อยูพอดีรับสรางบาน

ชื่อบาน : บานมีคุณ

รายการวัสดุมาตรฐาน
หมวด
วัสดุโครงสราง

รหัสบาน : UPD-F1-05

รายละเอียด

รายการวัสดุ
เสาเข็ม

เข็มตอกแบบเดี่ยวหรือกลุม ขนาดและจํานวนตามที่วิศวกรกําหนด ยกเวนพื้นที่กอสรางที่ไมสามารถตอกเข็มได ใหใชฐานรากแผแทน

ฐานราก/เสา/คาน

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามที่วิศวกรกําหนด

พื้นโครงสราง

พื้นสําเร็จรูปวางบนคานเททับหนาดวยคอนกรีต / หลอในพื้นที่บางสวน เชน หองน้ํา

พื้นหองนั่งเลน - หองรับประทานอาหาร หรือพื้นที่ทั่วไป

กระเบื้องแกรนิตโตขนาด 60*60 ซม. มาตรฐาน COTTO หรือเทียบเทา ราคาไมเกิน 400 บาท/ตร.ม.

พื้นหองนอน - พื้นหองนอนชั้น 2

กระเบื้องยางหรือกระเบื้องลามิเนตลายไม ราคาไมเกิน 450 บาท/ตร.ม.

พื้นหองน้ํา - สวน Service

กระเบื้องเซรามิคผิวหยาบขนาด 30*30 ซม. มาตรฐาน COTTO ราคาไมเกิน 200 บาท/ตร.ม.

พื้นโรงรถ

พื้นคอนกรีตขัดหยาบ

ผนังทั่วไป

ผนังกออิฐมวลเบาฉาบเรียบ ทาสีตามแบบ มาตรฐาน TOA หรือเทียบเทา

ผนังหองน้ํา

ผนังกออิฐมวลเบา กรุกระเบื้องเซรามิกผิวมัน 20*20 ซม. ราคาไมเกิน 180 บาท/ตร.ม.

ผนังหองครัว (สวนเคาเตอร)

ผนังกออิฐมวลเบา กรุกระเบื้องเซรามิกผิวมัน 15*30 ซม. ราคาไมเกิน 180 บาท/ตร.ม.

ประตูเปดภายในทั่วไป

ประตูไมอัดกรุผิวลามิเนตสีขาวรวมวงกบ ราคาไมเกิน 3,000 บาท /บาน

ประตูเปดภายนอก - สวนเปยก

ประตู UPVC สีขาวรวมวงกบ ราคาไมเกิน 4,200 บาท/บาน

ประตูหองน้ํา

ประตู PVC ราคารวมวงกบ ไมเกิน 2,500 บาท/บาน

กันชนประตู

แบบติดพื้นหรือแมเหล็ก ราคาไมเกิน 100 บาท/ชุด

ลูกบิดประตู

ชุดลูกบิดหัวกลมทั่วไป ราคาไมเกิน 250 บาท/ชุด

ประตูอลูมิเนียม

อลูมิเนียมสีดํา กระจกตัดแสงหนา 6 มม.

วัสดุหนาตาง

หนาตางอลูมิเนียม

อลูมิเนียมสีดํา กระจกตัดแสงหนา 6 มม.

วัสดุหลังคา

โครงหลังคา

โครงเหล็กเหล็กรูปพรรณ หรือ ทาสีกันสนิม ขนาดและระยะตามที่วิศวกรกําหนด

กระเบื้องหลังคา

แผนหลังคาเมทัลชีทของ BlueScope มีฉนวนกันความรอน หรือเทียบเทา

วัสดุปดผิวพื้น

วัสดุผนัง

วัสดุประตู

อยูพอดีรับสรางบาน

ชื่อบาน : บานมีคุณ

รายการวัสดุมาตรฐาน
หมวด
สุขภัณฑ

ฝาเพดาน

บันได (ถามี)

ราวกันตก (ถามี)
งานสุขาภิบาล

รหัสบาน : UPD-F1-05

รายละเอียด

รายการวัสดุ
โถสุขภัณฑ

โถสุขภัณฑ แบบ Flush Tank ของCOTTO หรือเทียบเทา ราคาไมเกิน 5,000 บาท/ชุด

อางลางหนา หองน้ํา 1

อางแขวนพรอมขาแขวน ราคาไมเกิน 3,000 บาท/ชุด

ฝกบัว

ฝกบัวสายออน ราคา 900 บาท/ชุด

กอกอาวลางหนา

กอกโครเมียม ราคาไมเกิน 500 บาท/ชุด

กอกฝกยัว

กอกโครเมียม ราคาไมเกิน 500 บาท/ชุด

กอกเตี้ย

กอกโครเมียม ราคาไมเกิน 300 บาท/ชุด

กระจกเงา หองน้ํา 1

กระจกเงา ขนาด 96*60 ซ.ม. ราคาไมเกิน 500 บาท/ชุด

ฝาเพดานภายใน

ยิปซั่มบอรดมาตรฐาน SCG หรือเทียบเทาโครงคราวเหล็กชุปกัลวาไนซ ฉาบเรียบทาสีมาตรฐาน TOA หรือเทียบเทา

ฝาเพดานหองน้ํา

ยิปซั่มบอรดมาตรฐาน SCG หรือเทียบเทาชนิดทนความชื้นโครงคราวเหล็กชุปกัลวาไนซ ฉาบเรียบทาสีมาตรฐาน TOA หรือเทียบเทา

ฝาเพดานภายนอก

แผนไฟเบอรซีเมนบอรดมาตรฐาน SCG หรือเทียบเทาโครงคราวเหล็กชุบกัลวาไนซ ฉาบเรียบทาสีมาตรฐาน TOA หรือเทียบเทา

โครงบันได

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดตามที่วิศวกรกําหนด

ลูกนอน

ไมตกแตงบันไดลูกนอนคอนวูดหรือเทียบเทา หนา 10 นิ้ว ยาว 1.20 เมตร ทาสีตามแบบ

ลูกตั้ง

ไมตกแตงบันไดลูกตั้งคอนวูดหรือเทียบเทา หนา 7 นิ้ว ยาว 1.20 เมตร ทาสีตามแบบ

ราวกันตกบันได 1

ราวกันตกไม ขาจับสแตนเลสติดผนัง

ราวกันตกบันได 2

ราวกันตกเหล็กสีขาว Top ไม ขนาดตามแบบ

ทอน้ําดี

ทอ PVC ความหนาชั้น 8.5 ระยะเดินทอจากอาคารถึงมิเตอรไมเกิน 15 เมตร

ทอน้ําเสีย

ทอ PVC ความหนาชั้น 8.5

ถังบําบัดน้ําเสีย

กําหนดโดยวิศวกร

ทอระบายน้ํา

ทอซีเมนใยหิน ขนาด 8" ตอจากตัวอาคารลงทอสาธารณะ ระยะไมเกิน 15 เมตร

กอกสนาม

กอกทองเหลือง มาตรฐาน SANWA หรือเทียบเทา ราคาไมเกิน 150 บาท/ชิ้น

ตะแกรงดักกลิ่น

หองละ 2 จุด

บอพักน้ําเสีย

บอพักสําเร็จรูป 40*40 ซ.ม. ทุกระยะ 6 เมตร หรือทุกมุมหักเลี้ยว

อยูพอดีรับสรางบาน

ชื่อบาน : บานมีคุณ

รายการวัสดุมาตรฐาน
หมวด
งานไฟฟาแสงสวาง
งานไฟฟากําลัง

หมายเหตุ :

รหัสบาน : UPD-F1-05

รายละเอียด

รายการวัสดุ
ดาวไลททั่วไป

ดาวไลทฝงฝาหนากลม สีขาว ราคารวมหลอด LED 5 - 7 W ราคาไมเกิน 150 บาท/ชุด

เตารับ

เตารับ 3 ขา หนากากสีขาว ของ SCHNEIDER หรือเทียบเทา

สายเมน ภายนอก

ใชสายทองแดงหุมฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยว ของไทยยาซากิ หรือบางกอกเคเบิ้ลหรือเทียบเทา ระยะจากชายคาถึงมิเตอรไมเกิน 10.00 เมตร (สําหรับ 15 แอมป)

สายไฟไฟภายใน

ใชสายทองแดงหุมฉนวน PVC ชนิดสายเดี่ยว ของไทยยาซากิ หรือเทียบเทาเดิน รอยทอฝงผนัง

สวิทซไฟ

หนากากสีขาว ของ PHILIPS หรือเทียบเทา

เตารับภายนอก

เตารับ 3 ขา หนากากสีขาว ของ PHILIPS หรือเทียบเทา พรอมหนากากกันน้ํา

แผงควบคุมไฟฟา

Squared ขนาดตามความเหมาะสม

1. ราคานี้ไมรวมงาน Build - in และเครื่องปรับอากาศ ปมน้ํา ถังเก็บน้ํา และฉากกั้นอาบน้ํา
2. ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาวัสดุขางตนได ผูออกแบบจะทําการเสนอรุนเทียบเคียงใหเจาของโครงการพิจารณา

