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โครงสร้าง
ฐานราก
โครงสร้างทั่วไป
(ฐานราก, คาน, เสา)
ระดับพื้น

คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21 ม.
ตอกด้วยปั้นจั่น (จํานวนตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม)

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ตามมาตรฐานการคํานวณทางวิศวกรรม)
พื้ นภายในบ้านชั้นล่างโดยทั่วไป สูงกว่าระดับดินรอบตัวบ้าน 40 ซม.
หรือ ตามที่ระบุในแบบ

โครงสร้างพื้น
ภายในอาคาร (ห้องทั่วไป)

แผ่นพื้ นสําเร็จรูปอัดแรงวางบนคาน ผูกเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า

เฉลียง, ระเบียง, ห้องนํ้า

พื้ นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON BEAM) หรือตามที่แบบโครงสร้างระบุ

ที่จอดรถ

พื้ นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND) พื้ นหนา I5 ซม.

ซักล้าง, ทางเดิน (ถ้ามี)

พื้ นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND) พื้ นหนา 10 ซม.

ระบบกำจัดปลวก

ใช้ระบบติดตั้งท่อนํ้ายาเคมีตามแนวคานคอดิน พร้อมอัดนํ้ายาเคมีลงดิน และฉีด
เคลือบผิวดิน ตามมาตรฐานสากล รับประกัน 3 ปี

วัสดุปูพื้น
โถงชั้นบน
ห้องนอนชั้นบน
ห้องพระชั้นบน (ถ้ามี)
ห้องพักผ่อนชั้นบน (ถ้ามี)
ห้องทำงานชั้นบน (ถ้ามี)

SPC รุ่นคลิ๊กล็อค ยี่หัอ UNIX by SCG
พร้อมบัวสําเร็จรูป (ราคาแผ่นพื้ นพร้อมบัวรวมติดตั้ง 550 บาท/ตร.ม.)

โถงชั้นล่าง
ห้องรับแขกชั้นล่าง (ถ้ามี)
ห้องพักผ่อนชั้นล่าง (ถ้ามี)
ห้องอาหาร, ห้องครัว
ส่วนเตรียมอาหาร
ห้องนอนชั้นล่าง (ถ้ามี)
ห้องทำงานชั้นล่าง (ถ้ามี)

้ งพอร์ซเลน เกรด A
กระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ กระเบือ
พร้อมบัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ (ราคากระเบื้อง 400 บาท/ตร.ม.)

ห้องนํ้า

กระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ กระเบื้องพอร์ซเลน เกรด A (ราคากระเบื้อง 400 บาท/ตร.ม.)
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ห้องแม่บ้าน,
ห้องนํ้าแม่บ้าน,
ห้องเก็บของ,เฉลียง,
ระเบียง,บันไดที่เฉลียง,
บันไดที่จอดรถ
(ถ้ามี)
ซักล้าง, ทางเดิน, ที่จอดรถ

้ งพอร์ซเลน เกรด A
กระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ กระเบือ
้ ง 300 บาท/ตร.ม.)
(ราคากระเบือ

คอนกรีตขัดหยาบ เวันร่องจากผนังตัวบ้าน 10 ซม. โรยกรวดแม่น้าํ ในร่อง

ผนัง
ผนังทัว
่ ไป
ผนังห้องนํ้า

ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ และฉาบแต่งผิวภายในและภายนอกตัวบ้าน
ด้วยปูนฉาบผิวบาง (Skim coat)
ก่ออิฐมอญแดงตัน ฉาบปูนและกรุผิวด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ
กระเบื้องพอร์ซเลน เกรด A (ราคากระเบื้อง 400 บาท/ตร.ม.)

ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานภายใน
ชัน
้ ล่างและชั้นบน

ยิบซั่มบอร์ด ตราช้าง หรือ Gyprock ชนิดธรรมดา หนา 9 มม.
รอยต่อระหว่าง แผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้าํ อะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED

ฝ้าเพดานห้องนํ้า

ยิบซั่มบอร์ด ตราช้างหรือ Gyprock ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม.
รอยต่อระหว่าง แผ่นฉาบเรียบ ทาสีน้าํ อะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED

ฝ้าเพดานภายนอก

ยิบซั่มบอร์ด ตราช้างหรือ Gyprock ชนิดทนความชื้น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่าง
แผ่นฉาบเรียบ ทาสีนํ้า อะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED หรือตามแบบระบุ

ฝ้าชายคาชั้นบนสุด

สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง หรือ ตราเพชร รุ่นระบายอากาศ รุ่นรูระบายอากาศ หนา 4 มม.
ทาสีนํ้า อะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED หรือตามแบบระบุ

หลังคา
โครงสร้างหลังคา
แป

โครงหลังคาสําเร็จรูปเหล็กกล้ากําลังสูง เคลือบสารป้องกันสนิม AZ150 หรือ
โครงสร้างเหล็กทาสีน้าํ มัน (ตามมาตรฐานการคํานวณทางวิศวกรรม)
แปเหล็กสําเร็จรูปเคลือบสารปัองกันสนิม หรือ แปเหล็กทาสีน้าํ มัน
(ตามมาตรฐานการคํานวณทางวิศวกรรม)

วัสดุมุงหลังคา

้ งแผ่นเรียบ รุ่น อดามัส ตราเพชร หรือ เมทัลชีท หนา 0.40
กระเบือ
ลอน 760 บุฉนวน PU 1 นิ้ว หมวดสีมาตรฐาน

ระบบป้องกันความร้อน

(เฉพาะกรณีติดตั้งหลังคากระเบื้อง
แผ่นเรียบ)

แผ่นสะท้อนความรัอน แบบ อลูมิเนียม ฟอยล์ ติดตั้งใต้แผ่นหลังคา
ยี่ห้อ DURA One หรือ เทียบเท่า

ระบบป้องกันความร้อน

่ อ
ฉนวนกันความร้อน ยีห
้ DURA ONE ความหนา 3 นิว
้ เหนือฝ้าภายในชัน
้ บน)
้ (ติดตัง

ไม้เชิงชาย, ไม้ทับเชิงชาย

เชิงชายสําเร็จรูป SCG หรือ ตรา เพชร รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า

(เจพาะกรณีติดตั้งหลังคาเมทัลชีท)
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ประตู
วงกบประตูส่วนที่เป็นไม้

วงกบไม้เต็งทาสีน้าํ มัน

วงกบประตูส่วนที่
เป็นอลูมิเนียม

เฟรมอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (สีอบดํา หรือ สีอบขาว)

ประตูเฉลียง
ระเบียงเข้าบ้าน

บานเลื่อนอลูมิเนียมสีตามแบบ (POWDER COATED) หนา 1.2 มม.
กระจก หนา 6 มม. (สีอบดํา หรือ สีอบขาว)

ประตูภายนอก
(ออกไปโรงจอดรถ,
ออกไปลานซักล้าง,
ห้องแม่บ้าน)
ประตูห้องเก็บของ
ประตูภายใน
(ห้องนอน, ห้องครัว,
ห้องทํางาน)
ประตูห้องนํ้า

บานประตู ยี่ห้อ LEOWOOD หรือ UNIX หรือ Green Plastwood
(ราคาไม่เกิน 2,800 บาท) ชนิดตามประเภทการใช้งาน

หน้าต่าง
กรอบบานหน้าต่าง
กระจกห้องทั่วไป
กระจกห้องนํ้า

กรอบบานอลูมิเนียมสีตามแบบ (POWDER COATED) หนา 1.2 มม.
กระจก หนา 6 มม. (สีอบดํา หรือ สีอบขาว)
กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 6 มม. หรือตามที่ระบุในแบบ
กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 6 มม. หรือ กระจกฝ้า ความหนา 6 มม.
หรือ ตามที่ระบุในแบบ

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
กุญแจลูกบิด / มือจับประตู
ห้องนอนและห้องทั่วไป

มือจับประตู ห้องนํ้า
กุญแจลูกบิด
(ประตูห้องเก็บของ)

บานพั บ

HAFELE ชุดมือจับก้านโยก 489.10.804 สแตนเลส
HAFELE ชุดมือจับก้านโยกห้องนํ้า 489.10.808 สแตนเลส
HAFELE ลูกบิดหัวกลม 489.93.140 สแตนเลส
บานพั บ 4"X3" COLT #21 STAINLESS STEEL (3 จุด/บาน)
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สุขภัณฑ์
โถชักโครก
อ่างล้างหน้าพร้อม
เคาน์เตอร์ (ห้อง MASTER)
กระจกเงาอ่างล้างหน้า
พร้อมตู้ (ห้อง MASTER)

AMERICAN STANDARD TF-2022 NSC สุขภัณฑ์ 1 ชิน
้ 3/4.5 (ราคา 6,000 บาท)
J BC 2211 / SET ชุดอ่างล้างหน้า + ตู้ 2 BOX AQUAFLEX (ราคา 8,990 บาท)

J BC - 5038-MR70-02 RASLAND (ราคา 3,450 บาท)

อ่างล้างหน้าพร้อม
เคาน์เตอร์ (ห้องทัว
่ ไป)

J BC - 0880B / SET ชุดอ่างล้างหน้า + ตู้ 2 BOX AQUAFLEX (ราคา 6,490 บาท)

กระจกเงาอ่างล้างหน้า
พร้อมตู้ (ห้องทัว
่ ไป)

J MIR-0880 AQUAFLEX (ราคา 2,990 บาท)

สะดืออ่างล้างหน้า

RASLAND RA 151617 โครเมียม (ราคา 259 บาท)

ท่อนํ้าทิ้ง
ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
ที่ใส่กระดาษชําระ
ฝักบัวสายอ่อน
(ห้องนํา้ ทัว
่ ไป)
ฝักบัว RAIN SHOWER
(ห้องนํา้ MASTER)
ก๊อกยืนอาบเดี่ยว

RASLAND A126-C/30/SS (ราคา 369 บาท)
AMERICAN STANDARD A-J57-10 (ราคา 990 บาท)
AMERICAN STANDARD K-2801-43-N สีโครม (ราคา 650 บาท)
AMERICAN STANDARD A-6011-HS ชุดฝักบัวสายอ่อน 3 ระบบ (ราคา 890 บาท)

TOTO รุน
่ TTSH301M ชุดฝักบัวพร้อมสายอ่อน (ราคา 6,750 บาท)
AMERICAN STANDARD A-0726-10 NEO MODERN (ราคา 1,290 บาท)

สายฉีดชําระ

AMERICAN STANDARD SS A-4900-ST สเตนเลส (ราคา 560 บาท)

ราวแขวนผ้า

AMERICAN STANDARD K-2801-46-N สีโครม (ราคา 650 บาท)

สต๊อปวาล์ว 1 ทาง

AMERICAN STANDARD A-5601 (ราคา 320 บาท)

สต๊อปวาล์ว 2 ทาง
(สําหรับชักโครก
และสายฉีดชําระ)

AMERICAN STANDARD A-5602 (ราคา 350 บาท)

ตะแกรงดักกลิ่น

AMERICAN STANDARD A-8200-N (ราคา 400 บาท)
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บันได
โครงสร้างบันได

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ตามมาตรฐานการคํานวณทางวิศวกรรม)

ราวบันได และราวกันตก

ราวกันตกเหล็กทาสีรองพื้ นกันสนิม และสีน้าํ มันทับหน้า (สีขาว หรือดํา)

มือจับบันได และราวกันตก

มือจับไม้ตะแบก ทาด้วยแชลแลก และวานิช

ลูกนอนบันได

ลูกนอนไม้ตะแบก ทาด้วยแชลแลก และวานิช ไม่มีไม้บังหน้าขั้น

ระเบียง
ราวระเบียง (ถ้ามี)

ราวกันตกเหล็กทาสีรองพื้ นกันสนิม และสีน้าํ มันทับหน้า (สีขาวหรือสีดํา)

งานทาสี
ผิวภายใน
ผิวสีภายนอก
วงกบไม้ภายใน
และผิวไม้ภายนอก
พื้ นไม้ และผิวไม้ภายใน
เหล็ก

สีนํ้าอะครีลิค TOA 4 SEASONS สําหรับทาภายใน (ชนิดด้าน)
สีนํ้าอะครีลิค TOA 4 SEASONS สําหรับทาภายนอก (ชนิดด้าน)
สีนํ้ามัน TOA GLIPTON (สีทึบ)
ทาด้วยแชลแลค และวานิช (ส่วนที่มองไม่เห็นทานํ้ายากันปลวกรักษาเนื้อไม้)
สีนํ้ามันรองพื้ น TOA 4 SEASONS GREY PRIME และทาทับด้วย
TOA GLIPTON (ส่วนที่มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพื้ น)
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งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)
ท่อเมนประปาภายนอก
ท่อเมนประปาภายใน

ท่อ PVC สีฟา้ ขนาด 1" CLASS 13.5 วางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เบตร
(วัดจากจุดที่ต่อเข้าถังเก็บนํา ถึงจุดเชื่อมต่อมาตรนํ้าประปา)
ท่อ PVC สีฟา้ ขนาด 1" CLASS 13.5 (ยี่ห้อ SCG หรือ ท่อนํ้าไทย)

ท่อแยกภายใน

ท่อ PVC สีฟา้ ขนาค 1/2" CLASS 13.5 (ยี่ห้อ SCG หรือ ท่อนํ้าไทย)

ท่อระบายนํ้า
ภายนอกอาคาร

ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 นิ้ว วางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 40 เมตร พร้อมบ่อ
พั กสําเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. (ระยะและตําแหน่งตามที่ระบุในแบบ)
เชื่อมต่อกับทางระบายนํ้าสาธารณะหน้าบ้าน (ฝั่งเดียวกับตัวบ้าน)

ท่อระบายอากาศ

ท่อ PVC สีฟา้ ขนาด 1" CLASS 8.5 (ยี่ห้อ SCG หรือ ท่อนํ้าไทย)

ท่อโสโครก

ท่อ PVC สีฟา้ ขนาด 4" CLASS 8.5 (ยี่ห้อ SCG หรือ ท่อนํ้าไทย)

ท่อนํ้าทิง
้

ท่อ PVC สีฟา้ ขนาด 2" CLASS 8.5 (ยี่ห้อ SCG หรือ ท่อนํ้าไทย)

บ่อดักไขมัน
ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล

ยี่ห้อ DOS G-TEK 40L (ฝังใต้ดิน) จํานวน 1 จุด
ยี่ห้อ DOS HERO ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดและจํานวนตามที่ระบุในแบบ

FLOOR DRAIN

ขนาด 2"

ROOF DRAIN (ถ้ามี)

ขนาด 2"
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งานไฟฟ้า(ไม่รวมมิเตอร์)
งานไฟฟ้า
สายเมนไฟฟ้า
ภายนอกอาคาร
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า
มาตรฐาน

เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ PVC สีเหลือง ทั้งในผนังและบนฝ้าเพดาน
(ร้อยท่อเต็มระบบ) ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ (สายไฟยี่ห้อ THAI YAZAKI
หรือเทียบเท่า)
เดินลอย ความยาวไม่เกิน 25 เมตร จากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงมิเตอร์ไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าฯ
มิเตอร์ 30 ( 100 ) AMP ( 1 เฟส 2 สาย )

สวิตซ์ไฟ

PANASONIC WIDE (สีขาว) จํานวนและตําแหน่งการติดตั้งตามแบบ

ปลั๊กไฟ

PANASONIC WIDE (สีขาว) แบบมีสายดิน จํานวนและตําแหน่งการ
ติดตั้งตามแบบ

โคม และหลอดไฟ
เบรคเกอร์กันไฟดูด

โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว PHILIPS รุ่น FBS111 และ
หลอดไฟ PHILIPS LED Bulb 9W รุ่u Essential
สําหรับปลั๊กไฟ และเครื่องทํานํ้าอุ่นทุกจุด

แผงควบคุมไฟฟ้า

Schneider Consumer Units รุ่u Classic Plus ชไนเดอร์ 18 ช่อง

เดินสายไฟฟ้าสําหรับ
เครื่องปรับอากาศ

จํานวน 1 จุด / ห้องนอน , ห้องรับแขก

จุดเชื่อมต่อไฟสําหรับ
เครื่องทํานํ้าอุ่น

จํานวน 1 จุด/ห้องนํ้า

จุดเชื่อมต่อสัญญาณ LAN
หรือ TV (เลือก)

จํานวน 1 จุด / ห้องนอน , ห้องรับแขก

7

ขอบเขตการทำงาน
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่ ก
1. งานถนน ตามแบบมาตรฐานของบริษท
ั ฯ และ/หรือ ตามแบบเซ็นสัญญาทีล
ู ค้าทําการเพิ่ ม-ลด
่ นไขของบริษท
2. รับประกัน งานโครงสร้าง 20 ปี ตามเงือ
ั ฯ
่ นไขของบริษท
3. รับประกัน วัสดุและอุปกรณ์ทว
ั่ ไป 1 ปี ตามเงือ
ั ฯ
่ าํ หนดเท่านัน
่ าํ หนดแล้ว
4. บริษท
ั ฯ ให้สท
ิ ธิลก
ู ค้าสามารถเลือกสีหลังคาได้ภายในระยะเวลาทีก
้ หากพ้ นระยะเวลาทีก
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือกสีดง
ั กล่าว
่ งจากวัสดุกอ
่ นสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ
5. เนือ
่ สร้างประเภทไม้และหินเป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลีย
้ จากสาเหตุ
่ อ
่ ั กคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บ
6. กรณีสถานทีก
่ สร้าง ไม่มท
ี ก
ี่ องวัสดุ และทีพ
ั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
ดังกล่าวตามความเป็นจริง
่ จ้งเพิ่ มเติมตามเอกสารประกอบสัญญา)
7. รายการทีไ่ ม่รวมในค่าก่อสร้าง (ยกเว้นรายการทีแ
่ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครือ
่ งทํานํา้ ร้อน เครือ
่ งปรับอากาศ เครือ
่ งดูดควัน เตาอบ ฯลฯ
• เครือ
• ผ้าม่าน, มุง
้ ลวด และเหล็กดัด
้ ถอนอาคารเดิม
• รือ
• ถม หรือปรับระดับดิน งานรัว
้ และจัดสวน
• ขยายเขตไฟฟ้า และประปา
• เคาว์เตอร์ปน
ู , วัสดุกรุเคาน์เตอร์ครัว , หน้าบานเคาว์เตอร์ครัว ,ฉากกัน
้ ห้องนํา้
• ค่าผ่านทางเข้าออกหมูบ
่ า้ น และเงินประกันระหว่างก่อสร้าง
• ประกันภัยงานก่อสร้าง
่ นขนาดกระเบือ
้ ง เป็นขนาดทีไ่ ม่ใช่ 8"x8" , 8"x10" , 8"x12" , 8"x16" , 12"x12" , 16"x16", 18"x18" ,
8. หากเปลีย
12"x24" , 16"x32" , 24"x24" จะมีคา่ ใช้จา่ ยในส่วนค่าแรงเพิ่ มดังนี้
้ ง (กลุม
• กระเบือ
่ ลายไม้) ขนาด 6"x36" , 8"x36" , 6"x48" , 6"x24" , 8"x24" ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติม +300 บาท/ตรม.
(ค่าแรงรวมตัวปรับระดับ)
้ ง (ขนาดใหญ่) ขนาด 24"x48" , 32"x32" ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติม +200 บาท/ตรม.
• กระเบือ
้ ง (ขนาดใหญ่) ขนาด 32"x72" ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติม +300 บาท/ตรม.
• กระเบือ
้ งขนาด 48"x48" ความหนา 6มม. ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติม +250 บาท/ตรม.
• กระเบือ
้ งขนาด 48"x96" ความหนา 6มม. ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติม +650 บาท/ตรม.
• กระเบือ
้ งขนาด 64"x128" ความหนา 6มม. ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติม +750 บาท/ตรม.
• กระเบือ
้ งขนาด 64"x128" ความหนา 12มม. ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติม +1450 บาท/ตรม.
• กระเบือ
้ งโมเสค ขนาด 1"x1" , 2"x2" , 4"x4" ค่าใช้จา่ ยเพิ่ มเติม +250 บาท/ตรม.
• กระเบือ
้ งแผ่นใหญ่ทม
(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าดําเนินการ 10% และหากติดตัง
ี่ ค
ี วามหนา 6มม และ 12มม
้ กระเบือ
่ งจากต้องจ้างช่างเฉพาะทางมาติดตัง
รวมค่าแรงแล้วน้อยกว่า 20,000 บาท ให้ตเี หมาขัน
้ ตํา่ ที่ 20,000 บาท เนือ
้ )
่ี ะเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ทรี่ ะบุไว้ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ
โดยใช้วส
ั ดุและอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพเทียบเท่าหากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ทรี่ ะบุไว้ในท้องตลาดได้
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