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BUILDING FLOOR PLAN

Building: KA-NE-02

Category: Plan&Layout
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1.ทางเข้าหลัก
2.ห้องนั่งเล่น

3.ทานอาหาร/ครัว
4.โรงรถ

5.พื้นที่ซักล้าง
6.ห้องน้้า 1

7.ห้องนอน 1
8.ห้องนอน 2

9.ห้องน้้า 2
10.โถงบันได
11.เก็บของ

12.ห้องนอน 3
11

BEDROOM x 3 BATHROOM x 2

KITCHEN x 1 WASHING x 1

DINNING x 1

LIVING x 1

PARKING x 1STORAGE x 1

TOTAL AREA = 107 sq.m.
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LIVING AREA
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หมวด รายการวสัดุ รายละเอียด

วสัดโุครงสรา้ง

เสาเข็ม เข็มตอก แบบเดี่ยวหรอืกลุม่ ขนาดและจ านวนตามวิศวกรก าหนด

ฐานราก/เสา/คาน โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดตามวิศวกรก าหนด

พืน้โครงสรา้ง พืน้ส  าเรจ็รูปวางบนคานเททบัหนา้ดว้ยคอนกรตี / หลอ่ในที่บางสว่น เชน่หอ้งน า้

วสัดปิุดผิวพืน้

พืน้หอ้งนั่งเลน่-ทานขา้ว หรอืพืน้ที่ทั่วไป กระเบือ้งแกรนิตโตข้นาด 60*60 ซม. มาตรฐาน COTTO หรอืเทียบเทา่ ราคาไมเ่กิน 380 บาท/ตรม.

พืน้หอ้งนอน-พืน้ชัน้ 2 กระเบือ้งยางหรอืกระเบือ้งลามิเนตลายไม ้ราคาไมเ่กิน 400 บาท/ตรม.

พืน้หอ้งน า้-สว่น service กระเบือ้งเซรามิคผิวหยาบขนาด  30*30 ซม. มาตรฐาน COTTO  ราคาไมเ่กิน 180 บาท/ตรม.

พืน้โรงรถ พืน้คอนกรตีขดัหยาบ

วสัดผุนงั

ผนงัทั่วไป ผนงัก่ออิฐมวลเบาฉาบเรยีบ ทาสีตามแบบ มาตรฐาน TOA หรอืเทียบเทา่ 

ผนงัหอ้งน า้ ผนงัก่ออิฐมวลเบา กรุกระเบือ้งเซรามิคผิวมนั 20*20 ซม. ราคาไมเ่กิน 180 บาท/ตรม.

ผนงัครวั (สว่นเคานเ์ตอร)์ ผนงัก่ออิฐมวลเบา กรุกระเบือ้งเซรามิคผิวมนั 15*30 ซม.  ราคาไมเ่กิน 180 บาท/ตรม.

วสัดปุระตู

ประตเูปิดภายในทั่วไป ประตไูมอ้ดักรุผิวลามิเนตสีขาวรวมวงกบ ราคาไมเ่กิน 3000 บาท / บาน

ประตเูปิดภายนอก-สว่นเปียก ประต ูUPVC สีขาวรวมวงกบ ราคาไมเ่กิน 3500 บาท/บาน

ประตหูอ้งน า้ ประต ูPVC ราคารวมวงกบไมเ่กิน 2500 บาท/บาน

กนัชนประตู แบบติดพืน้ หรอืแมเ่หล็ก ราคาไมเ่กิน 100 บาท/ชดุ

ลกูบิดประตู ชดุลกูบิดหวักลมทั่วไป ไมเ่กิน 250 บาท/ชดุ

ประตอูลมิูเนียม อลมิูเนียมสีด  า กระจกเทมเปอรห์นา 6 มม.

วสัดหุนา้ตา่ง หนา้ตา่งอลมิูเนียม อลมิูเนียมสีด  า กระจกเทมเปอรห์นา 6 มม.
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หมวด รายการวสัดุ รายละเอียด

วสัดหุลงัคา

โครงหลงัคา โครงเหล็กชบุกลัวาไนซก์นัสนิม หรอื ทาสีกนัสนิม ขนาดและระยะตามวิศวกรก าหนด

กระเบือ้งมงุหลงัคา แผ่นเมทลัชีท ของ Bluescope หรอืเทียบเทา่

รางน า้ รางน า้สเตนเลส หรอื คอนกรตีหลอ่ในที่ทากนัซมึ กวา้ง 6 นิว้ซอ่นทอ่ในผนงั , หรอืรางน า้ คสล ตามแบบ

สขุภณัฑ์

โถสขุภณัฑ์ โถสขุภณัฑ ์แบบ Flush Tank ของ AMS หรอื COTTO ราคาไมเ่กิน 3000 บาท/ชดุ

อา่งลา้งหนา้ หอ้งน า้ 1 อา่งแขวน พรอ้มขาแขวน ราคาไมเ่กิน 2000 บาท/ชดุ

ฝักบวั ฝักบวัรางเลื่อน สี โครเมียม ของ RASLAND รุน่ : WR H9(S)  890.-/ชดุ 

ก๊อกอา่งลา้งหนา้ ก๊อกโครเมียม ราคาไมเ่กิน 500 บาท/ชดุ

ก๊อกฝักบวั ก๊อกโครเมียม ราคาไมเ่กิน 500 บาท/ชดุ

ก๊อกเตีย้ ก๊อกโครเมียม ราคาไมเ่กิน 300 บาท/ชดุ

กระจกเงา หอ้งน า้ 1 กระจกเงา ขนาด 96*60 ซม ราคาไมเ่กิน 500 บาท / ชดุ

ฝา้เพดาน

ฝา้เพดานภายใน ยิปซั่มบอรด์มาตรฐาน SCG หรอืเทียบเทา่โครงครา่วเหล็กชบุกลัป์วาไนซ์ ฉาบเรยีบทาสมีาตรฐาน TOA หรอืเทียบเทา่

ฝา้เพดานหอ้งน า้ ยิปซั่มบอรด์มาตรฐาน SCG หรอืเทียบเทา่ ชนิดทนความชืน้ โครงครา่วเหล็กชบุกลัป์วาไนซ์ ฉาบเรยีบทาสีมาตรฐาน TOA หรอืเทียบเทา่

ฝา้เพดานภายนอก แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนบอรด์มาตรฐาน SCG หรอืเทียบเทา่โครงครา่วเหล็กชบุกลัป์วาไนซ์ ฉาบเรยีบทาสีมาตรฐาน TOA หรอืเทียบเทา่

บนัได (ถา้มี)

โครงบนัได แมบ่นัไดเหล็ก ขนาดตามวิศวกรก าหนด

ลกูนอน ไมต้กแตง่บนัไดลกูนอนคอนวดูหรอืเทียบเทา่ หนา้ 10 นิว้ยาว 1.2 เมตร ทาสีตามแบบ

ลกูตัง้ ไมต้กแตง่บนัไดลกูตัง้คอนวดูหรอืเทียบเทา่ หนา้ 7 นิว้ยาว 1.2 เมตร ทาสีตามแบบ

ราวกนัตก (ถา้มี)
ราวกนัตกบนัได 1 ราวกนัตกไม ้ขาจบัสเตนเลสติดผนงั

ราวกนัตกบนัได 2 ราวกนัตกเหล็กสีขาว Top ไม ้ขนาดตามแบบ
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หมวด รายการวสัดุ รายละเอียด

งานสขุาภิบาล

ทอ่น า้ดี ทอ่ PVC ความหนาชัน้ 8.5 ระยะเดินทอ่จากอาคารถึงมิเตอรไ์มเ่กิน 15 เมตร

ทอ่น า้เสีย ทอ่ PVC ความหนาชัน้ 8.5 

ถงับ าบดัน า้เสีย ก าหนดโดยวิศวกร

ทอ่ระบายน า้ ทอ่ซีเมนใยหิน 8" ตอ่จากตวัอาคารลงทอ่สาธารณะระยะไมเ่กิน 15 เมตร

ก๊อกสนาม ก๊อกทองเหลือง มาตรฐาน SANWA หรอืเทียบเทา่ ราคาไมเ่กิน 100 บาท/ชิน้

บอ่พกัน า้เสีย บอ่พกัส  าเรจ็รูป 40*40 ซม. ทกุระยะ 6 เมตร หรอื ทกุมมุหกัเลีย้ว

งานไฟฟา้แสงสวา่ง ดาวนไ์ลทท์ั่วไป ดาวนไ์ลทฝั์งฝา้หนา้กลม สีขาว ราคารวมหลอด LED Blub 5-7 W ไมเ่กิน 100 บาท/ชดุ

งานฟา้ก าลงั

เตา้รบั เตา้รบั 3 ขา หนา้กากสีขาว ของ SCHNEIDER หรอืเทียบเทา่

สวิทชไ์ฟ
หนา้กากสีขาว ของ SCHNEIDER หรอืเทียบเทา่     

เตา้รบัภายนอก เตา้รบั 3 ขา หนา้กากสีขาว ของ SCHNEIDER หรอืเทียบเทา่ พรอ้มหนา้กากกนัน า้

แผงควบคมุไฟฟา้ square d ขนาด ตามเหมาะสม

หมายเหตุ : ไม่รวมงาน Build-in และ เครื่องปรับอากาศ , ปั๊มน ้า-ถังน ้า , ฉากกั นอาบน ้า
หมายเหตุ 2 : ในกรณีที่ไม่สามารถหาซื อวัสดุข้างต้นได้ ผู้ออกแบบจะท้าการเสนอรุ่นเทียบเคียงให้เจา้ของโครงการพิจารณา
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69/425 เนเชอร่า เทรนด์ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

TEL: 082-4963050 , 094-9644252

FB: Craft Architect สร้างสถาปัตย์

IG: Craft Architect

E-mail: Craft.arch01@gmail.com

CONTACT

Architectural and design service

Craft Architect

“เพราะเรา ใส่ใจในทุกรายละเอียด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ”


