รายการวัสดุก่อสร้างมาตรฐาน รุ่น DIAMOND SERIES 2-2558

วัสดุก่อสร้างมาตรฐาน รุ่น DIAMOND SERIES

หมวดงาน
1. โครงสร้าง
เสาเข็ม

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด I30 (สาหรับอพาร์ทเม้นท์ 3 ชัน)
้ และขนาด I-35 (สาหรับอพาร์ทเม้นท์ 4 ชัน้ ) ความยาว
ไม่เกิน 21.00 เมตร (2 ท่อนต่อเชือ่ ม)
พื้นที่ต่างจังหวัดใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมขนาด 30 x 30 เซนติเมตร
(สาหรับ อพาร์ทเม้นท์ 3 ชัน)
้ และขนาด 35 x 35 (สาหรับอพาร์ทเม้นท์ 4 ชัน)
้ ความยาว
ไม่เกิน 10.00 เมตร หรือตามวิศวกรกาหนด
สาหรับพืน้ ทีท่ ม่ี สี ภาพเป็นดินแข็งหรือไม่สามารถตอกเสาเข็มได้ ให้ใช้ฐานรากรับน้าหนัก
แทน (ขนาดตามวิศวกรกาหนด)

ฐานราก / เสา / คาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก Prefab System แบบ Multi-Joint Lock โครงสร้างบางส่วนหล่อในที่
ขนาดตามวิศวกรกาหนด

พืน้ ชัน้ ล่าง/พืน้ ชัน้ บนทุก
ชัน้

พืน้ สาเร็จรูปชนิดท้องเรียบวางบนคาน บางส่วนหล่อในที่ หรือตามแบบระบุ

พืน้ จอดรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก (เทและถ่ายน้ าหนักลงบนพืน้ ดิน) ขนาดตามวิศวกรกาหนด

ถนนทางเข้า

ไม่มที กุ แบบ

2. วัสดุปพู นื้
พืน้ ห้องทัวไป
่

ปูดว้ ยไม้ลามิเนตหนา 8 มิลลิเมตร ของผูผ้ ลิต INOVAR รุ่น Classic Elegance
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC

พืน้ ห้องน้ า

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรดเอ ผลิตภายในประเทศ(ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ เฉลียง / โถงทางเดิน

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรดเอ ผลิตภายในประเทศ(ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ระเบียง

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรดเอ ผลิตภายในประเทศ(ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ ห้องเก็บของ

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรดเอ ผลิตภายในประเทศ(ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)

พืน้ โรงรถ

ผิวซีเมนต์ขดั หยาบ

พืน้ ทางเท้า (ถ้ามี)

ผิวซีเมนต์ขดั หยาบ
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พืน้ ถนนทางเข้า

ไม่มที กุ แบบ

พืน้ ดาดฟ้า

พืน้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิดขัดมันเรียบ ทาระบบกันซึม

3. ผนัง/วัสดุปผู นัง
ผนังทัวไป
่

ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา (AutoClave Concrete) ของผูผ้ ลิต INSEE SUPERBLOCK
หรือ Q-CON ความหนา 7.5 เซนติเมตร ฉาบปูนเรียบ ทาสี

ผนังห้องน้าทัวไป
่

ปูดว้ ยกระเบือ้ งเคลือบเกรดเอ ผลิตภายในประเทศ(ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)
สูงไม่เกิน 1.60 เมตร

ผนังโชว์ (ถ้ามี)

ก่อด้วยคอนกรีตมวลเบา (Auto Clave Concrete) ความหนา7.5 เซนติเมตร วัสดุกรุผวิ
ใช้กระเบือ้ งแกรนิตสีธรรมชาติ ของผูผ้ ลิต KENZAI ขนาด 2”x 8” หรือ BEZEN รุ่น
Japan Classic ขนาด 2”x 9” หรือเทียบเท่า ปูเว้นร่อง ไม่ยาแนว (ราคาไม่เกินตาราง
เมตรละ 550 บาท กรณีกรุดว้ ยวัสดุไฟเบอร์ซเี มนต์ ให้ใช้ของผูผ้ ลิตตราช้าง หรือ
CONWOOD หรือ ตามแบบระบุ

4. ฝ้ าเพดาน
ฝ้าเพดานภายในทัวไป
่

แต่งชักร่องแผ่นพืน้ สาเร็จรูปชนิดท้องเรียบ ทาสี

ฝ้าชายคา (ถ้ามี)

ใช้แผ่นไฟเบอร์ซเี มนต์บอร์ดของผูผ้ ลิต ตราช้าง หรือ ยิปรอค หนา 6 มิลลิเมตร ตีเว้น
ร่อง โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc ตีบวั มอบไม้สงั เคราะห์กว้าง 2 นิ้ว

ฝ้าโถงต้อนรับ

ใช้แผ่นยิปซัมบอร์
่ ดของผูผ้ ลิต ตราช้าง หรือ ยิปรอค ความหนา 9 มิลลิเมตร ฉาบเรียบ
รอยต่อ โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc # 26 ชันบนติ
้
ดตัง้ ช่องเซอร์วสิ สาเร็จรูป ขนาด
60x60 ซม. จานวน 1 ช่อง

ฝ้าห้องน้า

ใช้แผ่นยิบซัมบอร์
่ ดชนิดทนชืน้ ของผูผ้ ลิต ตราช้าง หรือ ยิปรอค หนา 9 มิลลิเมตร โครง
เคร่าอลูมเิ นียม T-bar

ฝ้าเฉลียง / ระเบียง

ใช้แผ่นยิบซัมบอร์
่ ดชนิดทนชืน้ ของผูผ้ ลิต ตราช้าง หรือ ยิปรอค หนา 9 มิลลิเมตร ฉาบ
เรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กเคลือบ Zinc

5. หลังคา
โครงหลังคา

ใช้เหล็กเคลือบ Zinc ป้องกันการเกิดสนิม ติดตัง้ ด้วยระบบน๊อตและสกรู ขนาดตาม
วิศวกรกาหนด

หลังคา

ตามแบบระบุ
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เชิงชาย (ถ้ามี)

ใช้เชิงชายไฟเบอร์ซเี มนต์บอร์ด ของผูผ้ ลิต COONWOOD รุ่น Two In One ชนิดเคลือบ
สีรองพืน้ หรือของผูผ้ ลิตตราช้าง ขนาด 6”, 8” กรณีวสั ดุมุงเป็น Metal Sheet ใช้
Flashing และวัสดุครอบปิดชายสีเดียวกับหลังคา

6. วงกบ
วงกบห้องพัก

ใช้วงกบไฟเบอร์ซเี มนต์ขนาด 2x4 นิ้ว ทาสีขาว

วงกบประตู(ภายนอก)

ใช้วงกบไวนิล

วงกบประตูหอ้ งน้ าทัวไป
่

ใช้วงกบ PVC หรือเทียบเท่า

7. หน้ าต่าง
หน้าต่างห้องน้ า

ใช้ไวนิล ชนิดบานติดตาย (ซ้อนเกร็ด) ของผูผ้ ลิต AMIGO ติดกระจกฝ้า หนา 1 ½ หุน
หรือตามแบบระบุ

หน้าต่างบานเกล็ด (ถ้ามี)

ใช้ไวนิลของผูผ้ ลิต AMIGO ติดกระจกใสหนา 1 ½ หุน หรือตามแบบระบุ

8. ประตู
ประตูทางเข้าหลัก

ใช้ไวนิล ชนิดบานเลือ่ นของผูผ้ ลิต AMIGO ระบบ Single Lock ติดกระจกใสหนา 1 ½
หุน หรือตามแบบระบุ

ประตูระเบียง

ใช้ไวนิล ชนิดบานเลือ่ นของผูผ้ ลิต AMIGO ระบบ Single Lock ติดกระจกใสหนา 1 ½
หุน หรือตามแบบระบุ

ประตูหอ้ งน้ า

ใช้บานพร้อมวงกบ PVC หรือเทียบเท่า

ประตูหอ้ งพัก

ใช้บาน HDF ทาสีขาว หรือเทียบเท่า

ประตูเปิดออกดาดฟ้า

ใช้บานพร้อมวงกบเหล็ก ตามแบบระบุ

ประตูหอ้ งเก็บของใต้
บันได (ถ้ามี)

ใช้บานพร้อมวงกบไวนิลสาเร็จรูป ชนิดมีเกล็ดระบาย ของผูผ้ ลิต AMIGO

9. อุปกรณ์ ประตู-หน้ าต่าง
ลูกบิดประตูทวไป
ั่

ใช้ลูกบิดสแตนเลส Royal รุ่น 3100 หรือเทียบเท่า

บานพับประตูทวไป
ั่

ใช้บานพับสแตนเลส ISEO รุ่น 422413SS ขนาด 3”x4” หรือเทียบเท่า

อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง

ใช้ตามผูผ้ ลิตประตู หน้าต่าง ระบุ
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อุปกรณ์บานเกล็ดหน้าต่าง ใช้ของผูผ้ ลิตสามศร หรือเทียบเท่า
(ถ้ามี)
อุปกรณ์ประตูทางเข้าหลัก ใช้ตามผูผ้ ลิตประตู หน้าต่าง ระบุ (ยกเว้นระบบ Key-card)
10. สุขภัณฑ์

ใช้ของผู้ผลิ ต COTTO (สีขาว) หรือของผูผ้ ลิ ต AMERICAN STANDARD (สีขาว)
รุ่นเทียบเท่า (ตามที่บริ ษทั ฯกาหนด)

โถส้วมนังราบชั
่
กโครก

ใช้รุ่น C1401 พร้อมอุปกรณ์

สายชาระ

ใช้ฝกั บัวฉีดชาระรุ่น CT993H#WH (HM)

อ่างล้างหน้า

ใช้รุ่น C013 ชนิดแขวน ก๊อกอ่างล้างหน้าใช้รุ่น CT1091C26(HM)

ทีใ่ ส่สบู่

ใช้รุ่น C805

ฝกั บัวสายอ่อน

ใช้ฝกั บัวพร้อมสาย รุ่น S73#WH(HM)

หิง้ วางของ

ใช้รุ่น C821 ขนาด 6”x18”

กระจกเงา

ใช้รุ่น PM903

ราวแขวนผ้า

ใช้รุ่น C812

ก๊อกน้ า

ใช้รุ่น CT175C11(HM)

ทีใ่ ส่กระดาษชาระ

ใช้รุ่น C814

ระบายน้ าทิง้ พืน้ ห้องน้ า

ใช้ชนิดตะแกรงดักกลิน่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” (สีเ่ หลีย่ ม) ฝงั ในพืน้ จานวนห้องละ 2 จุด

11. บันไดภายใน
โครงสร้างบันได

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดตามวิศวกรกาหนด

เสา / ราวบันได

ใช้เหล็กกลมขนาดตามแบบระบุ

ลูกนอน / พืน้ ชานพัก

ใช้กระเบือ้ ง 12”x12” เกรดเอ ผลิตในประเทศ (ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท)
พร้อมจมูกบันได PVC

12. งานประปา
ท่อน้ าดี/ท่อประปา

ขนาดตามข้อกาหนดมาตรฐานของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค
ท่อเมนใช้ PVC ของผูผ้ ลิต ตราช้าง หรือท่อน้ าไทย ขนาด 1” ต่อจากอาคารถึงมิเตอร์
ประปาระยะไม่เกิน 30.00 เมตร ท่อเมนภายในขนาด 1” ท่อแยกใช้ท่อ PVC ขนาด 4 หุน
ความหนาชัน้ 13.5 พร้อมบอลวาล์วก้านโลหะต่อแยกชัน้
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ท่อเมนน้ าเสีย/ท่อเมน
โสโครก

ท่อส้วมใช้ทอ่ PVC ขนาด 5” ท่อน้ าทิง้ ใช้ท่อ PVC ขนาด 3” ความหนาชัน้ 8.5

ท่อระบายอากาศ

ท่อ PVC ขนาด 1” ความหนาชัน้ 5

มิเตอร์น้ าประปา
(ห้องพัก)

ขนาด 4 หุน

ถังน้ าสารองน้ าชัน้ ล่างใต้
ดิน

ใช้ของผูผ้ ลิต AQUALINE รุ่น 226-PTU 3000 หรือ ของผูผ้ ลิต PP รุน่ S30UG ขนาด
ความจุ 3,000 ลิตร ขนาดความจุ 3,000 ลิตร จานวน 3 ใบ หรือเทียบเท่า

ถังน้ าสารองน้ าชัน้ ดาดฟ้า ใช้ของผูผ้ ลิต AQUALINE รุ่น 233DWN 2000 ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จานวน 8 ใบ
สาหรับ อพาร์ทเม้นท์ 4 ชัน้ และจานวน 6 ใบ สาหรับอพาร์ทเม้นท์ 3 ชัน้ หรือของผูผ้ ลิต
PP รุ่น D-TANK ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จานวน 8 ใบ สาหรับอพาร์ทเม้นท์ 4 ชัน้
จานวน 6 ใบ สาหรับ อพาร์ทเม้นท์ 3 ชัน้ หรือเทียบเท่า
ปมั น้ า

ใช้ของมิตซูบชิ ิ รุ่น WP405 ขนาด 400 วัตต์

13. สุขาภิ บาล
ถังบาบัดน้ าเสีย

ใช้ของผูผ้ ลิต AQUALINE รุ่น FCT-SF10S (ฝงั ในดิน) จานวน 2 ใบ
ใบ หรือของผูผ้ ลิต PP รุ่น Eco Tank (EC-50) จานวน 2 ใบ หรือเทียบเท่า

บ่อพัก

บ่อพัก คสล. ขนาดตามแบบระบุ ทุกระยะ 6.00 เมตร และทุกมุมเลีย้ ว

ท่อระบายน้า

ใช้ท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะระยะไม่เกิน
30.00 เมตร

14. งานไฟฟ้ า ขนาดสายไฟฟ้ าตามข้อกาหนดมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวงหรือการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
หรือตามแบบกาหนด (ชนิ ดไฟ 3 เฟส)
สายเมนภายนอก

ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยว (THW) ขนาด 4x120 sq.mm. สาหรับ
ความสูงอาคารไม่เกิน 3 ชัน้ และขนาด 4x185 sq.mm. สาหรับความสูงอาคารไม่เกิน 4
ชัน้ ของผูผ้ ลิตไทยยาซากิ หรือเทียบเท่า ต่อจากอาคาร ความยาวสายไฟฟ้า
ไม่เกิน 30.00 เมตร เดินลอย(ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ)

สายไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ

กาหนดเดินสายไฟฟ้าสาหรับเครื่องปรับอากาศ ห้องพักละ 1 จุด (ติดตัง้ ภายหลัง)

แผงควบคุมไฟฟ้าหลัก
(Main Distribution

ชนิดตูเ้ หล็กขนาดและอุปกรณ์ตามแบบระบุ
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Board)
แผงควบคุมไฟฟ้าย่อย
ประจาชัน้
(Distribution Board)

ชนิดตูเ้ หล็กขนาดและอุปกรณ์ตามแบบระบุ

แผงมิเตอร์ประจาชัน้

มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ ควบคุมตามจานวนห้อง

แผงควบคุมประจาห้อง

ใช้ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น E4C44 ชนิด 4 ช่อง ขนาด 5 แอมป์ หรือเทียบเท่า

เครื่องปรับอากาศ

ไม่มที กุ ห้อง

สวิตช์แสงสว่าง

ใช้ชนิดฝงั เรียบ ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น M3 ห้องละ 3 จุด (ห้องพัก, ห้องน้า และระเบียง)

้า
ปลักไฟฟ
๊

ใช้ชนิดฝงั เรียบ ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น M3E230 ห้องละ 2 จุด

ปลักที
๊ ว/ี โทรศัพท์/อินเตอร์ ใช้ชนิดฝงั เรียบ ของผูผ้ ลิต HACO รุ่น M3-XPT (ทีวแี ละโทรศัพท์), M3-J51
เนท
(อินเตอร์เน็ต) กาหนดให้อย่างละ 1 จุดต่อห้อง
15. ดวงโคม

ใช้ของผู้ผลิ ต SYLVANIA รุ่น E-SY set หรือเทียบเท่า

ห้องพัก

ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ขนาด 36 วัตต์ 1 ชุด

ห้องน้ า

ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ขนาด 18 วัตต์ 1 ชุด

ระเบียง

ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ขนาด 18 วัตต์ 1 ชุด

ทางเดิน

ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ขนาด 36 วัตต์ ชันละ
้ 3 ชุด

ห้องเก็บของ

ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ขนาด 18 วัตต์ 1 ชุด

โถงทางเข้า

ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเปลือย ขนาด 36 วัตต์ 2 ชุด

16. มิ เตอร์ไฟฟ้ า-ประปา
มิเตอร์ประปาถาวร

บริษทั ฯ บริการติดต่อขออนุญาตติดตัง้ กับการประปา โดยลูกค้าเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่าย,
ค่าธรรมเนียม และเงินประกันมิเตอร์

มิเตอร์ไฟฟ้าถาวร

บริษทั ฯ บริการติดต่อขออนุญาตติดตัง้ กับการประปา โดยลูกค้าเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่าย,
ค่าธรรมเนียม และเงินประกันมิเตอร์

17. งานสี
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ผนังภายนอก

สีอะคริลคิ ชนิดทาภายนอก ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น Supershield หรือเทียบเท่า ทารองพืน้
1 ครัง้ ทาทับ 2 ครัง้

ผนังภายใน

สีอะคริลคิ ชนิดทาภายใน ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น 4 Season หรือเทียบเท่าทารองพืน้ 1
ครัง้ ทาทับ 2 ครัง้

เหล็กทัวไป
่

ทาสีน้ ามัน ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น Glipton หรือเทียบเท่า ทาสีกนั สนิม (ผิวเหล็ก) 1 ครัง้
ทับหน้า 2 ครัง้

บานประตู

ทาสีน้ ามัน ของผูผ้ ลิต TOA รุ่น Glipton หรือเทียบเท่า ทาทับ 3 ครัง้

18. ระดับพืน้ ชัน้ ล่าง
กรณีพน้ื ต่างระดับ

สูงกว่าระดับดินในพืน้ ทีก่ อ่ สร้างประมาณ 0.80 เมตร หรือตามแบบระบุ

19. งานอื่นๆ
ถังดับเพลิง

ใช้ของผูผ้ ลิต BOFAY รุ่น BF-155D ขนาด 6.8 กิโลกรัม หรือเทียบเท่า
(ติดตัง้ ชัน้ ละ 1 ถัง)

การป้องกันปลวก

ลูกค้าเป็นผูจ้ ดั หาเอง

คอนกรีต

ใช้คอนกรีตผสมเสร็จของผูผ้ ลิต ซีแพค นครหลวง หรือ ทีพไี อ

วัสดุปกู ระเบือ้ งเคลือบ

ใช้ปนู กาวซีเมนต์

หมายเหตุ :
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ สาหรับการเปลีย่ นแปลงบางรายการตามความเหมาะสม แต่ทงั ้ นี้มูลค่ารวมไม่น้อยกว่าทีร่ ะบุไว้
ตามรายการข้างต้น และไม่รวมรายการก่อสร้างอื่นๆ ดังต่อไปนี้
- งานรือ้ ถอนอาคารเดิมหรือสิง่ ปลูกสร้างอื่นๆ
- งานตกแต่งภายในและจัดสวน
- งานท่อระบายน้ าภายนอกขอบเขตทีด่ นิ
- งานมุง้ ลวด, เหล็กดัดประตู-หน้าต่าง, รางน้ าฝน
- งานระบบปรับอากาศ
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