บริษัท บางกอกเฮาสบิวเดอร จำกัด
สำนักงานใหญ : เลขที่ 8 ถนนออนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-721-3999

รายการวัสดุ
โครงสราง
โครงสราง
ฐานราก
ระบบกำจัดปลวก

BHB 1

BHB 2

คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสรางสำเร็จรูป
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไมเกิน 21.00 ม.
(จำนวนตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม)
เจาะอัดฉีดน้ำยาปองกันปลวกรอบคานคอดิน ภายในชั้นลางพรอมพนน้ำยาบริเวณใตอาคาร
และเดินระบบทอใตอาคารสำหรับกำจัดปลวกในอนาคต (ไมรวมน้ำยา) ภายหลังบานเสร็จจะอัด
ฉีดน้ำยารอบบาน 1 เมตร รับประกัน 3 ป โดย บริษัท ซี ซี เอส จำกัด

พื้น
ภายใน
เฉลียง, ระเบียง, หองน้ำ
ที่จอดรถ
ซักลาง, ทางเดิน
ระดับพื้น

แผนพื้นสำเร็จรูปอัดแรง ผูกเหล็กเสริมพรอมเทคอนกรีตทับหนา
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอบนคาน (ON BEAM)
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอในที่ (ON GROUND) พรอมตอกเข็มปูพรม (เข็มหกเหลี่ยมกลวง
ยาว 3.00 ม. ระยะหางประมาณ 1.20 ม)
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอในที่ (ON GROUND)
พื้นภายในบานชั้นลางโดยทั่วไป สูงกวาระดับดินในที่ 50 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ

วัสดุปูพื้น
ชั้นบน
โถงชั้นบน, หองนอน, หองพระ, หองพักผอน
(ถามี), หองทำงานชั้นบน (ถามี)

พื้นไวนิล INOVAR ความหนา 7 มม. พรอมบัวเชิงผนัง
สำเร็จรูป

ปารเกรองลิ้นไมแดง ขนาด 1" x 4" x 14" (ขนาด
ไมกอนปรับไส) เกรด AA เคลือบผิวดวยเคมเกลซ
โพลียูรีเทนใส ชนิดเงา 5 เที่ยว พรอมบัวเชิงผนัง
ไมเบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไมกอนปรับ
ไส) ทาสียอมไม

กระเบื้องแกรนิตโต เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)
พรอมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป"CONWOOD" ลายคลาสิค
กวาง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิค

กระเบื้องแกรนิตโต เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)
พรอมบัวเชิงผนังไมเบญจพรรณ ขนาด 1"x4"
(ขนาดไมกอนปรับไส) ทาสียอมไม

กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)

กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)

ชั้นลาง
โถงชั้นลาง, หองรับแขก, หองพักผอน,
หองอาหาร, สวนเตรียมอาหาร, หองครัว,
หองทำงานชั้นลาง, หองนอนชั้นลาง(ถามี)
หองน้ำ, เคานเตอรอางลางหนา (ถามี),
หองน้ำแมบาน, เฉลียง, ระเบียง
บันไดที่เฉลียง, บันไดที่จอดรถ
หองแมบาน, หองเก็บของ
ซักลาง
ทางเดิน, ที่จอดรถ

กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)
กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)
พรอมบัวเชิงผนังสำเร็จรูป "CONWOOD" ลายคลาสิค
พรอมบัวเชิงผนังไมเบญจพรรณ ขนาด 1"x4"
กวาง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีน้ำอะครีลิค
(ขนาดไมกอนปรับไส) ทาสียอมไม
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมัน เวนรอง 10 ซ.ม. โรยกรวดแมน้ำบริเวณสวนที่ติดอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวปาดเรียบ เวนรอง 10 ซ.ม. โรยกรวดแมน้ำบริเวณสวนที่ติดอาคาร

ผนัง
ผนังทั่วไป
ผนังหองน้ำทั่วไป

คอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม. ฉาบปูนเรียบ และฉาบแตงพิเศษดวย ACRYLIC SKIM COAT
ภายนอกกรุทับดวยหินทรายธรรมชาติ (ราคา 400 บาท/ตร.ม.) หรือไมฝาสำเร็จรูป
เฉพาะบางสวนของบานบางแบบ
กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)
สูงชนฝาเพดาน

กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)
สูงชนฝาเพดาน

ฝาเพดาน
ฝาเพดานภายในชั้นลาง

ยิบซั่มบอรด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค
โครงเครา GALVANIZED ไมมีไมมอบฝา
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รายการวัสดุ
ฝาเพดาน
ฝาเพดานภายในชั้นบน
ฝาเพดานภายนอก (เฉลียงชั้นลาง, ระเบียงชั้นบน,
ที่จอดรถ และกันสาด
ฝาชายคาชั้นบนสุด
ฝาเพดานหองน้ำ

BHB 1

BHB 2

ยิบซั่มบอรด ชนิดมีฟอยดกันความรอน หนา 9 มม. รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค
โครงเครา GALVANIZED ไมมีไมมอบฝา
ยิบซั่มบอรด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค
โครงเครา GALVANIZED มีไมมอบฝา
สมารทบอรดของ SCG เซาะรอง 3" ระบายอากาศ หนา 4 มม. ทาสีน้ำอะครีลิค
โครงเครา GALVANIZED พรอมกรุตาขายกันแมลง มีไมมอบฝา
ยิบซั่มบอรด ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยตอระหวางแผนฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค
โครงเครา GALVANIZED ไมมีไมมอบฝา

หลังคา
โครงสรางหลังคา
แป

กระเบื้องมุงหลังคา

ระบบปองกันความรอน

ไมเชิงชาย, ไมทับเชิงชาย
ตะเขราง

โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม ชุบสีกันสนิม ไมทาสีน้ำมันทับ
GAVALNIZED
CPAC MONIER สีเทาปกนางนวล, อิฐอำไพ,
PRESTIGE สี GOLDEN BROWN,
น้ำตาลโอคแดง, แดงกุหลาบ, ประกายสัมฤทธิ์,
DEEP MAROON, CLASSIC GREY,
ประกายตะวัน, ประกายทอง, ประกายกาญจน,
SHINY BROWN
ประกายโกเมน และประกายอำพัน
บาน 3 ชั้น หรือบานบางแบบใชหลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูซิงคหนา 0.47 มม. กรุฉนวน PE
หนา 5 มม. ใตแผนวัสดุอุปกรณและการมุงตามมาตรฐานผูผลิต (ตามที่ระบุในแบบ)
- แผนสะทอนความรอนของ CPAC MONIER วางบนแปของหลังคาสวนใชสอยภายในชั้นบนและชั้นลาง
สำหรับหลังคา CPAC MONIER และ PRESTIGE (ยกเวนที่จอดรถและกันสาด)
- ติดตั้งฉนวนกันความรอนตราชาง STAY COOL หนา 3" วางบนโครงเคราที่ฝาเพดานภายในชั้นบน
สำหรับหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก, หลังคาเมทัลชีท
ไมสำเร็จรูป CONWOOD
สแตนเลส เบอร 28

วงกบประตู - หนาตาง
วงกบประตู - หนาตางสวนที่เปนไม

วงกบประตู - หนาตางสวนที่เปนอลูมิเนียม

ไมสำเร็จรูป "LEOWOOD" ขนาด 2" x 4"
ทาสีน้ำมัน ยกเวนหองเก็บของเปนไมเนื้อแข็ง
อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED)
หนา 1.2 มม. กวาง 4" (บานเลื่อนไมเสริมวงกบ)
พรอมซับวงกบ (เฉพาะผนังภายในเทานั้น)

ไมแดง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไมกอนปรับไส)
ทาสีน้ำมัน
อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดำ (POWDER COATED)
หนา 1.2 มม. กวาง 4" (บานเลื่อนไมเสริมวงกบ)
พรอมซับวงกบ (เฉพาะผนังภายในเทานั้น)

ประตู - หนาตาง (ไมรวมมุงลวดและเหล็กดัด)
ประตู
ประตูเฉลียง, ระเบียงเขาบาน
ประตูภายนอก (จอดรถ)
ประตูภายนอก (ครัว, แมบาน)
ประตูหองเก็บของ
ประตูหองนอน, หองทำงาน (ถามี), ครัว
ประตูหองน้ำ

อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED)
อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดำ (POWDER COATED)
หนา 1.2 มม. กวาง 4" (บานเลื่อนไมเสริมวงกบ)
หนา 1.2 มม. กวาง 4" (บานเลื่อนไมเสริมวงกบ)
ตามที่ระบุในแบบ
ตามที่ระบุในแบบ
บานลูกฟกไมเบญจพรรณ ทาสีน้ำมัน ทั้งภายในและภายนอก
วงกบพรอมบาน UPVC ชนิดมีลูกฟก
บานไมเบญจพรรณ มีเกล็ดไมระบายอากาศ ทาสีน้ำมัน ทั้งภายในและภายนอก
วงกบ UPVC (ชนิดมีซับวงกบ) พรอมบานไมเมลามีนสำเร็จรูป iDOOR Premium Series 4
"LEOWOOD"
วงกบพรอมบาน UPVC ชนิดมีลูกฟกและเกล็ดระบายอากาศ

หนาตาง
บานเลื่อน, บานเปด, บานกระทุง
กระจกหองทั่วไป
กระจกหองน้ำ

อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED)
อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดำ (POWDER COATED)
หนา 1.2 มม. กวาง 4" (บานเลื่อนไมเสริมวงกบ)
หนา 1.2 มม. กวาง 4" (บานเลื่อนไมเสริมวงกบ)
ตามที่ระบุในแบบ
ตามที่ระบุในแบบ
กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 5 มม.
กระจกเขียวขัดฝา ความหนา 5 มม.
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รายการวัสดุ
อุปกรณประตู - หนาตาง

BHB 1

มือจับ (ประตูหองนอน, หองทั่วไป)
มือจับ (ประตูหองน้ำ)
บานพับ
กลอน
ขอรับขอสับ
มือจับ (ประตูหองเก็บของ)
กันชนแมเหล็กกันกระแทก (หองทั่วไป)
กันชนลูกยางกันกระแทก (หองน้ำ)

BHB 2
NAGOYA No.TL 206 SS
NAGOYA No.TL 236 SS
SOLEX NO.4275 SS
ARCH No. 360-4" สีสแตนเลส
ARCH No. 770-6" สีสแตนเลส
ARCH No. 100 ขนาด 150 MM. สีสแตนเลส
HAFELE No.938.30.030
ARCH No. 115 SS

สุขภัณฑ COTTO สีขาว
หองน้ำชั้นลาง - บน
โถชักโครก
อางลางหนา (ดูแบบประกอบ)
อางลางหนาพรอมเคานเตอร (ถามี)
(ดูแบบประกอบ)
หิ้งวางของ
ที่วางสบู
ที่ใสกระดาษชำระ
ฝกบัวสายโครเมี่ยม
สายฉีดชำระ
ราวแขวนผา
กระจกเงา สำหรับอางลางหนา
ที่ไมมีเคานเตอร
กระจกเงาสำหรับอางลางหนา ที่มีเคานเตอร
อุปกรณก็อกน้ำ
ตะแกรงดักกลิ่น

C126207
C0141 (N1) + ขาตั้ง C4241 + ก็อกอางลางหนา
CT1052

C125117

C001057 + ก็อกอางลางหนา CT1142A

C001017 + ก็อกอางลางหนา CT1133AY

C0156 + ขาตั้ง C420 + ก็อกอางลางหนา CT1034A

CT041
CT035
PM056
Z89 ราวแขวนฝกบัว CT0131 พรอมวาลวเปดปด CT1115A
CT993K#CR (HM)
PM055
MM006
ชนิดสั่งตัด ความสูง 90 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ
ก็อกใตฝกบัว CT170C6
หองครัวและลานซักลาง ก็อกน้ำชุบโครเมียม 1/2½" ตามทองตลาด
ก็อกสนามกานจับสีแดงมีที่สวมสายยาง
CT640Z1 (HM) พรอมขอตอ PVC ขนาด 2"

หองน้ำแมบาน
โถชักโครก
อางลางหนาชนิดแขวน (ถามี)
(ดูแบบประกอบ)
ฝกบัวสายออน
สายฉีดชำระ
ที่วางสบู
ที่ใสกระดาษชำระ
กระจก, หิ้ง และราวแขวนผา
อุปกรณก็อกน้ำ
ตะแกรงดักกลิ่น

P11005
C013 (ไมรวมขาตั้ง) + ก็อกอางลางหนา PM180A (HM)
S71#WH(HM) พรอมวาลวเปดปด PM1025Q28
CT993K#CR(HM)
C834
C815
PM901
ก็อกคอสั้น รุน AE-402
CT640Z1 (HM) พรอมขอตอ PVC ขนาด 2"

บันได
โครงสรางบันได
เสา, ราวบันได, ราวกันตก และลูกกรงบันได
ลูกนอนบันได
บัวบันได

คอนกรีตเสริมเหล็กหลอในที่ ตามรายการคำนวณมาตรฐานวิศวกรรม
ไมแดง (ขนาดตามแบบ) ทายูรีเทน (ชนิดเงา)
ไมแดง ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไมกอนปรับไส) ทายูรีเทน (ชนิดเงา) ไมมีไมบังขั้น
บัวไมเบญจพรรณ ขนาด 1" X4" (ขนาดไมกอนปรับไส) ทาสียอมไม
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ระเบียง
ราวระเบียง

BHB 1

BHB 2

ราว และลูกกรงเหล็กทาสีน้ำมัน

ราวและเสาสแตนเลส กรุดวยกระจก TEMPER
หนา 8 มม.

สีน้ำอะครีลิค TOA 4 SEASONS (ชนิดดาน)
ทาทับหนา 2 เที่ยว

สีน้ำอะครีลิค ICI DULUX INSPIRE (ชนิดดาน) หรือ
TOA SHIELD ONE NANO (ชนิดเนียน)
ทาทับหนา 2 เที่ยว

งานทาสี
- สีภายใน (ผนัง, ฝาเพดานยิบซั่มบอรด และ
บัวเชิงผนังไมภายใน)
- สีภายนอก (ผนัง, ฝาเพดานยิบซั่มบอรด,
บัวปูนปน, เชิงชาย, ระแนงสำเร็จรูป และ
ไมฝาระแนงสำเร็จรูป
สีน้ำมัน
สีกันสนิม
ผิวเหล็ก (ราวระเบียง)

ICI SUPERCOTE หรือ TOA 4 SEASONS สำหรับเหล็กและไม ทาทับหนา 2 เที่ยว
TOA
ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 ครั้ง ทาสีน้ำมัน 2 ครั้ง
(สวนที่มองไมเห็นทาเฉพาะสีรองพื้น)

งานประปา (ไมรวมมิเตอร)
ทอเมนประปาภายนอก
ทอเมนประปาภายใน
ทอแยกภายใน

ทอ HDPE สีดำ ขนาด 3/4" (PN10) ทอเมนจากมิเตอรถึงตัวบานวางยาวตามจริง
แตไมเกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบาน (ตอเชื่อมมาตรน้ำประปา)
ทอ PVC สีฟา ขนาด 3/4" CLASS 13.5
ทอ PVC สีฟา ขนาด 1/2" CLASS 13.5

งานสุขาภิบาล
ทอระบายน้ำภายนอกอาคาร
ทอระบายอากาศ
ทอโสโครก
ทอน้ำทิ้ง
บอดักไขมัน
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
FLOOR DRIAN, ROOF DRIAN

ทอซีเมนตใยหิน (แอสเบสตอส) ขนาด 6" วางยาวตามจริงแตไมเกิน 15 เมตร จากบอน้ำทิ้งของตัว
บานตอเชื่อมทางระบายน้ำสาธารณะที่หนาบาน (ฝงเดียวกับตัวบาน) มีบอพักสำเร็จรูป
ขนาด 0.30 x 0.40 ม. แตไมเกิน 3 บอ (ตามที่ระบุในแบบ)
ทอ PVC สีฟา ขนาด 1" CLASS 8.5
ทอ PVC สีฟา ขนาด 4" CLASS 8.5
ทอ PVC สีฟา ขนาด 2" CLASS 8.5
บอสำเร็จรูป DOS LIFE รุน GTK-C40/U ของบริษัท ธรรมสรณ จำกัด จำนวน 1 จุด ที่บริเวณครัว
ถังชีวอนามัย DOS LIFE รุน CHAMP ของบริษัท ธรรมสรณ จำกัด ชนิดไมเติมอากาศ ขนาดและ
จำนวนตามที่ระบุในแบบ
ขนาด 2"

งานไฟฟา (ไมรวมมิเตอรและดวงโคม)
งานไฟฟา
สายเมนไฟฟาภายนอกอาคาร
ขนาดมิเตอรไฟฟามาตรฐาน
สวิทซ - ปลั๊ก (BTICINO)
เบรคเกอรกันไฟดูด
(ตามมาตรฐานของการไฟฟา)
แผงควบคุมไฟฟา
เดินสายไฟฟาสำหรับเครื่องปรับอากาศ
เดินสายไฟฟาสำหรับเครื่องทำน้ำอุน
เดินสาย LAN

เดินสายไฟฟารอยทอ PVC สีเหลือง ทั้งในผนังและบนฝาเพดาน (รอยทอเต็มระบบ) สายไฟฟาตาม
มาตรฐานการไฟฟา (BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI หรือเทียบเทา)
เดินลอย ความยาวตามจริงแตไมเกิน 15 เมตร วัดจากจุดที่ออกจากตัวบาน
(ตอเชื่อมหลังมิเตอรไฟฟาของการไฟฟาฯ)
ตามแบบ
รุน MATIX (ฝาพลาสติกสีขาว) จำนวนและตำแหนงการติดตั้งตามแบบ พรอมติดตั้งสายดิน
ปลั๊กชั้นลาง - บน และเครื่องทำน้ำอุน (ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ)
BTICINO
จำนวน 5 จุด
จำนวน 3 จุด
จำนวน 2 จุด

4/5

N ( 02/03/2021)

รายการวัสดุ
ขอบเขตของงาน

BHB 1

BHB 2

1. งานถนน มีใหเฉพาะสวนที่อยูใตชายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามแบบเซ็นตสัญญาที่ลูกคาทำการเพิ่ม-ลด
2. รับประกันโครงสราง 20 ป ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
3. รับประกันวัสดุ และอุปกรณทั่วไป 1 ป ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ใหสิทธิ์ลูกคาสามารถเลือกสีและกระเบื้อง ทั้งพื้น ผนัง ไดภายในระยะเวลาที่กำหนดเทานั้น หากพนระยะเวลาที่กำหนดแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดกระเบื้อง
และลายกระเบื้องดังกลาวใหเอง
5. เนื่องจากวัสดุกอสรางประเภทไมเปนวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพไดตามสภาวะแวดลอมและอากาศ
6. กรณีสถานที่กอสราง ไมมีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกลาวตามความเปนจริง
7. สถานที่กอสรางจะตองมีทางใหรถบรรทุก 6 ลอขนาดใหญขึ้นไป เขาถึงสะดวก หากสถานที่กอสรางคับแคบตองขนถายวัสดุ ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
สาเหตุดังกลาวตามความเปนจริง
หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณที่ระบุไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยใชวัสดุและอุปกรณที่มีคุณภาพเทียบเทา หากไมสามารถหาวัสดุและ
อุปกรณที่ระบุไวในทองตลาดได
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