
รายการ

งานโครงสรา้ง

เสาเข็ม

ฐานราก, เสา, คาน 

พื�นชั �นลา่ง

พื�นโรงรถ

พื�นสว่นลานซกัลา้ง

งานพื�นและวสัดปุพู ื�น

โรงจอดรถ 

โถง, หอ้งรับแขก, สว่นทาน

อาหาร, หอ้งทํางาน

หอ้งนอน

หอ้งครัว,หอ้งแมบ่า้น

 เฉลยีง 

สว่นซกัลา้ง 

เก็บของ, ซกัรดี, หอ้งนํ�า 

ผนังทั�วไป 

Smart Plus

คอนกรตีขดัหยาบ

กระเบื�อง GRANITO ขนาด 60X60 ซม.ราคาไมเ่กนิ ตร.ม.ละ 350 บาท พรอ้ม

บวัผนังคอนวดูขนาด 4"

กระเบื�องเคลอืบขนาด 12” x 12”ราคากระเบื�อง ไมเ่กนิ ตร.ม.ละ 250 บาท

กระเบื�องเคลอืบ ขนาด  8” x 8”ราคากระเบื�อง  ไมเ่กนิตร.ม. ละ  250 บาท

กระเบื�องเคลอืบขนาด  8” x 8”ราคากระเบื�อง ไมเ่กนิ ตร.ม.ละ 250 บาท

กระเบื�องเคลอืบ ขนาด  8” x 8”ราคากระเบื�อง ไมเ่กนิ  ตร.ม.ละ 250 บาท

คอนกรตีอดัแรงพื�นที�หนา้ตัดรปูตัว I ขนาด 0.22x0.22 เมตรความยาวตามแบบ

วศิวกรรมกําหนดยกเวน้พื�นที�ที�ไมส่ามารถตอกเข็มไดใ้หใ้ชเ้สาเข็มเจาะตาม

วศิวกรรมออกแบบเพื�อรับนํ�าหนักแทน 

(คา่ใชจ้า่ยที�เพิ�มขึ�นเจา้ของเป็นผูร้ับผดิชอบ)

ระบบเสาคานสําเร็จรปู หรอืคอนกรตีเสรมิเหล็กตามแบบวศิวกรรม

งานผนงัและวสัดบุผุนงั

กอ่อฐิมอญหรอือฐิมวลเบาQ-con ฉาบเรยีบทาส(ีเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึ�ง)

พื�นสําเร็จรปูวางบนคานบางสว่นเป็นพื�นฝากคานหลอ่ในที�

พื�นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ระบบวางพื�นบนคาน (ON BEAM)

พื�นคอนกรตีเสรมิเหล็ก ระบบวางบนดนิ(ON GROUND)

พื�นกระเบื�องไวนลิ หนา 4 มม.

พรอ้มบวัเชงิผนังของบรษัิทผูผ้ลติ (ราคารวมคา่ตดิตั �งไมเ่กนิตรม.ละ 600 บาท)



หอ้งนํ�า 

ฝ้าภายใน 

ฝ้าหอ้งนํ�า 

ฝ้าชายคา, ภายนอก, โรงรถ 

โครงหลังคา 

แผน่สะทอ้นความรอ้น 

กระเบื�องหลังคา

กระเบื�องเคลอืบ ขนาด  8” x 8”(ปสูงูจรดฝ้าเพดาน)

ราคากระเบื�องไมเ่กนิตร.ม.ละ 250 บาท

แผน่ฝ้าตราชา้งรุน่

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

โครงเครา่ C-Line

ตราชา้งรุน่ซแีพคโมเนยีหนา 7 ไมครอน (เฉพาะหลังคารอบบน)

งานฝ้าเพดาน

ยปิซั�มบอรด์ ตราชา้ง (มาตรฐาน) หนา 9 มม. รอยตอ่ฉาบเรยีบ

ยปิซั�มบอรด์ ตราชา้ง (ชนดิกนัชื�น) หนา 9 มม. รอยตอ่ฉาบเรยีบ

งานหลังคา

Easy truss แปกลัวาไนซ์

ซแีพคโมเนยีสมีาตรฐาน
( แดงกหุลาบ , เทานกนางนวล,อฐิ
อําไพ,นํ�าตาลโอ็คแดง,   เทา
แทนทาลัม, เงนิไททาเนยีม)



ไมเ้ชงิชาย, ไมปิ้ดเชงิชาย

หอ้งทั�วไป

หอ้งนํ�า

ทางเขา้บา้น

ประตดูา้นนอก

บานหนา้ตา่ง

มอืจับประตู

กลอนฝังประตู

บานพับ, กนัชน

ลกูกรง, ราวบนัได, ราวระเบยีง

มอืจับราวบนัได

วงกบไมเ้นื�อแข็งขนาด

2” x 4” ประต ูHDF, DORIC (บานมาตรฐาน)

วงกบไมเ้นื�อแข็งขนาด

2” x 5” ประต ูUPVC   (บานเกล็ดลา่ง)

อลมูเินยีมสขีาวอบ  / ประตไูมเ้นื�อแข็ง ลกูฟักกระจกเขยีวใส หนา 5 มม.(ตาม

แบบ)

งานบนัได (ขนาดไมท้ี�ระบเุป็นนิ�ว เป็นไมก้อ่นการปรับไสแตง่)

คอนวดู รุน่ทอูนิวัน

งานประต ู– หนา้ตา่ง (ขนาดไมท้ี�ระบเุป็นนิ�ว เป็นไมก้อ่นการปรับไสแตง่)

อปุกรณ์ประต ู, หนา้ตา่ง (สสีแตนเลสรุน่มาตรฐานของบรษัิท)

บานพับ 489.04.004   กนัชน  489.70.256

วงกบไม ้ ขนาด 2” x 4” ประต ูUPVC POLYWOOD

อลมูเินยีมสขีาวอบ  /หนา้ตา่งไมเ้นื�อแข็ง ลกูฟักกระจกใสเขยีว หนา 5 มม. 

(ตามแบบ) ยกเวน้หอ้งนํ�าใชล้กูฟักกระจกฝ้า

                                                        HAFELE รุน่ 489.93.090

                                                                กลอน 489.71.300                

เหล็กรปูพรรณ ทําสนํี�ามนั

ไมเ้ต็งหรอืไมต้ะแบก



มเิตอรไ์ฟฟ้า ( ลกูคา้ )

บรษัิทฯ ตดิตั �ง Breaker

แผงควบคมุไฟฟ้า

สายเมนไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

สวติซแ์ละปลั�ก

จดุเครื�องปรับอากาศ

จดุเครื�องทํานํ�ารอ้น / นํ�าอุน่

จดุเครื�องปั�มนํ�า

กริ�งไฟฟ้า

ดวงโคมพรอ้มอปุกรณ์

มเิตอรป์ระปา

ทอ่ประปาภายใน

ถังดักไขมนั

ทอ่ระบายนํ�า

บอ่พักนํ�าสําเร็จรปู

ลกูคา้เป็นผูจ้ัดหา

สายไฟฟ้า THAI YAZAKI, PHELDOGE,

BANGKOK CABLE เดนิรอ้ยทอ่ PVC. ฝังในผนัง

พรอ้มตดิตั �งสายดนิ

เดนิสายไฟฟ้าทิ�งไวท้ี�ตําแหน่งวาง

COMPRESSOR AIR

เดนิสายไฟฟ้าทิ�งไวตํ้าแหน่งเครื�องทํานํ�ารอ้น / นํ�าอุน่

เดนิสายไฟฟ้าทิ�งไวตํ้าแหน่งวางปั� มนํ�า

เดนิสายกริ�งไฟฟ้า

PANASONIC รุน่ WIDE SERIES

ทอ่ซเีมนตใ์ยหนิ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 8” ความยาวรวมไมเ่กนิ 20 ม.

บอ่พักสําเร็จรปูขนาด 40 x 50 ซม. ทกุระยะ 6 ม.

THAI YAZAKI ขนาดตามมเิตอรเ์ดนิรอ้ยทอ่ฝังดนิความยาว                ไมเ่กนิ

 20 ม.จากผนังดา้นนอกอาคาร

ใชค้อนซเูมอรย์นูติชนดิตูเ้หล็ก พรอ้มเซอรก์ติเบรกเกอร ์SQUARE - D

งานไฟฟ้า (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า)

 

มเิตอรต์ามขนาดของตัวบา้น

งานประปา – สขุาภบิาล  ( ทอ่เมนประปาความยาวไมเ่กนิ 20 ม.)

(ผูว้า่จา้งเป็นผูร้ับผดิชอบตอ่คา่ธรรมเนยีม)

ทอ่ PVC CLASS 13.5 (สําหรับทอ่นํ�าด)ี 

ทอ่ PVC CLASS 8.5 (สําหรับทอ่โสโครก, ทอ่นํ�าทิ�ง) ทอ่ PVC CLASS 5 

(สําหรับทอ่ระบายอากาศ) ถัง DOS ตามบรษัิทกําหนด

ตามขนาดของตัวบา้น



ชกัโครก

อา่งลา้งหนา้ชนดิฝังเคานเ์ตอร์

อา่งลา้งหนา้ชนดิแขวน

ที�วางสบู่

ที�ใสก่ระดาษชําระ

ราวแขวนผา้

FBVHB-N104AS

 BN-101AS

งานสขุภณัฑ์

หอ้งนํ�าทั�วไป(ใช ้AMERICAN  STANDARD)

   HB-O107as 

   TF-2394W-WT-0

          Cotto C-009 พรอ้มกอ๊ก G2004 โครเมี�ยม

TF-0947สขีาว พรอ้มกอ๊ก G2004 โครเมี�ยม



กระจกเงา

ฝักบวัสายออ่น    

สายฉีดชําระ

กอ๊กนํ�าเตี�ย  (จอดรถและลาน

ซกัลา้ง )

เคาเตอรอ์า่งลา้งหนา้

ภายใน – ภายนอก , ฝ้าชายคา

วงกบ, ประต,ู งานโครงเหล็ก

งานป้องกนัปลวก

  สนํี�าอะครลีคิ  TOA – Shield 1

           (Nano Silicone)

สนํี�ามนั  TOA

เดนิระบบทอ่ตามแนว

คานคอดนิ

 SUNWA

หนิแกรนติในประเทศ 

ราคาไมเ่กนิ ตร.ม.ละ 1,200 (รวมคา่ตดิตั �ง)

  VRH FJVHF-114AJS

  VRH FXVHO-0040NS

งานสี

* รายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลง ตามสภาวะการตลาดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ *

กระจกเจียรปรี สั�งตดัตามขนาดเคานเ์ตอร์



หมายเหตุ

รายการกอ่สรา้งไมร่วมรายการตอ่ไปนี�

คา่กอ่สรา้งไมร่วมรายการตอ่ไปนี�

หมวดงานรบัประกนั

1. งานถมดนิ  จัดสวน

3. งานรับประกนังานกอ่สรา้งอนัเนื�องมาจากการดําเนนิงานของบรษัิท  เป็นเวลา 1 ปี

2. งานรั �วและประตรูั �ว

3. งานถนนทางเขา้บา้นที�เกนิเขตแนวโรงรถตามแบบกอ่สรา้ง

1. งานถมดนิ จัดสวน ,งานรั �ว, ประตรูั �ว

2. งานถนนทางเขา้บนบา้นที�เกนิเขตแนวโรงรถ  และงานเทพื�นทางเดนิรอบบา้น

3. งานปักเสาไฟ-พาดสายไฟฟ้าและงานวางทอ่เมนประปา,ทอ่เมนระบายนํ�า-บอ่พักสาธารณะผา่นหนา้ที�ดนิ

4. กรณีสถานที�กอ่สรา้งไมม่ทีี�เก็บกองวัสดกุอ่สรา้ง   และที�ปลกูตั �งบา้นพักคนงาน

1. งานรับประกนังานโครงสรา้งบา้น เป็นเวลา 10 ปี

2. งานรับประกนังานหลังคา  เป็นเวลา 5 ปี


