
รายการ

งานโครงสรา้ง

เสาเข็ม

ฐานราก, เสา, คาน 

พืน้ชัน้ลา่ง

พืน้โรงรถ

พืน้สว่นลานซกัลา้ง

งานพืน้และวสัดปุพู ืน้

โรงจอดรถ 

โถง, หอ้งรับแขก, สว่นทาน

อาหาร, หอ้งท างาน

หอ้งนอน

หอ้งครัว,หอ้งแมบ่า้น

 เฉลยีง 

สว่นซกัลา้ง 

เก็บของ, ซกัรดี, หอ้งน ้า 

ผนังท่ัวไป 

Standard

คอนกรตีขดัหยาบ

กระเบือ้ง GRANITO ขนาด 60X60 ซม.ราคาไมเ่กนิ ตร.ม.ละ 350 บาท 

พรอ้มบัวผนังคอนวดูขนาด 4"

กระเบือ้งเคลอืบขนาด 12” x 12”ราคากระเบือ้ง ไมเ่กนิ ตร.ม.ละ 250 บาท

กระเบือ้งเคลอืบ ขนาด  8” x 8”ราคากระเบือ้ง  ไมเ่กนิตร.ม. ละ  250 บาท

กระเบือ้งเคลอืบขนาด  8” x 8”ราคากระเบือ้ง ไมเ่กนิ ตร.ม.ละ 250 บาท

กระเบือ้งเคลอืบ ขนาด  8” x 8”ราคากระเบือ้ง ไมเ่กนิ  ตร.ม.ละ 250 บาท

คอนกรตีอัดแรงพืน้ทีห่นา้ตัดรปูตัว I ขนาด 0.22x0.22 เมตรความยาวตาม

แบบวศิวกรรมก าหนดยกเวน้พืน้ทีท่ีไ่มส่ามารถตอกเข็มไดใ้หใ้ชเ้สาเข็มเจาะ

ตามวศิวกรรมออกแบบเพือ่รับน ้าหนักแทน 

(คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ข ึน้เจา้ของเป็นผูรั้บผดิชอบ)

ระบบเสาคานส าเร็จรปู หรอืคอนกรตีเสรมิเหล็กตามแบบวศิวกรรม

งานผนงัและวสัดบุผุนงั

กอ่อฐิมอญหรอือฐิมวลเบาQ-con ฉาบเรยีบทาส(ีเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่)

พืน้ส าเร็จรปูวางบนคานบางสว่นเป็นพืน้ฝากคานหลอ่ในที่

พืน้คอนกรตีเสรมิเหล็ก ระบบวางพืน้บนคาน (ON BEAM)

พืน้คอนกรตีเสรมิเหล็ก ระบบวางบนดนิ(ON GROUND)

พืน้ไมล้ามเินต หนา 8มม.

พรอ้มบัวเชงิผนังของบรษัิทผูผ้ลติ (ราคาไมร้วมคา่ตดิตัง้ไมเ่กนิตรม.ละ 600 

บาท)



หอ้งน ้า 

ฝ้าภายใน 

ฝ้าหอ้งน ้า 

ฝ้าชายคา, ภายนอก, โรงรถ 

โครงหลังคา 

แผน่สะทอ้นความรอ้น 

กระเบือ้งหลังคา

กระเบือ้งเคลอืบ ขนาด  8” x 8”(ปสูงูจรดฝ้าเพดาน)

ราคากระเบือ้งไมเ่กนิตร.ม.ละ 250 บาท

แผน่ฝ้าตราชา้งรุน่

สมารท์บอรด์ (แบบขอบเรยีบ) หนา 4 มม. ตเีวน้รอ่ง 5 มม. 

โครงเครา่ C-Line

ตราชา้งรุน่ซแีพคโมเนยีหนา 7 ไมครอน (เฉพาะหลังคารอบบน)

ซแีพคโมเนยีสมีาตรฐาน

(แดงกหุลาบ , เทานกพริาบ,อฐิอ าไพ,น ้าตาลโกเมน)

งานฝ้าเพดาน

ยปิซัม่บอรด์ ตราชา้ง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยตอ่ฉาบเรยีบ

ยปิซัม่บอรด์ ตราชา้ง (ชนดิกันชืน้) หนา 9 มม. รอยตอ่ฉาบเรยีบ

งานหลังคา

Easy truss แปกัลวาไนซ์



ไมเ้ชงิชาย, ไมปิ้ดเชงิชาย

หอ้งท่ัวไป

หอ้งน ้า

ทางเขา้บา้น

ประตดูา้นนอก

บานหนา้ตา่ง

มอืจับประตู

กลอนฝังประตู

บานพับ, กันชน

ลกูกรง, ราวบันได, ราวระเบยีง

มอืจับราวบันได

วงกบไมเ้นือ้แข็งขนาด

2” x 4” ประต ูHDF, DORIC (บานมาตรฐาน)

วงกบไมเ้นือ้แข็งขนาด

2” x 5” ประต ูHDF, DORIC   (บานเกล็ดลา่ง)

อลมูเินยีมสขีาวอบ  / ประตไูมเ้นือ้แข็ง ลกูฟักกระจกเขยีวใส หนา 5 มม.(ตาม

แบบ)

งานบันได (ขนาดไมท้ีร่ะบเุป็นนิว้ เป็นไมก้อ่นการปรับไสแตง่)

คอนวดู รุน่ทอูนิวนั

งานประต ู– หนา้ตา่ง (ขนาดไมท้ีร่ะบเุป็นนิว้ เป็นไมก้อ่นการปรับไสแตง่)

อปุกรณ์ประต ู, หนา้ตา่ง (สสีแตนเลสรุ่นมาตรฐานของบรษัิท)

COLT

วงกบไม ้ ขนาด 2” x 4” ประต ูUPVC POLYWOOD

อลมูเินยีมสขีาวอบ  /หนา้ตา่งไมเ้นือ้แข็ง ลกูฟักกระจกใสเขยีว หนา 5 มม. 

(ตามแบบ) ยกเวน้หอ้งน ้าใชล้กูฟักกระจกฝ้า

   COLT

COLT

เหล็กรปูพรรณ ท าสนี ้ามัน

ไมเ้ต็งหรอืไมต้ะแบก



มเิตอรไ์ฟฟ้า ( ลกูคา้ )

บรษัิทฯ ตดิตัง้ Breaker

แผงควบคมุไฟฟ้า

สายเมนไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

สวติซแ์ละปลั๊ก

จดุเครือ่งปรับอากาศ

จดุเครือ่งท าน ้ารอ้น / น ้าอุน่

จดุเครือ่งปั้มน ้า

กริง่ไฟฟ้า

ดวงโคมพรอ้มอปุกรณ์

มเิตอรป์ระปา

ทอ่ประปาภายใน

ถังดักไขมัน

ทอ่ระบายน ้า

บอ่พักน ้าส าเร็จรปู

ลกูคา้เป็นผูจั้ดหา

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI, PHELDOGE,

BANGKOK CABLE เดนิรอ้ยทอ่ PVC. ฝังในผนัง

พรอ้มตดิตัง้สายดนิ

เดนิสายไฟฟ้าทิง้ไวท้ีต่ าแหน่งวาง

COMPRESSOR AIR

เดนิสายไฟฟ้าทิง้ไวต้ าแหน่งเครือ่งท าน ้ารอ้น / น ้าอุน่

เดนิสายไฟฟ้าทิง้ไวต้ าแหน่งวางป๊ัมน ้า

เดนิสายกริง่ไฟฟ้า

PANASONIC รุน่ WIDE SERIES

ทอ่ซเีมนตใ์ยหนิ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 8” ความยาวรวมไมเ่กนิ 20 ม.

บอ่พักส าเร็จรปูขนาด 40 x 50 ซม. ทกุระยะ 6 ม.

THAI YAZAKI ขนาดตามมเิตอรเ์ดนิรอ้ยทอ่ฝังดนิความยาว                ไม่

เกนิ 20 ม.จากผนังดา้นนอกอาคาร

ใชค้อนซเูมอรย์นูติชนดิตูเ้หล็ก พรอ้มเซอรก์ติเบรกเกอร ์SQUARE - D

งานไฟฟ้า (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า)




มเิตอรต์ามขนาดของตัวบา้น

งานประปา – สขุาภบิาล  ( ทอ่เมนประปาความยาวไมเ่กนิ 20 ม.)

(ผูว้า่จา้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่คา่ธรรมเนยีม)

ทอ่ PVC CLASS 13.5 (ส าหรับทอ่น ้าด)ี 

ทอ่ PVC CLASS 8.5 (ส าหรับทอ่โสโครก, ทอ่น ้าทิง้) ทอ่ PVC CLASS 5 

(ส าหรับทอ่ระบายอากาศ) ถัง DOS ตามบรษัิทก าหนด

ตามขนาดของตัวบา้น



ชกัโครก

อา่งลา้งหนา้ชนดิฝังเคานเ์ตอร์

อา่งลา้งหนา้ชนดิแขวน

ทีว่างสบู่

ทีใ่สก่ระดาษช าระ

ราวแขวนผา้

  TF-9011 สขีาว

 TF-9085 standard สขีาว

งานสขุภัณฑ์

หอ้งน ้าท่ัวไป(ใช ้AMERICAN  STANDARD)

 TF-9251 romika สขีาว 

    TF-2793-W สขีาว

          TF-0477-WT(Ceros)สขีาว พรอ้มกอ๊ก G2004 โครเมีย่ม

TF-0947สขีาว พรอ้มกอ๊ก G2004 โครเมีย่ม



กระจกเงา

ฝักบัวสายออ่น    

สายฉีดช าระ

กอ๊กน ้าเตีย้  (จอดรถและลาน

ซกัลา้ง )

เคาเตอรอ์า่งลา้งหนา้

ภายใน – ภายนอก , ฝ้าชายคา

วงกบ, ประต,ู งานโครงเหล็ก

งานป้องกันปลวก

  LU-02

  สนี ้าอะครลีคิ  TOA – Shield 1

           (Nano Silicone)

สนี ้ามัน  TOA

เดนิระบบทอ่ตามแนว

คานคอดนิ

 SUNWA

หนิแกรนติในประเทศ 

ราคาไมเ่กนิ ตร.ม.ละ 1,200 (รวมคา่ตดิตัง้)

 A-6015-HS 

 4800-A   

งานสี



หมายเหตุ

รายการกอ่สรา้งไมร่วมรายการตอ่ไปนี้

คา่กอ่สรา้งไมร่วมรายการตอ่ไปนี้

หมวดงานรบัประกนั

1. งานถมดนิ  จัดสวน

3. งานรับประกันงานกอ่สรา้งอันเนือ่งมาจากการด าเนนิงานของบรษัิท  เป็นเวลา 1 ปี

2. งานรัว้และประตรัูว้

3. งานถนนทางเขา้บา้นทีเ่กนิเขตแนวโรงรถตามแบบกอ่สรา้ง

1. งานถมดนิ จัดสวน ,งานรัว้, ประตรัูว้

2. งานถนนทางเขา้บนบา้นทีเ่กนิเขตแนวโรงรถ  และงานเทพืน้ทางเดนิรอบบา้น

3. งานปักเสาไฟ-พาดสายไฟฟ้าและงานวางทอ่เมนประปา,ทอ่เมนระบายน ้า-บอ่พักสาธารณะผา่นหนา้ทีด่นิ

4. กรณีสถานทีก่อ่สรา้งไมม่ทีีเ่ก็บกองวสัดกุอ่สรา้ง   และทีป่ลกูตัง้บา้นพักคนงาน

1. งานรับประกันงานโครงสรา้งบา้น เป็นเวลา 10 ปี

2. งานรับประกันงานหลังคา  เป็นเวลา 5 ปี

* รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง ตามสภาวะการตลาดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ *


