
1. โครงสราง (Structure)

โครงสรางทั่วไปคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระบบหลอในที่  (Conventional),  โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณตามมาตรฐานวิศวกรรม หรือ โครงหลังคาสําเร็จรูป

1.1 เสาเข็ม เสาเข็มตอก คอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ตามมาตรฐานวิศวกรรม

เสาเข็มเจาะ คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบเจาะแหง ตามมาตรฐานวิศวกรรม

1.2 ฐานราก/เสา/คาน/บันได/พื้นบางสวน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามมาตรฐานวิศวกรรม คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC หรือเทียบเทา

1.3 พื้นทั่วไป แผนพื้นสาํเร็จรูปแบบทองเรียบ (Plank Slab) ,ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh)

1.4 พื้นซักลาง/พื้นโรงรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก วางบนดิน ตามมาตรฐานวิศวกรรม

1.5 เหล็กเสริมในคอนกรีต เหล็กเสนกลม และ เหล็กเสนขอออย ตามมาตรฐานวิศวกรรม 

1.6 โครงหลังคา เหล็กรูปพรรณ หรือ โครงหลังคาสําเร็จรูป (ตราเพชร) ตามมาตรฐานวิศวกรรม 

ระดับพื้นในตัวบานสูงไมนอยกวา 50 ซม.จากระดับดิน

**รายละเอียดในงานโครงสรางตาง ๆ ใหเปนไปตามการออกแบบของวิศวกรโครงสราง

2. สถาปตยกรรม (Architecture)

2.1 วัสดุมุงหลังคา ขึ้นกับรูปทรงหลังคา

ปนหยา, จั่ว กระเบื้องคอนกรีต รุน CT เพชร ตราเพชร ติดแผนสะทอนความรอนอะลูมิเนียมฟอยล

สี Standard Colour ยกเวน นํ้าตาลสุขนิเวศน เทาสายลม และ เทาหิมะ

เพิงหมาแหงน Metal Sheet 0.35 มม. พรอมฉนวนกันความรอน PU หนา 1" Bluescope

เชิงชาย ไมเชิงชาย สําเรจ็รูป ตราเพชร หรือเทียบเทา (ตามแบบ)

2.2 ฝาเพดาน ระดับฝาสูง 2.80 เมตร หรือ ตามแบบ

ฝาภายใน ยิปซั่มบอรด 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

ฝาหองน้ํา ยิปซั่มบอรด ชนิดกันความชื้น 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

ฝาภายนอก ยิปซั่มบอรด ชนิดกันความชื้น 9 มม. หรือ ไฟเบอรซีเมนตบอรด 4 มม.

2.3 ผนัง ความหนาผนังไมนอยกวา 10 ซม.

ผนังท่ัวไป กออิฐมวลเบา ตราเพชร หนา 7.5 ซม. ฉาบเรียบ ฉาบบาง(สกิมโคท)

ผนังภายนอก กออิฐมวลเบา ตราเพชร หนา 7.5 ซม. ฉาบเรียบ ฉาบบาง(สกิมโคท) 

ผนังหองนํ้า กออิฐมวลเบา ตราเพชร หนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องผนังสูงจรดฝา

2.4 สี

ผนังภายใน สีรองพื้นปูนใหม TOA 4 Seasons ทา 1 เที่ยว

สีจริง TOA 4 Season ทา 2 เที่ยว (เลือกได 3 ส)ี

ผนังภายนอก สีรองพื้นปูนใหม TOA 4 Seasons ทา 1 เที่ยว

สีจริง TOA 4 Season ทา 2 เที่ยว (เลือกได 3 ส)ี

ฝาเพดาน สทีาฝา TOA 4 Seasons ทา 1 เที่ยว

เหล็กรูปพรรณ สีรองพื้นกันสนิม TOA ทา 1 เที่ยว

2.5 ประตู และ อุปกรณ

ประตูหนาบานทางเขาหลัก ประตูอะลูมิเนียมอบขาว หนา 1.2 มม. กระจกสีเขียวใสตัดแสง หนา 6 มม.

ประตูหองนอน UPVC 80 x 200 ซม. 2,000 บาท/บาน

รายการวัสดุมาตฐาน

(Standard materials)

12,000 บาท/บาน
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ประตูหองนํ้า UPVC 70 x 200 ซม.

ประตูหองเก็บของ UPVC 70 x 200 ซม. หรือ ตามแบบ

ประตูภายนอก UPVC 80 x 200 ซม.

วงกบ ไม หรือ UPVC

บานพับ สเตนเลส ทั่วไปตามทองตลอด

กันชน SOLEX หรือเทียบเทา

ลูกบิดทั่วไป ลูกบิดหองทั่วไป/หองนํ้า SOLEX รุน 5500 SS ติดตั้งแบบระบบปกติ

2.6 หนาตาง

กระจก กระจกสเีขียวใสตัดแสง หนา 6 มม.

วงกบ อะลูมิเนียมอบขาว 1.2 มม. พรอมรางมุงลวด

** รูปแบบการเปดเปนไปตามมาตรฐานบริษัท

2.7 บันได และ ราวกันตก

ลูกนอน ไมยางพาราประสาน หนา 25 มม.

ลูกตั้ง ทาสี TOA 4season 

ชานพัก ไมยางพาราประสาน หนา 25 มม.

ราวกันตกบันได และ ราวกันตกภายใน

ราวจับ ไมยางพาราประสาน 25 x 75 มม.

โครงเหล็กราวจับ เหล็กทาสีกันสนิม TOA 1 เที่ยว และ สจีริง 2 เที่ยว TOA Glipton

ราวกันตกภายนอก

ราวจับ เหล็กทาสีกันสนิม TOA 1 เที่ยว และ สจีริง 2 เที่ยว TOA Glipton

โครงเหล็กราวจับ เหล็กทาสีกันสนิม TOA 1 เที่ยว และ สจีริง 2 เที่ยว TOA Glipton

2.8 วัสดุปูพื้น-ผนัง

พื้นชั้นลางภายในบาน กระเบื้องแกรนิตโต (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 60x60 cm. 

พื้นชั้นบนภายในบาน กระเบื้องแกรนิตโต (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 60x60 cm. 

พื้นและผนังหองนํ้า กระเบื้องเซรามิก (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 40x40 ซม. 

พื้นระเบียง ชั้น บน-ลาง กระเบื้องเซรามิก (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 40x40 ซม. 

พื้นหองครัว กระเบื้องแกรนิตโต (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 60x60 cm. 

พื้นหองเก็บของในบาน กระเบื้องแกรนิตโต (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 60x60 cm. 

พื้นซักลางนอกบาน กระเบื้องเซรามิก (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 40x40 ซม. 

พื้นเฉลียงหนาบาน กระเบื้องแกรนิตโต (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 60x60 cm. 

พื้นหองแมบาน กระเบื้องแกรนิตโต (รวมคิ้ว ยาแนว) 

พื้นและผนังหองนํ้า หองแมบาน กระเบื้องเซรามิก (รวมคิ้ว ยาแนว)  ขนาดไมเกิน 40x40 ซม. 

คิ้ว และ ตวัจบกระเบื้อง ติดตั้งดวยวัสดุ PVC ตามแบบ

กาวยาแนว TOA EZY FIX

ที่จอดรถ คอนกรีตขัดหยาบ

2.9 เคร่ืองสุขภัณฑ และ อุปกรณ

โถสวมนั่งราบชักโครก สุขภัณฑสองชิ้น COTTO พรอมอุปกรณครบชุด

อางลางหนาแบบแขวน อางลางหนา COTTO พรอมอุปกรณครบชุด

300 บาท/ตร.ม.

150 บาท/ตร.ม.

4,000 บาท/หอง

1,500 บาท/หอง

150 บาท/ตร.ม.

200 บาท/ตร.ม.

1,000 บาท/เมตร

300 บาท/ตร.ม.

300 บาท/ตร.ม.

250 บาท/ตร.ม.

200 บาท/ตร.ม.

250 บาท/ตร.ม.

200 บาท/ตร.ม.

80 บาท/ชิ้น

200 บาท/ชิ้น

250 บาท/ชิ้น

1,000 บาท/ชิ้น

100 บาท/เมตร

60 บาท/ชิ้น

1,500 บาท/บาน

1,000 บาท/บาน

2,000 บาท/บาน

500 บาท/วง
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ที่วางสบู วัสดุทั่วไป

ที่ใสกระดาษชําระ วัสดุทั่วไป

ฝกบัว วัสดุทั่วไป

สายชําระ วัสดทุั่วไป

ก็อกนํ้าลางพื้นในหองนํ้า วัสดทุั่วไป

กระจกเงา วัสดุทั่วไป

ราวแขวนผา วัสดุทั่วไป

หองนํ้าแมบาน สุขภัณฑ และ อุปกรณตาง ๆ เลือกใชวัสดุทั่วไป

3. ระบบประปา (Sanitary system)

ระบบประปา เดินรอยทอ PVC สีฟา ฝงผนัง และ เดินรอยทอ PVC บนฝาเพดาน ทอนํ้าใชผลิตภัณฑของ ทอนํ้าไทย หรือ SCG หรือเทียบเทา 

ที่ไดรับมาตรฐาน มอก.

3.1 ทอนํ้า

ทอเมนจากมิเตอรถึงตัวบาน ทอ PVC Class 13.5 ⌀ ¾” (6 หุน) 

ทอนํ้าดี เมน/ยอย ภายใน ทอ PVC Class 13.5 ⌀ ½” (4 หุน) 

ทอนํ้าทิ้ง ทอ PVC Class 8.5 ⌀ 2” 

ทอนํ้าเสียหรือทอโสโครก ทอ PVC Class 8.5 ⌀ 4” 

ทออากาศ ทอ PVC Class 8.5 ⌀ 1” 

ทอระบายนํ้าภายนอก ทอซีเมนตใยหิน ⌀ 6” เดินยาวถึงบอสาธารณะหนาที่ดินไมเกิน 20 เมตร

บอพัก พรอมบอพักสําเร็จรูปขนาด 30 x 40 ซม. ทุก ๆ ระยะ ไมเกิน 6 เมตร

ถังบําบัดน้ําเสีย ถังบําบัดนํ้าเสีย ชนิดไฟเบอรกลาสส ผลติภัณฑของ SJ ขนาดตามแบบ

ถังดักไขมัน ถังดักไขมันสําเร็จรูปชนิดฝงดิน ผลิตภัณฑของ SJ ขนาดตามแบบ

บอซึม ขนาดและความลึกตามแบบ กรณีกอสรางในที่ดินที่ไมมีทางนํ้าสารธารณะตัดผาน

3.2 อุปกรณ และ ตําแหนง

ก็อกสนามนอกบาน SANWA รุน CKT 15  (หนาบาน และ ซักลาง สวนละ 1 จุด)

ทอนํ้าดี ทิ้งปลายทอ PVC Class 13.5 ⌀ ½” (4 หุน)  (บริเวณหองครัวและซักลาง 1 จุด/สวน)

ทอนํ้าทิ้ง ทิ้งปลายทอ PVC Class 8.5 ⌀ 2”  (บริเวณหองครัว 1 จุด)

4. ระบบไฟฟา (Electrical system)

ระบบไฟฟา 1 เฟส ขนาด 15(45)A เดินรอยทอ PVC สีเหลืองฝงผนัง และ เดินรอยทอ PVC บนฝาเพดาน สายไฟฟาใชผลิตภัณฑของ YAZAKI หรือเทียบเทา 

ที่ไดรับมาตรฐาน มอก.

4.1 สายไฟและสายสื่อสาร

ตูคอนซูเมอรยูนิต/ลูกเซอรกิต Schneider หรือเทียบเทา (จํานวน 1 จุด)

สายไฟ (เมนภายนอก) THW #16 (เดินลอยในอากาศจากตัวบานถึงมิเตอรไฟฟาไมเกิน 20 เมตร)

สายไฟ (เมนกราว) THW #10 (เดินตามแบบ)

หลักดิน ( ground rod ) เสนผานศูนยกลาง 5/8 " ยาว 2.40 เมตร

สายไฟ (เคร่ืองทํานํ้าอุน ) THW #4, #2.5(G) ทิ้งปลายสาย (เฉพาะหองนํ้าที่มีสวนอาบนํ้า หองละ 1 จุด)

สายไฟ (คอยลรอนเคร่ืองปรับอากาศ) THW #4, #2.5(G)  ทิ้งปลายสาย (หองรบัแขก หองนอน หองละ 1 จุด)

สายไฟ (ปลั๊กไฟ) THW #2.5 

สายไฟ (แสงสวาง) THW #1.5 (วงจรยอย) และTHW #2.5 (วงจรเมน) 

50 บาท/จุด

3,000 บาท/หลัง

1,000 บาท/หลัง

400 บาท/หอง

250 บาท/หอง

100 บาท/หอง

500 บาท/หอง

250 บาท/หอง

3,000 บาท/หอง

250 บาท/หอง

200 บาท/หอง
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4.2 อุปกรณไฟฟาและการสื่อสาร

โคมดาวนไลทหนากลม PHILIPS 4 นิ้ว ขั้วหลอดไฟ E27 (หองละไมเกิน 4 จุด หรอื ตามแบบ)

โคมไฟเพดาน อะคริลกิกลม LED 24 วัตต (หองนอนใหญ 1 จุด)

โคมไฟติดผนังภายนอก LUZINO อะลูมิเนียม ขั้วหลอดไฟ E27 (ทางเขาหลักหนาบาน 2 จุด)

โคมไฟติดผนังภายใน LUZINO พลาสตกิ ขั้วหลอดไฟ E27 (โถงบันได 2 จุด)

ชุดรางยาว ชุดราง T8 หลอด LED 20 วัตต (ทางออกนอกตัวบาน และ ซกัลาง สวนละ 1 จุด)

สวิตช PANASONIC WIDE สีขาว หรือเทียบเทา (ตําแหนงและจํานวนตามแบบ)

ปลั๊กไฟ PANASONIC WIDE สีขาว หรือเทียบเทา (หองทั่วไปไมเกิน 4 จุด หรอื ตามแบบ)

ปลั๊กไฟกันนํ้า PANASONIC WIDE สีขาว หรือเทียบเทา (หองนํ้าใหญ ซักลาง โรงรถ สวนละ 1 จุด)

เตารับสัญญาณ TV PANASONIC WIDE สีขาว (หองรบัแขกและหองนอนใหญ หองละ 1 จุด)

เตารับอินเตอรเน็ต LAN PANASONIC WIDE สีขาว (หองรบัแขกและหองนอนใหญ หองละ 1 จุด)

หลอดไฟ PHILIPS ขั้วหลอดไฟ E27 ไมเกิน 9 วัตต

** รายละเอียดจํานวนจริง ใหยึดตําแหนง และ จํานวนตามแบบ ขนาดสายไฟใชจริงตามมาตรฐาน

5. ระบบกําจัดปลวก

ทอ PE ระบบทอ LDPE เดินใตพื้นชั้น 1 บริเวณขางคาน

150 บาท/จุด

250 บาท/จุด

300 บาท/จุด
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รับประกัน 1 ป หลงัจากสงมอบ ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กําหนด

เสา พื้น คาน และ บันได 10 ป หลงัจากสงมอบ ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กําหนด

รับประกันการรั่วซึมหลังคา 1 ป จาก ตราเพชร และ 1 ป โดยบริษัทฯ

การเคลียรพื้นที่และทางเขาออกสําหรับเตรียมความพรอมในการกอสราง เชน ตัดหญา ถมดนิ และ รื้อถอน

การกอสรางรั้ว หรือ สวนเสริมอื่นใดนอกจากตัวบาน

เสาเข็มเจาะ กรณทีี่ไมสามารถตอกเสาเข็มได

งานทําถนนทางเขา, พื้นคอนกรีตรอบตัวบาน และ จัดสวน

การดําเนินเร่ืองขอ มิเตอรนํ้า ชั่วคราว และ ถาวร

การดําเนินเร่ืองขอ มิเตอรไฟฟา ชั่วคราว และ ถาวร

เหล็กดัด มุงลวด และ รางนํ้าฝน 

สถานที่พักคนงาน กรณไีมมีที่ใหคนงานพักอาศัย

สถานที่วางวัสดุหนางาน 

ปมนํ้า ถังเก็บนํ้า และ ฐานวาง

เคานเตอรคอนกรีตหองครัว

พัดลมดูดอากาศ

คาธรรมเนียมการเขาทํางานสําหรับโครงการ

ขนาดไมอาจลดลงจากที่ระบุไวเล็กนอย จากการไสผิวเรียบ ซึ่งเปนปกติของงานไมทั่วไป

โครงสรางที่อยูบนดิน หรือ บนเสาเข็มสั้น อาจมีการทรดุตัวบาง เปนปกติวิสัยไมถือวาเปนความบกพรองของงาน 

และ ไมอยูในเงื่อนไขรับประกัน

ภาพโฆษณา โมเดลบาน 3 มิติ เปนเพียงภาพสําหรับโฆษณาเทานั้น รายละเอียดตาง ๆ ใหยึดตามสัญญา และ 

แบบกอสราง เทานั้น

เริ่มนับตั้งลงเสาเข็มแลวเสร็จ โดยระยะเวลากอสรางโดยประมาณ

- 360 วัน สําหรบั บานพักอาศัยพื้นที่ใชสอย 100 - 350 ตร.ม. หรือ ตามสัญญา

- 450 วัน สําหรบั บานพักอาศัยพื้นที่ใชสอยตั้งแต 350 ตร.ม. ขึ้นไป หรือ ตามสัญญา

**บริษัท สิรปินทวี จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณียกเลิกรายการกอสราง และ วัสดุบางรายการไมสามารถเปลี่ยนเปนเงนิสดได และเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ

 โดยจะจัดหาวัสดุทดแทนที่มีคุณภาพใกลเคียงกันไมวาจะเน่ืองจากวัสดุขาดตลาดหรือเพื่อความเหมาะสม

(Warranty)

รายการที่ไมรวมในการกอสราง

(Not included in the list)

หมายเหตุ

(Remark)

การรับประกัน

รายการท่ี 1

รายการท่ี 2

รายการท่ี 3

รายการท่ี 4

รายการท่ี 5

รายการท่ี 6

รายการท่ี 7

รายการท่ี 8

รายการท่ี 12

ระยะเวลากอสราง

รายการท่ี 11

รายการท่ี 9

รายการท่ี 10

รายการท่ี 13

งานไม

รายการท่ัวไป

โครงสรางอาคาร

หลังคา

โครงสรางบนดิน

ตัวอยางโมเดล
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