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หมายเหตุ : ภาพในโบรชัวร์ หรือภาพ 3 มิติเป็ นเพียงภาพและบรรยากาศจาลอง สีและแบบให้ ยดึ จากเอกสารสัญญาที่ตกลงกันไว้ ระหว่างลูกค้ าและบริ ษัท
โครงสร้ าง
เสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I 0.22 x 0.22 x 16 ม. - 21 ม. ( 2 ท่อนต่อเชื่อม)
**กรณีพื ้นที่ปลูกสร้ างอาคารไม่สามารถใช้ เสาเข็มตามขนาดที่กาหนดไว้ ข้างต้ น สาเหตุจากสภาพ
ของชั ้นดินและสภาพที่ไม่อานวย (ให้ ใช้ ตามรายการคานวณจากวิศวกรของบริ ษัทกาหนด)
**กรณีไม่สามารถใช้ เสาเข็มตอกได้ สาเหตุจากสภาพพื ้นที่และบริ เวณปลูกสร้ างอาคารไม่อานวย
จะใช้ เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอก โดยจะประเมินค่าใช้ จา่ ยเพิ่มตามสาเหตุที่เกิดขึ ้นจริ ง

ฐานราก เสา คาน

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก

พื ้นทัว่ ไป

พื ้นสาเร็จรูปแผ่นพื ้นคอนกรี ตอัดแรง (Solid Plank) เททับคอนกรีตบนตะแกรง Wire Mesh ø 4 มม. @ 20 ซม.
และหล่อในที่

พื ้นโรงรถ

พื ้นสาเร็จรูปแผ่นพื ้นคอนกรี ตอัดแรง (Solid Plank) วางบนคาน (On Beam)

วัสดุปูพนื ้
โรงรถ, เฉลียง, ระเบียง, ลานซักล้ าง,
ห้ องน ้าแม่บ้าน
ห้ องโถงล่าง, ห้ องรับแขก, ห้ องนัง่ เล่น
ห้ องทางาน, ห้ องอาหาร, ห้ องครัว

กระเบื ้อง ขนาด 12 x 12 ราคา 300 บาท/ตร.ม.

กระเบื ้อง Granito ขนาด 60 x 60 ซม. หรื อ กระเบื ้อง ขนาด 12" x 12" ราคา 300 บ./ตร.ม. บัวเชิงผนังสาเร็ จรูป (หรื อ
เทียบเท่า)

ห้ องเตรียมอาหาร, ห้ องนอนแม่บ้าน, ห้ องเก็บของ
ห้ องนอน, โถงชั ้นบน

ไม้ พื ้นสาเร็จรูปลามิเนต หนา 12 มม. หรื อ พื ้นไวนิล (รุ่นตามมาตรฐานบริ ษัทฯ)
บัวเชิงผนังสาเร็ จรูป (หรื อเทียบเท่า)

วัสดุก่อสร้ างและบุผนัง
วัสดุ ก่อและฉาบ (ทัว่ ไป)

คอนกรี ตมวลเบา ความหนา 7.5 ซม.

ท็อปเคาน์ เตอร์ อา่ งล้ างหน้ า, ขอบอ่างอาบน ้า (ถ้ ามี)

กระเบื ้อง ขนาด 12" x 12" ราคา 300 บ./ตร.ม.

ห้ องน ้า

กระเบื ้อง ขนาด 12" x 12" ราคา 300 บ./ตร.ม. ปูสงู จรดฝ้า
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ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานภายในบ้ าน

ยิปซัม่ บอร์ ดหนา 9 มม. โครงเคร่า C Line No.26 ระยะ 40 x 80 ซม.ฉาบเรียบทาสี TOA ด้ าน
(เฉพาะห้ องน ้าชนิดทนชื ้น)

ฝ้าโรงรถ ฝ้าชายคา

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

หลังคา
โครงหลังคาทัว่ ไป

เหล็กกล้ ากาลังสูงเคลือบสารกันสนิม (Galvanize Steel)
แปกัลวาไนซ์ อะเสเหล็กทาสีกนั สนิม 1 เที่ยว ทาทับสีน ้ามัน 1 เที่ยว

กระเบื ้องมุงหลังคา

Cpac Monier สีเทาปี กนางนวล, แดงกุหลาบ, อิฐอาไพ, น ้าตาลโอ๊ คแดง
รุ่น Contrazz สีประกายอาพัน, ประกายตะวัน, ประกายทอง

เชิงชาย

ConWood ทาสีน ้าพลาสติก TOA Four Seasons

รางตะเฆ่

Stainless No.28

แผ่นสะท้ อนความร้ อน ( Foil )ใต้ หลังคา

Good Foil

วงกบ
วงกบประตู หน้ าต่าง ภายนอก

อลูมิเนียมอบขาว ( Powder Coated Aluminium )

วงกบประตู ภายใน

ไม้ แดง 2" x 4" (ขนาดตามมาตรฐานท้ องตลาด) ทาสีน ้ามัน (โอ๊ คเข้ ม)

วงกบประตู ห้ องน ้า

ไม้ แดง 2" x 5" (ขนาดตามมาตรฐานท้ องตลาด) ทาสีน ้ามัน (โอ๊ คเข้ ม)

ประตู - หน้ าต่ าง
ประตู - หน้ าต่าง ภายนอก

อลูมิเนียมอบขาว ( Powder Coated) กระจกเขียวตัดแสง 5 มม.

ประตูห้องน ้า

ไม้ สกั เกล็ดตลอด ทายูริเทน B 52 (ชนิดเงา)

ประตูห้องครัว (เข้ า)

ไม้ สกั ลูกฟั ก ทายูริเทน B 52 กระจกเขียวตัดแสง 5 มม.

ประตูห้องครัว (ออก)

ไม้ สกั แผ่นเรียบ ทายูริเทน B 52 , ด้ านนอก ทาสีน ้ามัน

ประตูห้องนอน (แม่บ้าน)

UPVC Nano (ไม่ใช่ไวนิล)

ประตูห้องน ้า (แม่บ้าน)

UPVC Nano (ไม่ใช่ไวนิล)

ประตูห้องเก็บของ

ไม้ สกั เกล็ดตลอด ทาสีน ้ามัน

ประตูห้องนอน

Doric สีน ้ามัน (ลายตามบริ ษัทกาหนด)
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อุปกรณ์ ประตู-หน้ าต่ างภายใน
ลูกบิดประตูภายใน

Hefele รุ่น.911.64.680

บานพับประตู-หน้ าต่าง

Hefele รุ่น.921.17.140

กันชนประตู (เฉพาะภายนอก)

Hefele รุ่น 937.14.430 (ยางขาว), Hafele รุ่น 937.14.431 (ยางดา)

บันได
โครงสร้ างบันได (ภายใน)

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก

ลูกกรงบันได ราวบันได

สแตนเลสท็อปด้ วยไม้ แดง ขนาด 2'' x 4'' (ขนาดตามมาตรฐานท้ องตลาด) ทายูริเทน B-52 (ชนิดเงา) ทา3เที่ยว

ลูกนอนบันได (ลูกเหยียบ)

ไม้ ปิดผิวด้ วยไม้ แดง ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดตามมาตรฐานท้ องตลาด) ทายูริเทน B-52 (ชนิดเงา) ทา3เที่ยว

ลูกตั ้งบันได (บังขั ้น)

ไม้ ปิดผิวด้ วยไม้ แดง ขนาด 1" x 8" (ขนาดตามมาตรฐานท้ องตลาด) ทายูริเทน B-52 (ชนิดเงา) ทา3เที่ยว

ชานพักบันได

ไม้ ปิดผิวด้ วยไม้ แดง ทายูริเทน B-52 (ชนิดเงา)ทา3เที่ยว หรื อ ปูด้วยลามิเนต หนา 12 มม.

สุขภัณฑ์

American Standard

ชักโครก (ห้ องน ้าห้ องนอนใหญ่)

STD TF-2307SC-WT-O สีขาว

ชักโครก (ห้ องน ้าห้ องทัว่ ไป)

STD MILANO TF-2327SC-WT-O สีขาว

อ่างล้ างหน้ าชนิดฝั งเคาน์เตอร์

TF-0477-WT (Ceros) สีขาว พร้ อมก๊ อกน ้า รุ่น STD A-0706-10

อ่างล้ างหน้ าชนิดแขวน

TF-0948-WT-O สีขาว พร้ อมก๊ อกน ้า รุ่น A-0706-10

อ่างอาบน ้า (ห้ องนอนใหญ่)

STD TF-8150-WT พร้ อมก็อกผสมและชุดฝั กบัว รุ่น A-0711-200

โถปั สสาวะชาย (ชั ้นล่าง 1 ชุด)

STD TF-412-WT-O

กล่องใส่สบู่

K-2501-42-N

ที่ใส่กระดาษชาระ

K-2501-43-N

ราวแขวนผ้ า

K-2501-52-N

กระจกเงา

LV-02

ฝั กบัวสายอ่อน

STD TF A-0726-10-A

สายฉีดชาระ

STD A-4700-A-WT

ก๊ อกน ้าเตี ้ย (จานวน4จุด)

STD A-7100 C
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ห้ องนา้ แม่ บ้าน (ถ้ ามี)
อ่างล้ างหน้ า แบบแขวน

STD TF-959S-WT-O พร้ อมก๊ อก STD A-J55-10

กระจก

vyv 0101

ชันวางของ
้

vyv 0201

ชักโครก

STD 2393NW-WT-O สีขาว

ราวแขวนผ้ า

พลาสติกใส ขนาด 60 ซม.

ที่วางสบู่

STD TF-9401-WT

ฝั กบัวสายอ่อน

A-7003C-A

สายฉีดชาระ

STD A-4700 A-WT

ก๊ อกน ้าเตี ้ย (จานวน 1 จุด)

A-7100C
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนราชการ)

งานประปา
ท่อเมนประปา

ท่อ PVC ขนาด ø 6 หุน ชัน้ 13.5 ไม่เกิน 25 เมตร

ท่อน ้าดี

ท่อ PVC ขนาด ø 4 หุน ชัน้ 13.5

ท่อน ้าทิ ้ง

ท่อ PVC ขนาด ø 3" ชัน้ 5

ระบบบาบัดน ้าเสีย

Ultra รุ่น ULT 800

บ่อดักไขมัน(ห้ องครัว 1 จุด)

Dos G-TK - 15
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนราชการ)

งานไฟฟ้า
สายเมน

สายเดี่ยวขนาด 35 มม.ไม่เกิน 25 เมตร จากผนังด้ านนอกอาคาร (มาตรฐาน มอก.) (เดินลอย)

มิเตอร์ ไฟฟ้า

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

สายไฟภายในบ้ าน

Thai Yazaki หรือเทียบเท่า ร้ อยท่อ PVC ฝั งผนัง

สายไฟฟ้าแสงสว่าง (สวิทซ์)

เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร (มาตรฐานมอก.)

สายไฟฟ้ากาลัง (ปลัก๊ )

เส้ นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร (มาตรฐานมอก.)

อุปกรณ์ปลัก๊ สวิทซ์

Panasonic ภายในประเทศ (มาตรฐาน มอก.)

ดวงโคม

ดวงโคม 32 Watts ราคา 600 บาท/จุด

ลูกย่อยสวิทซ์ตดั ตอนอัตโนมัติ

4-6 จุด (ขึ ้นกับจานวนห้ องน ้าที่มีเครื่ องทาน ้าอุน่ + ปั๊ มน ้า ยกเว้ นห้ องน ้าแม่บ้าน )

แผงควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า

Square - D ขนาด 30 Amp. แบบกล่องเหล็ก 18 ช่อง ( 1 ตู้ )

เดินระบบสายไฟแอร์

จานวน 3 จุด
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(ไม่รวมค่าธรรมเนียมส่วนราชการ)

งานไฟฟ้า
เดินระบบสายไฟนา้ อุ่น

จานวน 3 จุด

เดินระบบสายสัญญานโทรทัศน์

จานวน 3 จุด

เดินระบบสายสัญญานโทรศัพท์

จานวน 1 จุด

เดินสาย LAN

จานวน 2 จุด
งานสี

สีทาภายนอก (สีเบอร์ 2 สี , สีบวั 1 สี)

TOA Four Season 5 in 1 (ชนิดทาภายนอก) รองพื ้น Four Season 5 in 1 หรื อ Lotto U 999 1 ครัง้
ทาทับด้ วยTOA Four Season 5 in 1 2 ครัง้

สีทาภายใน (สีเบอร์ 3 สี)

TOA Four Season 5 in 1 (ชนิดทาภายใน) รองพื ้น Four Season 5 in 1 หรื อ Lotto U 999 1 ครัง้
ทาทับด้ วยTOA Four Season 5 in 1 2 ครัง้

อื่น ๆ
ระบบเดินท่อกาจัดปลวก

เฉพาะระบบท่อ (ไม่รวมน ้ายา)

ราวระเบียง

เหล็ก ทาสีน ้ามัน (ตามแบบมาตรฐานบริ ษัท)
หมายเหตุ (เฉพาะรุ่ น)

RH 2039 - 2042, 2051 - 2058
RH 2061 - 2063, RH 2122 - 2125
RH 2029, 2053, 2057, 2064 - 2068,
RH2077-2078, 2080
RH 2071 - 2074

รายละเอียด
กระเบื ้องหลังคาเพรสทีจ ( Prestige ) รุ่นฮอริ ซอน ( Horizon )
หลังคา Metal Sheet สี Aluzink หนา 0.47 มม. + PU Foam หนา 1"
หลังคา Metal Sheet สี Aluzink หนา 0.47 มม. + PU Foam หนา 1"
สระว่ายน ้า ระบบ Skimmer พื ้น+ผนังสระ ปูด้วย PVC Liner

RH 2106 - 2109, RH 2114 - 2115

กระเบื ้องหลังคานิวสไตล์ ( Neustile ) รุ่น Trend (ตามมาตรฐานบริ ษัทฯกาหนด)

RH 2106, 2109, 2148, 2149

ราวระเบียงบน Tempered Glass หนา 12 มม.

RH 2148, 2149

ประตู-หน้ าต่างภายนอก อลูมิเนียมสีดา, หลังคา คลส.

RH2149

สระว่ายน ้าระบบ Skimmer พื ้น+ผนังสระปูกระเบื ้องเซรามิค

RH 2118 - 2121, RH 2126-2127 (โคโลเนียล)

Asphalt Shingle Roof, ราวระเบียง ไวนิลสีขาว (Windsor)
ผนังตกแต่งภายนอก กรุไม้ ฝาสมาร์ ทบอร์ ดเซาะร่องทาสี และกรุหินเทียม ฯ

RH 2157,2158

ลิฟต์บ้านแบบไม่มีห้องเครื่ อง Aritco, ราวบันได ราวระเบียงเป็ นกระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม. กันส่
้ วนอาบน ้าด้ วย
กระจกเทมเปอร์ , เหล็กฉลุลายตกแต่งหนา 3 มม. พ่นสีดาด้ าน, ประตู-หน้ าต่างภายนอก อลูมิเนียมสีดา, หลังคา
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก, สระว่ายน ้าระบบ skimmer พื ้น+ผนังสระปูกระเบื ้องเซรามิค
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หมายเหตุ
1. ท่อระบายน ้าต่อจากตัวอาคารลงบ่อพักสาธารณะ ท่อซีเมนต์ใยหินเส้ นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ้ว นับความยาวรวมไม่เกิน 25 เมตร
2. บ่อพักคอนกรีตสาเร็จรูปขนาด 0.30 x 0.40 เมตร ระยะห่างบ่อไม่เกิน 6 เมตร
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงบางรายการตามความเหมาะสมโดยใช้ วสั ดุเทียบเท่า
4. จานวนถังบาบัดน ้าเสียสาเร็ จรูป Ultra รุ่น ULT 800 ตามความเหมาะสมของแบบบ้ านหรื อตามหน้ างานจริ ง

5. ถนนทางเข้ า-ออก รถบรรทุก 6 ล้ อ , 10 ล้ อ สามารถขนส่งวัสดุกอ่ สร้ างถึงสถานที่ปลูกสร้ างได้ โดยสะดวก
รายการก่ อสร้ างไม่ รวมรายการต่ อไปนี ้
1. งานถมดิน , รือ้ ถอนอาคาร-ฐานรากเดิม , ปรับบริ เวณ-เคลียร์ ต้นไม้ , จัดสวน , งานรัว้ และประตูรัว้ , ทางเดินรอบบ้ าน ,
ถนนทางเข้ าบ้ านที่เกินเขตแนวโรงรถตามแบบก่อสร้ าง , รางน ้ารอบชายคา , เฟอร์ นิเจอร์ , เคาน์เตอร์ ครัว , เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
2. งานปั กเสาไฟ-พาดสายไฟฟ้า-ขอขยายเขตการไฟฟ้า ฯ , วางท่อเมนประปา , ท่อเมนระบายน ้า , บ่อพักสาธารณะ , บ่อกระจายน ้าผ่านหน้ าที่ดิน
3. ค่าธรรมเนียมขอมิเตอร์ น ้าประปา-มิเตอร์ ไฟฟ้า ทังชั
้ ว่ คราว-ถาวร (ยกเว้ น ค่าใช้ น ้าประปา-ค่าไฟฟ้าระหว่างการก่อสร้ าง บริษัท ฯ เป็ นผู้รับผิดชอบ)
*4. กรณีสถานที่ก่อสร้ างไม่มีที่เก็บกองวัสดุเพียงพอ และที่ปลูกตังบ้
้ านพักคนงานอยูน่ อกสถานที่ก่อสร้ าง (บริ ษัท ฯ คิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มตามจริ ง)

หมวดงานรับประกัน :
1. งานรับประกันงานโครงสร้ างบ้ าน เป็ นเวลา 20 ปี
2. งานรับประกันงานหลังคา เป็ นเวลา 5 ปี
3. งานรับประกันงานก่อสร้ างอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท เป็ นเวลา 1 ปี
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