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ภายในอาคาร (ห้องทั่วไป) แผ่นพ้ืนสําเร็จรูปอัดแรงวางบนคาน ผูกเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า

โครงสร้าง

โครงสร้างพื้น

วัสดุปูพื้น

เฉลียง, ระเบียง, ห้องนํ้า พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON BEAM) หรือตามที่แบบโครงสร้างระบุ

ที่จอดรถ พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND) พ้ืนหนา 15 ซม.

ที่จอดรถ คอนกรีตขัดหยาบ เว้นร่องจากผนังตัวบ้าน 10 ซม. โรยกรวดแม่นํ้าในร่อง

โครงสร้างทั่วไป คอนกรีตเสริมเหล็ก  (ตามมาตรฐานการคำนวณทางวิศวกรรม)

ระบบกำจัดปลวก ใช้ระบบติดตั้งท่อนํ้ายาเคมีตามแนวคานคอดิน พร้อมอัดนํ้ายาเคมีลงดิน และฉีด
เคลือบผิวดิน ตามมาตรฐานสากล รับประกัน 3 ปี

ฐานราก

คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. (2ท่อนต่อ) 
ความยาวรวมไม่เกิน 21 ม. ตอกด้วยปั้ นจั่น (จํานวนตามรายการคํานวณ
มาตรฐานวิศวกรรม) กรณีมีความจําเป็นต้องใช้เข็มเจาะการกําหนดขนาด
และความยาวและการเสริมเหล็กเป็นไปตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม
โดยคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

ระดับพื้น พ้ืนภายในบ้านชั้นล่างโดยทั่วไป สูงกว่าระดับดินรอบตัวบ้าน 40 ซม.
หรือ ตามที่ระบุในแบบ

ห้องเก็บของ, เฉลียงทางเข้า
, บันไดหลังบ้าน กระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ กระเบื้องพอร์ซเลน (ราคากระเบื้อง 250 บาท/ตร.ม.)

โถงชั้นบน
ห้องนั่งเล่นชั้นบน
ห้องนอนชั้นบน
ห้องอื่น ๆ ชั้นบน
ยกเว้นห้องนํ้า

ลามิเนต 8 มม. ยี่ห้อ UNIX by SCG พร้อมบัวสําเร็จรูป 
(ราคารวมติดตั้ง 440 บาท/ตร.ม.)

โถงชั้นล่าง
ห้องอาหาร 

ห้องครัว,ซักล้าง
ห้องนอนชั้นล่าง

กระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ กระเบื้องพอร์ซเลน พร้อมบัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ 
(ราคากระเบื้อง 300 บาท/ตร.ม.)

ห้องนํ้า กระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ กระเบื้องพอร์ซเลน (ราคากระเบื้อง 300 บาท/ตร.ม.)

Company Limited
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ผนัง

ฝ้าเพดาน

หลังคา

ผนังทั่วไป

ผนังห้องนํ้า

ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ และฉาบแต่งผิวภายในและภายนอกตัวบ้าน
ด้วยปูนฉาบผิวบาง (Skim coat)

ก่ออิฐมอญแดง ฉาบปูนและกรุผิวด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ หรือ กระเบื้องพอร์ซเลน 
ปูจรดฝ้า (ราคากระเบื้อง 300 บาท/ตร.ม.)

ฝ้าเพดานห้องนํ้า

ฝ้าเพดานภายนอก

ฝ้าชายคาชั้นบนสุด

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

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

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

สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง หรือ ตราเพชร รุ่นระบายอากาศ หนา 3 - 4 มม. ทาสีนํ้า อะครีลิค 
เฉพาะบริเวณหัวมุมหลังคานอกนั้นเป็นชนิดแผ่นเรียบ หรือตามแบบระบุ

เพ่ิมเติม (1) ระดับความสูงโดยประมาณ ฝ้าชั้น 1 สูง 2.8 ม. , ฝ้าชั้น 2 สูง 2.6 ม. , ฝ้าห้องนํ้า สูง 2.4 ม.

เพ่ิมเติม (2) ตําแหน่งช่องเซอร์วิสสําหรับงานฝ้าเพดาน ขนาด 40x40 ซม. จํานวน 1 จุด
/ห้องนํ้า/ห้องครัว

เพ่ิมเติม (3) กรณีติดตั้งโคมไฟระย้า พัดลมแขวนฝ้า หรือเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดงานเพ่ิมในส่วนโครงสร้างรับนํ้าหนักและค่าแรงติดตั้ง

โครงสร้างหลังคา

กระเบื้องมุงหลังคา
(ทรงจั่วหรือป้ันหยา)

โครงหลังคาสําเร็จรูปเหล็กกล้ากําลังสูง เคลือบสารป้องกันสนิม AZ150 หรือ 
โครงสร้างเหล็กทาสีนํ้ามัน (ตามมาตรฐานการคํานวณทางวิศวกรรม)

กระเบื้องแผ่นเรียบ รุ่น แกรนออนด้า ตราเพชร หมวดสีมาตรฐาน

แป แปเหล็กสําเร็จรูปเคลือบสารปัองกันสนิม หรือ แปเหล็กทาสีนํ้ามัน
(ตามมาตรฐานการคํานวณทางวิศวกรรม)

Company Limited

กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ จตุลอน ตราเพชร สีเทา

ระบบป้องกันความร้อน

กระเบื้องมุงหลังคา
(ทรงแหงน)

แผ่นสะท้อนความรัอน แบบ อลูมิเนียม ฟอยล์ ติดตั้งใต้แผ่นหลังคา ยี่ห้อ DURA One
หรือ เทียบเท่า

ไม้เชิงชาย, ไม้ทับเชิงชาย เชิงชายสําเร็จรูป SCG หรือ ตรา เพชร รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า
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ประตู

สุขภัณฑ์

วงกบประตู วงกบ WPC พร้อมซับวงกบทาสีนํ้ามัน

วงกบประตูส่วนที่
เป็นอลูมิเนียม

วงกบประตูเฟรมอลูมิเนียม (สีอบดํา หรือ สีอบขาว)

ประตูห้องเก็บของ,
ประตูภายใน,

 ประตูห้องนํ้า, 
ประตูหลังบ้าน

บานประตู (ราคาไม่เกิน 2,000 บาท) ชนิดตามประเภทการใช้งาน

หน้าต่าง
กรอบบานหน้าต่าง กรอบเฟรมอลูมิเนียม (สีอบดํา หรือ สีอบขาว)

กระจกห้องทั่วไป หน้าต่างห้องทั่วไป กระจกเขียวตัดแสง  ความหนา 6 มม.

กระจกห้องนํ้า หน้าต่างห้องนํ้า กระจกฝ้า  ความหนา 5 มม.

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
กุญแจลูกบิด / มือจับประตู
ห้องนอน และ ห้องทั่วไป

มือจับประตู ห้องนํ้า

บานพับ

HAFELE ลูกบิดทั่วไป หัวกลม 489.93.110 สแตนเลส ( 219 บาท )

HAFELE ลูกบิดห้องนํ้า หัวกลม 489.93.115 สแตนเลส ( 219 บาท )

บานพับ 4"X3" COLT #21 STAINLESS STEEL (3 จุด/บาน)

3

กระจกเงาอา่งลา้งหนา้ ราคา 650 บาท

สะดอือา่งล้างหน้า RA 151617 โครเมยีม RASLAND (ราคา 259 บาท)

ท่อนํ้าทิ้ง RASLAND A126-C/30/SS (ราคา 369 บาท) 

โถชักโครก AMERICAN STANDARD TF-2696 SCDW สขุภณัฑ ์1 ชิน้ 3/4.5 L(ราคา 3,150 บาท)

อา่งลา้ง AMERICAN STANDARD TF-0553 (ราคา 1,750 บาท)

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า AMERICAN STANDARD A-J57-10 (ราคา 990 บาท)
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บันได

โครงสร้างบันได

ราวบันได และราวกันตก

มือจับบันได และราวกันตก

ลูกนอนบันได

คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ตามมาตรฐานการคํานวณทางวิศวกรรม)

ราวกันตกเหล็กทาสีรองพ้ืนกันสนิม และสีนํ้ามันทับหน้า (สีขาว หรือดํา)

มือจับไม้ยางอัดประสาน ทาเคลือบใส

ลูกนอนไม้ยางอัดประสาน ทาเคลือบใส

ลูกตั้งบันได ฉาบปูนเรียบทาสีนํ้าอะคริลิค

ระเบียง

ราวระเบียง (ถ้ามี) ราวกันตกเหล็กทาสีรองพ้ืนกันสนิม และสีนํ้ามันดําเงาทับหน้า

4

สุขภัณฑ์

ฝักบัวสายอ่อน AMERICAN STANDARD A-6011-HS ชดุฝักบวัสายออ่น 3 ระบบ (ราคา 890 บาท)

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

ก๊อกยืนอาบเดี่ยว AMERICAN STANDARD F21033-CHADY (ราคา 370 บาท)

สตอ๊ปวาลว์ 2 ทาง
(สําหรบัชกัโครก
และสายฉดีชาํระ)

AMERICAN STANDARD A-5602 (ราคา 350 บาท) 

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

สต๊อปวาล์ว 1 ทาง AMERICAN STANDARD A-5601 (ราคา 320 บาท) 

ตะแกรงดักกลิ่น AMERICAN STANDARD A-8200-N (ราคา 470 บาท)

สายนํ้าดี สําหรับ 
ต่ออ่างล้างหน้า

ราคา 130 บาท

สายฝักบัว จากก็อกเข้า
เครื่องทํานํ้าอุ่น ยาว 150 ซม. ราคา 300 บาท

ที่ใส่กระดาษชําระ AMERICAN STANDARD K-2801-43-N สโีครม (ราคา 650 บาท)
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งานทาสี

สีนํ้ามัน TOA GLIPTON (ทาสีขาวเงา)บัวเชิงผนังพ้ืน

ผิวภายใน

ผิวสีภายนอก

วงกบ WPC

เหล็ก

สีนํ้าอะครีลิค TOA รุ่น ซุปเปอร์เมเทค สําหรับทาภายนอก (ชนิดด้าน)

สีนํ้าอะครีลิค TOA รุ่น ซุปเปอร์เมเทค สําหรับทาภายใน (ชนิดด้าน)

สีนํ้ามัน TOA GLIPTON (ทาสีขาวเงา)

สีนํ้ามันรองพ้ืน TOA 4 SEASONS GREY PRIME และทาทับด้วย
TOA GLIPTON (ส่วนที่มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพ้ืน)

5

งานประปา

มิเตอร์ประปา ทางบริษัท ดําเนินการขอมิเตอร์ชั่วคราว ขนาดท่อ 4 หุน ให้ 
ลูกค้าเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายเอง

ท่อเมนประปาภายนอก ท่อ PVC สีฟา้ ขนาด 1" CLASS 13.5 วางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร 
(วัดจากจุดที่ต่อเข้าถังเก็บนํ้า ถึงจุดเชื่อมต่อมาตรนํ้าประปา)

ท่อเมนประปาภายใน 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
พักสําเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. (ระยะและตําแหน่งตามที่ระบุในแบบ) 
เชื่อมต่อกับทางระบายนํ้าสาธารณะหน้าบ้าน (ฝ่ังเดียวกับตัวบ้าน) 

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)

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

บ่อดักไขมัน ยี่ห้อ DOS G-TEK 40L (ฝังใต้ดิน) จํานวน 1 จุด

ระบบบําบัดส่ิงปฏิกูล ยี่ห้อ DOS HERO ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดและจํานวนตามที่ระบุในแบบ

FLOOR DRAIN ขนาด 2"

ขนาด 2"ROOF DRAIN (ถ้ามี)
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มิเตอร์ไฟฟา้ ทางบริษัท ดําเนินการขอมิเตอร์ชั่วคราวมิเตอร์ 15 (45) AMP 
( 1 เฟส 2 สาย ) ให้ ลูกค้าเป็นผู้ชําระค่าใช้จ่ายเอง

สายเมนไฟฟา้
ภายนอกอาคาร

เดินลอย ความยาวไม่เกิน 25 เมตร จากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงมิเตอร์ไฟฟา้
ของการไฟฟา้ฯ (ไม่รวมค่าปักเสาเพ่ิม)

ขนาดมิเตอร์ไฟฟา้
มาตรฐาน มิเตอร์ 30 ( 100 ) AMP ( 1 เฟส 2 สาย )

สวิตซ์ไฟ PANASONIC WIDE (สีขาว) จํานวนและตําแหน่งการติดตั้งตามแบบ

ปลั๊กไฟ PANASONIC WIDE (สีขาว) แบบมีสายดิน จํานวนและตําแหน่งการ
ติดตั้งตามแบบ

แผงควบคุมไฟฟา้ Schneider Consumer Units รุ่u Classic Plus ชไนเดอร์ 18 ช่อง

เดินสายไฟฟา้สําหรับ
เครื่องปรับอากาศ

จํานวน 1 จุด / ห้องนอน , ห้องรับแขก

จุดเชื่อมต่อไฟสําหรับ
เครื่องทํานํ้าอุ่น จํานวน 1 จุด/ห้องนํ้า

จุดเชื่อมต่อสัญญาณ LAN ชั้นละ 1 จุด (CAT6)

โคม และหลอดไฟ โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว PHILIPS รุ่น FBS111 และ หลอดไฟ PHILIPS LED Bulb 
9W รุ่น Essential สี Cool Daylight

โคมและหลอดไฟ
ห้องเก็บของ

ชุดราง LED T8 PHILIPS รุ่น BN015C 20W พร้อมหลอด สี Cool Daylight

เบรคเกอร์กันไฟดูด สําหรับปลั๊กไฟ และเครื่องทํานํ้าอุ่นทุกจุด

งานไฟฟา้

งานไฟฟา้
เดินสายไฟฟา้ร้อยท่อ PVC สีเหลือง ทั้งในผนังและบนฝ้าเพดาน 
(ร้อยท่อเต็มระบบ) ตามมาตรฐานการไฟฟา้ฯ (สายไฟยี่ห้อ THAI YAZAKI 
หรือเทียบเท่า)
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1. รับประกัน งานโครงสร้างหลักตัวบ้าน 10  ปี  ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
2. รับประกันงานมุงหลังคา 3 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
3. รับประกัน วัสดุและอุปกรณ์ทั่วไป 1 ปี  ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ให้สิทธิลูกค้าสามารถเลือกสีหลังคาและวัสดุต่างๆได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้น 
หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือกดังกล่าว
5. เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ หินเป็นวัสดุธรรมชาติ  จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อม
และอากาศ และลวดลายและเฉดสีเป็นไปตามธรรมชาติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคละลวดลายและเฉดสี
6. กรณีสถานที่ก่อสร้าง ไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
สาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง (พ้ืนที่สําหรับพักคนงานอย่างน้อย 50 ตรม. / พ้ืนที่สําหรับการกอง
เก็บวัสดุ อย่างน้อย 50 ตรม.)
7. รายการที่ไม่รวมในค่าก่อสร้าง (ยกเว้นรายการที่แจ้งเพ่ิมเติมตามเอกสารประกอบสัญญา)
    - เครื่องใช้ไฟฟา้ต่างๆ เช่น เครื่องทํานํ้าร้อน เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูควัน เตาอบ ฯลฯ
    - ผ้าม่าน, มุ้งลวด และเหล็กดัด
    - รื้อถอนอาคารเดิม , รื้อถอนต้นไม้หรือสิ่งของอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถทําการก่อสร้างได้
    - ถม หรือปรับระดับดิน งานถนนภายในบ้านที่นอกเหนือขอบเขตในแบบ 
      งานเทคอนกรีตรอบอาคาร งานรั้ว และจัดสวน
    - ขยายเขตไฟฟา้ และประปา
    - เคาว์เตอร์ปูน , วัสดุกรุเคาน์เตอร์ครัว , หน้าบานเคาว์เตอร์ครัว ,ฉากกั้นห้องนํ้า 
    - ค่าผ่านทางเข้าออกหมู่บ้าน และเงินประกันระหว่างก่อสร้าง
    - ประกันภัยงานก่อสร้าง
8. หากเปลี่ยนขนาดกระเบื้อง เป็นขนาดที่ไม่ใช่ 8"x8" , 8"x10" , 8"x12" , 8"x16" , 12"x12" , 16"x16", 18"x18" 
, 12"x24" , 16"x32" , 24"x24" จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าแรงเพ่ิมดังนี้
    - กระเบื้อง (กลุ่มลายไม้) ขนาด 6"x36" , 8"x36" , 6"x48" , 6"x24" , 8"x24" 
      ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม +400 บาท/ตรม. (ค่าแรงรวมตัวปรับระดับ)
    - กระเบื้อง (ขนาดใหญ่) ขนาด 24"x48" , 32"x32" ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม +300 บาท/ตรม.
    - กระเบื้อง (ขนาดใหญ่) ขนาด 32"x72" ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม +400 บาท/ตรม.
    - กระเบื้องโมเสค ขนาด 1"x1" , 2"x2" , 4"x4" , หินประดับ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม +450 บาท/ตรม.
(หากเป็นกระเบื้องขนาดอื่นๆ จะมีการเสนอราคาให้ทราบก่อนติดตั้ง)
9. หากเปลี่ยนประตูจากบานสําเร็จ เป็นบานไม้ที่ต้องย้อมหรือทําสีพ่น จะมีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนค่าแรงและวัสดุเพ่ิมเติมดังนี้
    - บานไม้ที่มีขนาดไม่เกิน 80x200cm ต้องการย้อมสีธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม +5,000 บาท/บาน
    - บานไม้ที่มีขนาดไม่เกิน 80x200cm ต้องการพ่นสี อุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม +6,000 บาท/บาน
10.หากเปลี่ยนจากวงกบWPCทาสีนํ้ามัน เป็นวงกบไม้ชนิดอื่นที่ต้องทําสีย้อมไม้หรือสีพ่น จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม

หมายเหตุ  :    รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้

ขอบเขตการทำงาน Company Limited

Company Limited


