
โครงสร้าง

เสาเข็ม เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง I 0.22 x 0.22 x 16 ม. - 21 ม. ( 2 ทอ่นตอ่เช่ือม)

**กรณีพืน้ที่ปลกูสร้างอาคารไมส่ามารถใช้เสาเข็มตามขนาดที่ก าหนดไว้ข้างต้น สาเหตจุากสภาพ

ของชัน้ดินและสภาพที่ไมอ่ านวย (ให้ใช้ตามรายการค านวณจากวิศวกรของบริษัทก าหนด)

**กรณีไมส่ามารถใช้เสาเข็มตอกได้ สาเหตจุากสภาพพืน้ที่และบริเวณปลกูสร้างอาคารไมอ่ านวย

จะใช้เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอก โดยจะประเมินคา่ใช้จา่ยเพ่ิมตามสาเหตทุี่เกิดขึน้จริง

ฐานราก เสา คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก

พืน้ทัว่ไป พืน้ส าเร็จรูปแผ่นพืน้คอนกรีตอดัแรง (Solid Plank)  เททบัคอนกรีตบนตะแกรง Wire Mesh ø 4 มม. @ 20 ซม.

และหลอ่ในที่ 

พืน้โรงรถ พืน้ส าเร็จรูปแผ่นพืน้คอนกรีตอดัแรง (Solid Plank) วางบนคาน (On Beam)

วัสดุปูพืน้

โรงรถ, เฉลียง, ระเบียง, ลานซกัล้าง, 

ห้องน า้แมบ้่าน

ห้องโถงลา่ง, ห้องรับแขก, ห้องนัง่เลน่

ห้องท างาน, ห้องอาหาร, ห้องครัว

ห้องเตรียมอาหาร, ห้องนอนแมบ้่าน, ห้องเก็บของ

ไม้พืน้ส าเร็จรูปลามิเนต หนา 12 มม. หรือ พืน้ไวนิล (รุ่นตามมาตรฐานบริษัทฯ)

บวัเชิงผนงัส าเร็จรูป (หรือเทียบเทา่)

วัสดุก่อสร้างและบุผนัง

วสัดุก่อและฉาบ (ทัว่ไป) คอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 ซม.

ท็อปเคาน์เตอร์อา่งล้างหน้า, ขอบอา่งอาบน า้ (ถ้ามี) กระเบือ้ง ขนาด 12" x 12" ราคา 300 บ./ตร.ม.

ห้องน า้ กระเบือ้ง ขนาด 12" x 12"  ราคา 300 บ./ตร.ม. ปสูงูจรดฝ้า
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กระเบือ้ง Granito ขนาด 60 x 60 ซม. หรือ กระเบือ้ง ขนาด 12" x 12" ราคา 300 บ./ตร.ม.  บวัเชิงผนงัส าเร็จรูป (หรือ

เทียบเทา่)

กระเบือ้ง ขนาด 12 x 12 ราคา 300 บาท/ตร.ม.

ห้องนอน, โถงชัน้บน
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ฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายในบ้าน ยิปซัม่บอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า C Line No.26  ระยะ 40 x 80 ซม.ฉาบเรียบทาสี TOA ด้าน

(เฉพาะห้องน า้ชนิดทนชืน้)

ฝ้าโรงรถ ฝ้าชายคา Smart Wood ทาสีน า้พลาสติก TOA Four Seasons โครงเคร่า C Line No.24  ระยะ 40 x 60  ซม.

หลังคา

โครงหลงัคาทัว่ไป เหล็กกล้าก าลงัสงูเคลือบสารกนัสนิม (Galvanize Steel)  

แปกลัวาไนซ์ อะเสเหล็กทาสีกนัสนิม 1 เที่ยว ทาทบัสีน า้มนั 1 เที่ยว

กระเบือ้งมงุหลงัคา Cpac Monier สีเทาปีกนางนวล, แดงกหุลาบ, อิฐอ าไพ, น า้ตาลโอ๊คแดง 

รุ่น Contrazz สีประกายอ าพนั, ประกายตะวนั, ประกายทอง

เชิงชาย ConWood ทาสีน า้พลาสติก TOA Four Seasons

รางตะเฆ่ Stainless No.28

แผ่นสะท้อนความร้อน ( Foil )ใต้หลงัคา Good  Foil

วงกบ

วงกบประต ูหน้าตา่ง ภายนอก อลมิูเนียมอบขาว  ( Powder Coated Aluminium ) 

วงกบประต ูภายใน ไม้แดง 2" x 4" (ขนาดตามมาตรฐานท้องตลาด) ทาสีน า้มนั (โอ๊คเข้ม)

วงกบประต ูห้องน า้ ไม้แดง 2" x 5" (ขนาดตามมาตรฐานท้องตลาด) ทาสีน า้มนั (โอ๊คเข้ม)

ประตู - หน้าต่าง

ประต ู- หน้าตา่ง ภายนอก อลมิูเนียมอบขาว ( Powder Coated)  กระจกเขียวตดัแสง 5 มม.

ประตหู้องน า้ ไม้สกั  เกล็ดตลอด ทายริูเทน B 52 (ชนิดเงา)

ประตหู้องครัว (เข้า) ไม้สกั ลกูฟัก ทายริูเทน B 52 กระจกเขียวตดัแสง 5 มม.

ประตหู้องครัว (ออก) ไม้สกั แผ่นเรียบ ทายริูเทน B 52 , ด้านนอก ทาสีน า้มนั

ประตหู้องนอน (แมบ้่าน) UPVC Nano (ไมใ่ชไ่วนิล)

ประตหู้องน า้ (แมบ้่าน) UPVC Nano (ไมใ่ชไ่วนิล)

ประตหู้องเก็บของ ไม้สกั เกล็ดตลอด ทาสีน า้มนั

ประตหู้องนอน Doric สีน า้มนั (ลายตามบริษัทก าหนด)
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อุปกรณ์ประต-ูหน้าต่างภายใน

ลกูบิดประตภูายใน Hefele รุ่น.911.64.680

บานพบัประต-ูหน้าตา่ง Hefele รุ่น.921.17.140

กนัชนประต ู(เฉพาะภายนอก) Hefele รุ่น 937.14.430 (ยางขาว), Hafele รุ่น 937.14.431 (ยางด า) 

บันได

โครงสร้างบนัได (ภายใน) คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลกูกรงบนัได ราวบนัได สแตนเลสท็อปด้วยไม้แดง ขนาด 2'' x  4'' (ขนาดตามมาตรฐานท้องตลาด) ทายริูเทน B-52 (ชนิดเงา) ทา3เที่ยว 

ลกูนอนบนัได (ลกูเหยียบ) ไม้ปิดผิวด้วยไม้แดง ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดตามมาตรฐานท้องตลาด) ทายริูเทน B-52 (ชนิดเงา) ทา3เที่ยว

ลกูตัง้บนัได (บงัขัน้) ไม้ปิดผิวด้วยไม้แดง ขนาด 1" x 8" (ขนาดตามมาตรฐานท้องตลาด) ทายริูเทน B-52 (ชนิดเงา) ทา3เที่ยว

ชานพกับนัได ไม้ปิดผิวด้วยไม้แดง ทายริูเทน B-52 (ชนิดเงา)ทา3เที่ยว หรือ ปดู้วยลามิเนต หนา 12 มม.

สุขภัณฑ์  American Standard 

ชกัโครก (ห้องน า้ห้องนอนใหญ่) STD TF-2307SC-WT-O   สีขาว

ชกัโครก (ห้องน า้ห้องทัว่ไป) STD  MILANO TF-2327SC-WT-O สีขาว

อา่งล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ TF-0477-WT (Ceros)  สีขาว พร้อมก๊อกน า้ รุ่น STD A-0706-10 

อา่งล้างหน้าชนิดแขวน TF-0948-WT-O  สีขาว พร้อมก๊อกน า้ รุ่น  A-0706-10 

อา่งอาบน า้ (ห้องนอนใหญ่) STD TF-8150-WT พร้อมก็อกผสมและชดุฝักบวั รุ่น A-0711-200

โถปัสสาวะชาย   (ชัน้ลา่ง 1 ชดุ) STD TF-412-WT-O

กลอ่งใสส่บู่ K-2501-42-N

ที่ใสก่ระดาษช าระ K-2501-43-N

ราวแขวนผ้า K-2501-52-N

กระจกเงา LV-02

ฝักบวัสายออ่น STD TF A-0726-10-A

สายฉีดช าระ STD  A-4700-A-WT

ก๊อกน า้เตีย้ (จ านวน4จดุ) STD A-7100 C
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ห้องน า้แม่บ้าน (ถ้ามี)

อา่งล้างหน้า แบบแขวน STD TF-959S-WT-O พร้อมก๊อก STD  A-J55-10

กระจก vyv 0101

ชัน้วางของ vyv 0201

ชกัโครก STD 2393NW-WT-O  สีขาว

ราวแขวนผ้า พลาสติกใส  ขนาด  60 ซม.

ที่วางสบู่ STD TF-9401-WT

ฝักบวัสายออ่น A-7003C-A

สายฉีดช าระ STD A-4700 A-WT

ก๊อกน า้เตีย้ (จ านวน 1 จดุ) A-7100C

งานประปา (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมสว่นราชการ)

ทอ่เมนประปา ทอ่ PVC ขนาด ø  6 หนุ ชัน้ 13.5 ไมเ่กิน 25 เมตร

ทอ่น า้ดี ทอ่ PVC ขนาด ø  4 หนุ ชัน้ 13.5 

ทอ่น า้ทิง้ ทอ่ PVC ขนาด ø  3"  ชัน้ 5

ระบบบ าบดัน า้เสีย Ultra รุ่น ULT 800

บอ่ดกัไขมนั(ห้องครัว 1 จดุ) Dos G-TK - 15

งานไฟฟ้า (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมสว่นราชการ)

สายเมน สายเดี่ยวขนาด 35 มม.ไมเ่กิน 25 เมตร จากผนงัด้านนอกอาคาร (มาตรฐาน มอก.) (เดินลอย)

มิเตอร์ไฟฟ้า ***** 30/100 แอมป์ 2 สาย (แมเ่มนขนาด 80 Amp. )

สายไฟภายในบ้าน Thai Yazaki หรือเทียบเทา่ ร้อยทอ่ PVC ฝังผนงั

สายไฟฟ้าแสงสวา่ง (สวิทซ์) เส้นผ่าศนูย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร (มาตรฐานมอก.)

สายไฟฟ้าก าลงั (ปลัก๊) เส้นผ่าศนูย์กลาง  2.5 มิลลิเมตร (มาตรฐานมอก.)

อปุกรณ์ปลัก๊สวิทซ์ Panasonic ภายในประเทศ (มาตรฐาน มอก.)

ดวงโคม ดวงโคม 32 Watts ราคา 600 บาท/จดุ

ลกูยอ่ยสวิทซ์ตดัตอนอตัโนมตัิ 4-6 จดุ (ขึน้กบัจ านวนห้องน า้ที่มีเคร่ืองท าน า้อุน่+ ป๊ัมน า้ ยกเว้นห้องน า้แมบ้่าน )

แผงควบคมุสวิทซ์ไฟฟ้า Square - D ขนาด 30 Amp. แบบกลอ่งเหล็ก 18 ชอ่ง ( 1 ตู้  )

เดินระบบสายไฟแอร์ จ านวน 3 จดุ
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งานไฟฟ้า (ไมร่วมคา่ธรรมเนียมสว่นราชการ)

เดินระบบสายไฟน า้อุ่น จ านวน 3 จดุ

เดินระบบสายสญัญานโทรทศัน์ จ านวน 3 จดุ

เดินระบบสายสญัญานโทรศัพท์ จ านวน 1 จดุ 

เดินสาย LAN จ านวน 2 จดุ

งานสี

สีทาภายนอก (สีเบอร์ 2 สี , สีบวั 1 สี) TOA Four Season 5 in 1 (ชนิดทาภายนอก) รองพืน้ Four Season 5 in 1 หรือ Lotto U 999  1  ครัง้ 

 ทาทบัด้วยTOA Four Season 5 in 1   2 ครัง้  

สีทาภายใน (สีเบอร์ 3 สี) TOA Four Season 5 in 1 (ชนิดทาภายใน) รองพืน้ Four Season 5 in 1 หรือ Lotto U 999  1  ครัง้

 ทาทบัด้วยTOA Four Season 5 in 1   2 ครัง้  

อ่ืน ๆ

ระบบเดินทอ่ก าจดัปลวก เฉพาะระบบทอ่ (ไมร่วมน า้ยา)

ราวระเบียง เหล็ก  ทาสีน า้มนั (ตามแบบมาตรฐานบริษัท)

หมายเหตุ (เฉพาะรุ่น) รายละเอียด

RH 2039 - 2042, 2051 - 2058

RH 2061 - 2063, RH 2122 - 2125

RH 2029, 2053, 2057, 2064 - 2068, 

RH2077-2078, 2080

หลงัคา Metal Sheet  สี Aluzink หนา 0.47 มม. + PU Foam หนา 1" 

สระวา่ยน า้ ระบบ Skimmer  พืน้+ผนงัสระ ปดู้วย PVC Liner 

RH 2106 - 2109, RH 2114 - 2115 กระเบือ้งหลงัคานิวสไตล์ ( Neustile ) รุ่น Trend (ตามมาตรฐานบริษัทฯก าหนด)

RH 2106, 2109, 2148, 2149 ราวระเบียงบน Tempered Glass หนา 12 มม. 

RH 2148, 2149 ประต-ูหน้าตา่งภายนอก อลมิูเนียมสีด า, หลงัคา คลส.

RH2149 สระวา่ยน า้ระบบ Skimmer พืน้+ผนงัสระปกูระเบือ้งเซรามิค

RH 2118 - 2121, RH 2126-2127 (โคโลเนียล) Asphalt Shingle Roof, ราวระเบียง ไวนิลสีขาว (Windsor)

ผนงัตกแตง่ภายนอก กรุไม้ฝาสมาร์ทบอร์ดเซาะร่องทาสี และกรุหินเทียม ฯ

RH 2157,2158 ลิฟต์บ้านแบบไมมี่ห้องเคร่ือง Aritco, ราวบนัได ราวระเบียงเป็นกระจกเทมเปอร์หนา 10 มม. กัน้สว่นอาบน า้ด้วย

กระจกเทมเปอร์, เหล็กฉลลุายตกแตง่หนา 3 มม. พน่สีด าด้าน, ประต-ูหน้าตา่งภายนอก อลมิูเนียมสีด า, หลงัคา

คอนกรีตเสริมเหล็ก, สระวา่ยน า้ระบบ skimmer พืน้+ผนงัสระปกูระเบือ้งเซรามิค

RH 2071 - 2074 

กระเบือ้งหลงัคาเพรสทีจ ( Prestige ) รุ่นฮอริซอน ( Horizon )
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หมายเหตุ

          1. ทอ่ระบายน า้ตอ่จากตวัอาคารลงบอ่พกัสาธารณะ  ทอ่ซีเมนต์ใยหินเส้นผ่าศนูย์กลาง 6 นิว้ นบัความยาวรวมไมเ่กิน 25 เมตร

          2. บอ่พกัคอนกรีตส าเร็จรูปขนาด 0.30 x 0.40 เมตร ระยะหา่งบอ่ไมเ่กิน 6 เมตร

          3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสมโดยใช้วสัดเุทียบเทา่

          4. จ านวนถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูป Ultra รุ่น ULT 800 ตามความเหมาะสมของแบบบ้านหรือตามหน้างานจริง

        5. ถนนทางเข้า-ออก รถบรรทกุ 6 ล้อ , 10 ล้อ สามารถขนสง่วสัดกุอ่สร้างถงึสถานที่ปลกูสร้างได้โดยสะดวก

รายการก่อสร้างไม่รวมรายการต่อไปนี ้

          1. งานถมดิน , รือ้ถอนอาคาร-ฐานรากเดิม , ปรับบริเวณ-เคลียร์ต้นไม้ , จดัสวน , งานรัว้และประตรัูว้ , ทางเดินรอบบ้าน , 

              ถนนทางเข้าบ้านที่เกินเขตแนวโรงรถตามแบบก่อสร้าง , รางน า้รอบชายคา , เฟอร์นิเจอร์ , เคาน์เตอร์ครัว , เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

          2. งานปักเสาไฟ-พาดสายไฟฟ้า-ขอขยายเขตการไฟฟ้า ฯ , วางทอ่เมนประปา , ทอ่เมนระบายน า้ , บอ่พกัสาธารณะ , บอ่กระจายน า้ผ่านหน้าที่ดิน

          3. คา่ธรรมเนียมขอมิเตอร์น า้ประปา-มิเตอร์ไฟฟ้า ทัง้ชัว่คราว-ถาวร (ยกเว้น คา่ใช้น า้ประปา-คา่ไฟฟ้าระหวา่งการก่อสร้าง บริษัท ฯ เป็นผู้ รับผิดชอบ)

         *4. กรณีสถานที่ก่อสร้างไมมี่ที่เก็บกองวสัดเุพียงพอ และที่ปลกูตัง้บ้านพกัคนงานอยูน่อกสถานที่ก่อสร้าง (บริษัท ฯ คิดคา่ใช้จา่ยเพ่ิมตามจริง)

              

หมวดงานรับประกัน :

            1.  งานรับประกนังานโครงสร้างบ้าน  เป็นเวลา 20  ปี

            2.  งานรับประกนังานหลงัคา  เป็นเวลา 5 ปี

            3.  งานรับประกนังานก่อสร้างอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท  เป็นเวลา 1 ปี
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