั งเคาน์เตอร์
(ห ้องนํ าทัวไป)

อ่าง COTTO ฟอล์ออล
SC00537 ขาว

TF-2399NSCW สี ขาว

TF-0477-WT(Ceros)สี ขาว
พร้อมก๊อก A7001C โครเมียม
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ทีวางสบู่

ทีใส่กระดาษชําระ

ราวแขวนผ ้า

กระจกเงา

ฝั กบัวสายอ่อน

สายฉีดชําระ

TF-9251 romika สีขาว

K-2501-43-N

CT 052 สีโครเมียม

กระจกเจียรปรี สังตัดตามขนาดเคาน์เตอร์

A-6015-HS

VRH
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ก๊อกนํ าเตีย (จอดรถและลาน
ซักล ้าง )

SUNWA

หินแกรนิตในประเทศ
ราคาไม่เกิน ตร.ม.ละ 1,200 (รวมค่าติดตัง)

เคาเตอร์อา่ งล ้างหน ้า

งานส ี

ภายใน – ภายนอก , ฝ้ าชายคา

สีนําอะครีลค
ิ TOA – Shield 1
(Nano Silicone)

วงกบ, ประตู, งานโครงเหล็ก

สีนํามัน TOA

งานป้ องกันปลวก

เดินระบบท่อตามแนว
คานคอดิน

* รายการอาจมีการเปลียนแปลง ตามสภาวะการตลาดโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า *
หมายเหตุ
รายการก่อสร้างไม่รวมรายการต่อไปนี
1. งานถมดิน จัดสวน
2. งานรัวและประตูรวั
3. งานถนนทางเข ้าบ ้านทีเกินเขตแนวโรงรถตามแบบก่อสร ้าง

ค่าก่อสร้างไม่รวมรายการต่อไปนี
1. งานถมดิน จัดสวน ,งานรัว, ประตูรวั
2. งานถนนทางเข ้าบนบ ้านทีเกินเขตแนวโรงรถ และงานเทพืนทางเดินรอบบ ้าน
3. งานปั กเสาไฟ-พาดสายไฟฟ้ าและงานวางท่อเมนประปา,ท่อเมนระบายนํ า-บ่อพักสาธารณะผ่านหน ้าทีดิน
4. กรณีสถานทีก่อสร ้างไม่มท
ี เก็
ี บกองวัสดุกอ
่ สร ้าง และทีปลูกตังบ ้านพักคนงาน
หมวดงานร ับประก ัน
1. งานรับประกันงานโครงสร ้างบ ้าน เป็ นเวลา 10 ปี
2. งานรับประกันงานหลังคา เป็ นเวลา 5 ปี
3. งานรับประกันงานก่อสร ้างอันเนืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท เป็ นเวลา 1 ปี
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