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2. เหล็กเสรมิโครงสรา้ง

4. พื1นโครงสรา้ง

WORAPONG ENGINEERING 1997 CO., LTD
บรษัิท วรพงษว์ศิวกรรม 1997 จํากดั

168/3 พหลโยธนิ ซอย 30, แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กทม 10900
Tel: 02-939-6461-2, 084-467-7784 Email: info@wel1997.com Website: www.wel1997.com

รายการวัสดุโครงการ อพาร์ทเมน้ต์

PREMIUM SPECA. วัสดุโครงสรา้ง

1. เสาเข็มเจาะ เสาเข็มเจาะ ขนาดตามรายการโครงสรา้งทีHวศิวกรไดค้ํานวณ

เหล็กเสรมิขอ้ออ้ย SD 40 มาตรฐาน มอก.

ใชพ้ื1นระบบ Post Tension

ใชต้ามาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า

PREMIUM SPEC

งบประมาณรวมหอ้งละ 1,200 บาท ยีHหอ้ COLT หรือ YALE

ใชยี้Hหอ้ COTTO ราคารวมสุขภัณฑ์ประมาณ 7,500.- บาท รวมค่าอุปกรณ์แลว้ต่อหอ้ง 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ย

3. คอนกรีต
ใชค้อนกรีต CPAC, TPI, นครหลวง, อนิทรี หรือ เทียบเท่า
คอนกรีตทัHวไปใช ้280 ksc (Cube Strength)
คอนกรีต Post Tension ใช ้380 ksc (Cube Strength)

B. วัสดุงานสถาปัตยกรรม

1. วัสดุผนัง

3. วัสดุประตูหนา้ต่าง

4.  อุปกรณ์ประต-ูหนา้ต่าง

5.  งานสุขภัณฑ์

ผนังภายใน ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7ซม. ฉาบปูน
ผนังภายนอก ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7ซม. ฉาบปูน
ผนังหอ้งนํ1า ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7ซม. ปูกระเบื1องชนฝ้าเพดาน ราคากระเบื1อง 
250.- บาท/ตารางเมตร

งานอลูมเินียม ใชอ้ลูมเินียมสีดํา
กระจก เป็นกระจกสีเขียวใส ความหนา 6มม.
ประตูทางเขา้หอ้งพัก เป็นบาน ไมอ้ัดยาง ขนาด 80x200 ซม. วงกบไมเ้ต็ง 2"x4"
ประตูทางเขา้หอ้งนํ1า เป็นบาน UPVC ขนาด 70x200 ซม. วงกบ UPVC

5. เหล็กรูปพรรณ

2. วัสดุปูพื1น

พื1นหอ้งพัก ปูกระเบื1องแกรนติโต ้60x60 ซม. ราคากระเบื1อง 300.- บาท/ตารางเมตร 
รวมบัวเชงิผนัง
พื1นทางเดนิ ปูกระเบื1องแกรนติโต ้60x60 ซม. ราคากระเบื1อง 300.- บาท/ตารางเมตร 
รวมบัวเชงิผนัง
พื1นหอ้งนํ1า ปูกระเบื1อง 8"x8" ราคา 300.- บาท/ตารางเมตร
พื1นระเบียง ปูกระเบื1อง 8"x8" ราคา 300.- บาท/ตารางเมตร
พื1นจอดรถ คอนกรีตเสรมิเหล็ก ผวิปาดเรียบ
พื1นดาดฟ้า คอนกรีตผวิขัดมัน
พื1นหอ้งปั1ม,หอ้งไฟฟ้า, หอ้งแม่บา้น คอนกรีตผวิขัดมัน

6.  งานสี
ใชส้ี TOA หรือ ICI หรือเทียบเท่า
สีภายใน ทาสีนํ1าอะครีลคิ TOA รุ่น 4 SEASONS 2 เทีHยว
สีภายนอก ทาสีนํ1าอะครีลคิ ICI รุ่น WEATHER SHIELD 2 เทีHยว
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3. ระบบ CCTV
ทางบรษัิทจะเดนิสายไวใ้ห ้
**อุปกรณ์ทางเจา้ของจัดซื1อเอง

7.  งานบันได

ราวบันได เป็นราวเหล็กทาสีนํ1ามัน
จมูกบันได เป็นจมูกบันได PVC
ขั 1นบันไดปูกระเบื1อง  ราคากระเบื1อง 220.- บาท/ตารางเมตร รวมบัวเชงิผนัง
บันไดหนีไฟ เป็นขัดมัน ใส่จมูกบันได PVC

8.  งานราวระเบียง เป็นราวแสตนเลส

C. วัสดุงานระบบไฟฟ้า PREMIUM SPEC

1. ระบบไฟฟ้า

สายไฟเดนิรอ้ยท่อ PVC สายเมนเดนิในรางวายเวย์
เซอร์กติเบรคเกอร ์ใชยี้Hหอ้ ABB, Schneider หรือ เทียบเท่า
ปลัXก สวทิช์ ใชยี้Hหอ้ PANASONIC หรือ BTICINO
สายไฟ ตามมาตรฐาน มอก. เช่น บางกอกเคเบ ิ1ล , PHELPSDODGE หรือ เทียบเท่า
โคมไฟ ภายในหอ้งมีโคมไฟหอ้งละ 3 ดวง หอ้งโถง หอ้งนํ1า ระเบียง
ตูเ้มนไฟฟ้า ใชต้ามมาตรฐาน มอก.

2. ระบบอนิเตอร์เนต ทางบรษัิทจะเดนิสายไวช้ั 1นละ 1 จุด 
**อุปกรณ์ทางเจา้ของจัดซื1อเอง

4. ระบบ MATV
ทางบรษัิทจะเดนิสายไวใ้ห ้
**อุปกรณ์ทางเจา้ของจัดซื1อเอง

5. ระบบโทรศัพท์ ทางบรษัิทจะเดนิสายโทรศัพท์ภายในสํานักงานไวใ้ห ้เพืHอรับรองสายจากองค์กร
โทรศัพท์

6. ระบบ Fire Alarm
ใช ้Heat Detector ในทางเดนิ
ใช ้Smoke Detector ในหอ้งพัก

7. มเิตอร์ไฟ ใช ้มเิตอร์ Digital ของ Mitsubishi หรือ เทียบเท่า
8. พัดลมดูดอากาศ ใช ้พัดลม Hatari ฝังผนัง หรือ เทียบเท่า

D. วัสดุงานระบบสุขาภบิาล PREMIUM SPEC
1. ท่อนํ1าดี ใชท้่อ PVC Class 13.5
2. ท่อสว้ม ท่อนํ1าท ิ1ง ท่ออากาศ ใชท้่อ PVC Class 8.5
3. ท่อนํ1าฝน ใชท้่อ PVC Class 8.5

7. มเิตอร์ไฟ ใช ้มเิตอร์ Digital ของ Mitsubishi หรือ เทียบเท่า
8. พัดลมดูดอากาศ ใช ้พัดลม Hatari ฝังผนัง หรือ เทียบเท่า

4. ท่อดับเพลงิ ใชท้่อเหล็ก Schedule 40 พรอ้มตูด้ับเพลงิแบบท่อแหง้
5. มเิตอร์นํ1า ใช ้SANWA หรือ ASAHI
6. เครืHองสูบนํ1า ใช ้EBARA หรือ MITSUBISHI หรือ เทียบเท่า


