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รายการวัสดุโครงการ อพาร์ท เม ้นต์
A. วัสดุโครงสร ้าง

STANDARD SPEC

1. เสาเข็ม เจาะ

เสาเข็ม เจาะ ขนาดตามรายการโครงสร ้างทีHวศ
ิ วกรได ้คํานวณ

2. เหล็ก เสรม
ิ โครงสร ้าง

เหล็ก เสรม
ิ ข ้ออ ้อย SD 40 มาตรฐาน มอก.

3. คอนกรีต

้
ใชคอนกรี
ต CPAC, TPI, นครหลวง, อ น
ิ ทรี หรือ เทียบเท่า
คอนกรีตทัHวไปใช ้ 280 ksc (Cube Strength)
คอนกรีต Post Tension ใช ้ 380 ksc (Cube Strength)

4. พื1นโครงสร ้าง

้ 1นระบบ Post Tension
ใชพื

5. เหล็ก รูปพรรณ

้
ใชตามาตรฐาน
มอก. หรือ เทียบเท่า

B. วัสดุงานสถาปั ตยกรรม

STANDARD SPEC

1. วัสดุผนัง

ผนังภายใน ก่อ อ ฐิ มวลเบา ความหนา 7ซม. ฉาบปูน
ผนังภายนอก ก่อ อ ฐิ มวลเบา ความหนา 7ซม. ฉาบปูน
ผนังห ้องนํ1า ก่อ อ ฐิ มวลเบา ความหนา 7ซม. ปูก ระเบื1อ งชนฝ้ าเพดาน ราคากระเบื1อ ง
200.- บาท/ตารางเมตร

2. วัสดุปูพื1น

พื1นห ้องพัก ปูก ระเบื1อ งแกรนต
ิ โต ้ 60x60 ซม. ราคากระเบื1อ ง 220.- บาท/ตารางเมตร
ไม่รวมบัวเชงิ ผนัง
พื1นทางเดน
ิ ปูก ระเบื1อ งแกรนต
ิ โต ้ 60x60 ซม. ราคากระเบื1อ ง 220.- บาท/ตาราง
เมตร ไม่รวมบัวเชงิ ผนัง
พื1นห ้องนํ1า ปูก ระเบื1อ ง 8"x8" ราคา 200.- บาท/ตารางเมตร
พื1นระเบียง ปูก ระเบื1อ ง 8"x8" ราคา 200.- บาท/ตารางเมตร
พื1นจอดรถ คอนกรีตเสรม
ิ เหล็ก ผิวปาดเรียบ
พื1นดาดฟ้ า คอนกรีตผิวขัดมัน
พื1นห ้องปั 1ม ,ห ้องไฟฟ้ า, ห ้องแม่บ ้าน คอนกรีตผิวขัดมัน

3. วัสดุประตูหน ้าต่าง

้ ม เิ นียมสีธรรมชาตห
งานอลูม เิ นียม ใชอลู
ิ รือ สีอ บขาว
กระจก เป็ นกระจกสีเ ขียวใส ความหนา 6มม.
ประตูทางเข ้าห ้องพัก เป็ นบาน HDF ขนาด 80x200 ซม. วงกบไม ้เต็ง 2"x4"
ประตูทางเข ้าห ้องนํ1า เป็ นบาน PVC ขนาด 70x200 ซม. วงกบ PVC

4. อุปกรณ์ประตู-หน ้าต่าง

งบประมาณรวมห ้องละ 750 บาท ยีHห ้อ COLT หรือ YALE

5. งานสุขภัณฑ์

ใชยี้ Hห ้อ COTTO ราคารวมสุขภัณฑ์ประมาณ 5,000.- บาท รวมค่าอุปกรณ์แ ล ้วต่อ ห ้อง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท ้าย

6. งานสี

ใชส้ ี TOA หรือ ICI หรือ เทียบเท่า
สีภายใน ทาสีนํ1าอะครีลค
ิ TOA รุ่น 4 SEASONS 2 เทีHยว
สีภายนอก ทาสีนํ1าอะครีลค
ิ ICI รุ่น WEATHER SHIELD 2 เทีHยว
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7. งานบันได

ราวบันได เป็ นราวเหล็ก ทาสีนํ1ามัน
จมูก บันได เป็ นจมูก บันได PVC
ขัน
1 บันไดปูก ระเบื1อ ง ราคากระเบื1อ ง 220.- บาท/ตารางเมตร ไม่รวมบัวเชงิ ผนัง
บันไดหนีไ ฟ เป็ นขัดมัน ใส่จมูก บันได PVC

8. งานราวระเบียง

เป็ นราวเหล็ก ทาสีนํ1ามัน

C. วัสดุงานระบบไฟฟ้ า

STANDARD SPEC

1. ระบบไฟฟ้ า

สายไฟเดน
ิ ร ้อยท่อ PVC สายเมนเดน
ิ ในรางวายเวย์
เซอร์ก ต
ิ เบรคเกอร์ ใชยี้ Hห ้อ ABB, Schneider หรือ เทียบเท่า
ปลัXก สวิทช์ ใชยี้ Hห ้อ PANASONIC หรือ BTICINO
สายไฟ ตามมาตรฐาน มอก. เช่น บางกอกเคเบิล
1 , PHELPSDODGE หรือ เทียบเท่า
โคมไฟ ภายในห ้องมีโคมไฟห ้องละ 3 ดวง ห ้องโถง ห ้องนํ1า ระเบียง
้
ตู ้เมนไฟฟ้ า ใชตามมาตรฐาน
มอก.

2. ระบบอ น
ิ เตอร์เ นต

ั 1 ละ 1 จุด
ทางบรษ
ิ ั ทจะเดน
ิ สายไว ้ชน
**อุปกรณ์ทางเจ ้าของจัดซ ื1อ เอง

3. ระบบ CCTV

ทางบรษ
ิ ั ทจะเดน
ิ สายไว ้ให ้
**อุปกรณ์ทางเจ ้าของจัดซ ื1อ เอง

4. ระบบ MATV

ทางบรษ
ิ ั ทจะเดน
ิ สายไว ้ให ้
**อุปกรณ์ทางเจ ้าของจัดซ ื1อ เอง

5. ระบบโทรศัพท์

ทางบรษ
ิ ั ทจะเดน
ิ สายโทรศัพท์ภายในสํานัก งานไว ้ให ้ เพืHอ รับรองสายจากองค์ก ร
ั
โทรศพท์

6. ระบบ Fire Alarm

ใช ้ Heat Detector ในทางเดน
ิ
้
ใช Smoke Detector ในห ้องพัก

7. ม เิ ตอร์ไ ฟ

ใช ้ ม เิ ตอร์ Digital ของ Mitsubishi หรือ เทียบเท่า

8. พัดลมดูดอากาศ

ใช ้ พัดลม Hatari ฝั งผนัง หรือ เทียบเท่า

D. วัสดุงานระบบสุขาภบ
ิ าล
1. ท่อ นํ1าดี
้ ท่อ นํ1าทงิ1 ท่อ อากาศ
2. ท่อ สวม
3. ท่อ นํ1าฝน
4. ท่อ ดับเพลงิ
5. ม เิ ตอร์นํ1า
6. เครืHอ งสูบนํ1า
7. ม เิ ตอร์ไ ฟ
8. พัดลมดูดอากาศ

STANDARD SPEC
้
ใชท่อ PVC Class 13.5
้ อ PVC Class 8.5
ใชท่
้ อ PVC Class 8.5
ใชท่
้ อ เหล็ก Schedule 40 พร ้อมตู ้ดับเพลงิ แบบท่อ แห ้ง
ใชท่
ใช ้ SANWA หรือ ASAHI
ใช ้ EBARA หรือ MITSUBISHI หรือ เทียบเท่า
ใช ้ ม เิ ตอร์ Digital ของ Mitsubishi หรือ เทียบเท่า
ใช ้ พัดลม Hatari ฝั งผนัง หรือ เทียบเท่า
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