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1.โครงสร้าง
เสาเขม็
 - เขม็ตอก คอนกรีตอดัแรง (สองท่อนต่อเช่ือม) ความยาวตามชั้นดินของสถานท่ีก่อสร้าง 

ขนาดตามรายการคาํนวณของวิศวกรโครงสร้าง
 - เขม็เจาะ กรณีมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ขม็เจาะ การกาํหนดขนาดความยาวและการเสริมเหลก็เป็นไป 

ตามรายการคาํนวณของวิศวกรโครงสร้าง โดยคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม
คาน,เสา,ฐานราก -  คอนกรีต(สาํหรับโครงสร้างหลกั)  คอนกรีตผสมเสร็จยี่หอ้ TPI  หรือ C-PAC  
พ้ืนภายในทัว่ไป พ้ืนสาํเร็จรูปคอนกรีตอดัแรงชนิดทอ้งเรียบ หรือชนิด 3 ขา เสริมเหลก็Wiremesh
พ้ืนหอ้งนํ้า,พ้ืนเฉลียง พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ หล่อบนคาน ผสมนํ้ายากนัซึม 
พ้ืนซกัลา้งและทางเทา้,พ้ืนคอนกรีต, พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ หล่อในท่ี หนา 10 ซม. เหลก็เสริมตะแกรงเหลก็เสน้ผา่ศูนยก์ลาง
ถนนภายใน  9มม.@0.20 ม.# ถ่ายนํ้าหนกัลงพ้ืนดิน(Slab on ground)ใชเ้ขม็คอนกรีตอดัแรง 6 เหล่ียมกลวง

 ศก. 6 " ยาว 4 ม . ช่วยรับนํ้าหนกั พ้ืนโดยตอกปูพรม ห่างทุกประมาณ  1 เมตร
พ้ืนรับแทงคน์ํ้า คอนกรีตเสริมเหลก็หนา 15 ซม. ขนาด 2 ม.x 2ม. ตอกเขม็ คอนกรีตอดัแรง 

 ศก. 6" ยาว 4 ม.จาํนวน 5 ตน้
พ้ืนรับถงับาํบดั คอนกรีตเสริมเหลก็หนา 15ซม. ตอกเขม็ คอนกรีตอดัแรง ศก. 6" ยาว 4 ม. จาํนวน 5 ตน้ต่อถงั 
โครงสร้างหลงัคา / อะเส โครงหลงัคาสาํเร็จรูปของ Easy truss หรือโครงหลงัคาเหลก็รูปพรรณวางบนอะเสเหลก็ 

หรือคอนกรีต ตามรายการคาํนวณของวิศวกร
แป แปสาํเร็จรูปกลัวาไนซ์
2.  หลังคา
หลงัคา - Oriental Style กระเบ้ืองแผน่เรียบ NEUSTILE สีวดูเดนร็อก , สีบราวนแ์อช , สีเทาเกรยซ์เลท

การติดตั้ง / ฉนวนกนั ความร้อน / เชิงชาย แผน่สะทอ้นกนัความร้อน ( อลูมิเนียมฟอยล ์) / เชิงชาย ไมส้าํเร็จรูปของ Conwood
หรือเทียบเท่า ตีตั้งฉากกบัแนวลาดหลงัคาหรือแนวเหลก็จนัทนั

หลงัคา - Modern Style METAL SHEET สีเทา COLOR BOND  หนา 0.4 มม.ยีห่อ้เมทลัชีท =บลูสโคปไลสาจท ์หรือเทียบเท่า 

การติดตั้ง / ฉนวนกนัความร้อน / เชิงชาย ติดตั้งฉนวนกนัความร้อน PE FOAM หนา 10มม.  / เหลก็พบัรูปตวัซี
หลงัคาคอนกรีต หลงัคาคอนกรีตผสมนํ้ายากนัซึม เสริมเหลก็ รายละเอียดโครงสร้างตามแบบวิศวกรผูอ้อกแบบ 

ผิวหนา้ทาสีอะคริลิกกนัซึม ยี่หอ้จระเข ้Roof shield หรือ TOA 201 Roof shield 
3.  วสัดุปูพื้น
ถนนภายใน คอนกรีตสแตมป์ ( รูปแบบตามสถาปนิกกาํหนด )
พ้ืนท่ีจอดรถ กระเบ้ืองราคาไม่เกิน 1,000 บาท/ตร.ม. ( รูปแบบตามสถาปนิกกาํหนด )
เฉลียงหนา้บา้น(ทางเขา้หลกั) กระเบ้ืองเซรามิค 60x60 cm สีเรียบ  ราคาไม่เกิน 850 บาท/ตรม. 
พ้ืนภายในบา้นชั้นล่าง กระเบ้ืองแกรนิโต ้60x60 cm  ราคาไม่เกิน 850 บาท/ตรม. 
บวัเชิงผนงัพ้ืนชั้นล่าง สเปกเดียวกบัพ้ืนภายในชั้นบน
พ้ืนภายในบา้นชั้นบน Engineer Wood ราคาไม่เกิน 3,500 บาท/ตร.ม. ( รวมติดตั้ง ) หรือเทียบเท่า
บวัเชิงผนงัพ้ืนชั้นบน บวัสาํหรับพ้ืน Engineer Wood
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ระเบียง,หอ้งนํ้า,หอ้งครัว กระเบ้ืองเซรามิค 30x60 cm. สีเรียบ ราคาไม่เกิน 650บ./ตรม. 
พ้ืนท่ีซกัลา้ง กระเบ้ืองเซรามิค 30x30 cm. ราคาไม่เกิน 350 บ./ตร.ม.  เวน้รอยต่อพ้ืนจากผนงั เป็นแนวร่องปูน กวา้ง 5ซม.

หอ้งแม่บา้น,หอ้งเกบ็ของ กระเบ้ืองเซรามิค 30x30 cm.  ราคาไม่เกิน 350 บ./ตร.ม.  บวัชนิดเดียวกบักระเบ้ืองพ้ืน
หอ้งนํ้าแม่บา้น กระเบ้ืองเซรามิค 60x60 cm.  ราคาไม่เกิน250 บ./ตร.ม. 
บวักระเบ้ืองกนัเป้ือนผนงั กระเบ้ืองสีเดียวกบักระเบ้ืองพ้ืน ปูสูง 10 ซม.จบดว้ยค้ิว พีวีซีสีขาว มีเหนือพ้ืนเฉลียง ระเบียง 
เฉลียงสระวา่ยนํ้า ปูกระเบ้ืองภายนอก ราคาไม่เกิน 750 บาท/ตร.ม.
กระเบ้ืองสระวา่ยนํ้า **กรณีมีสระว่ายนํ้า หินอ่อนสีเทาขาว สระบุรี ลายธรรมชาติ ขนาด 30x30 cm. ราคาไม่เกิน 1,200 / ตร.ม. 
หมายเหตุ กรณีปูสลับลวดลายหรือปูขอบบอร์เดอร์ หรือขนาดกระกระเบือ้งทีมีด้านใดด้านหน่ึงยาวเกิน 60 ซม.

บริษัทจะคิดค่าแรง ปูกระเบือ้งเพ่ิม โดยจะเสนอผู้ว่าจ้างก่อนดาํเนินการ

4. วสัดุก่อฉาบและบุผนัง
ผนงัทัว่ไป ก่ออิฐมวลเบา Q-CON หนา 7.5  cm. หรือเทียบเท่า ก่อหนาตามแบบแปลนประกอบสญัญา 

ฉาบปูน ตราเสือมอร์ตา้ แพลททินัม่ ของ บมจ. SCG + skim coated 
ผนงัหอ้งนํ้า ปูกระเบ้ืองเซรามิคสีเรียบ ขนาด 30x60 cm. ปูจรดฝ้าราคาไม่เกิน 650บ./ตรม. 
ผนงัหอ้งนํ้าแม่บา้น ปูกระเบ้ืองเซรามิคสีเรียบ ขนาด 30x30 cm. ปูจรดฝ้าราคาไม่เกิน 250บ./ตรม. 
เคานเ์ตอร์ครัว บริษทัฯเตรียมจุดท่อนํ้า ซิงคล์า้งจาน ท่อนํ้าทิง้และท่อประปาตามตาํแหน่งแบบก่อสร้าง โดยอุดปลายท่อไว ้

( ไม่รวมงานก่อเคานเ์ตอร์และปูหิน ) 
ผนงัครัว ปูกระเบ้ืองเซรามิคสีเรียบ ขนาด 30x60 cm. ปูจรดฝ้า ราคาไม่เกิน 600บ./ตรม. 
ผนงัภายนอกปูวสัดุตกแต่ง ผนงัประดบักระเบ้ือง (หากมีในแบบ) ราคาไม่เกิน 2,000 บาท/ตร.ม.

ผนงัประดบั ไมฝ้า(หากมี) ใช ้Conwood หรือ เทียบเท่า กวา้ง 8" รุ่น G1 ทาสีลายไม ้ยี่หอ้ TOA
ผนงัผิวปูนเซาะร่อง PVC ขนาด 1 ซม. ระยะห่าง ตามแบบทาสีพลาสติก 

หมายเหตุ กรณีปูสลบัลวดลายหรือขนาดกระเบือ้งทีมีด้านใดด้านหน่ึงยาวเกิน 60 ซม.
บริษัทจะคิดค่าแรง ปูกระเบือ้งเพ่ิม โดยจะเสนอผู้ว่าจ้างก่อนดาํเนินการ

5. ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานภายในชั้นล่าง ยปิซัม่บอร์ดSCG หรือเทียบเท่า หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสีโครงเคร่าเหลก็ชุบสังกะสี เบอร์24 
ฝ้าเพดานภายในบา้นชั้นบน ยิปซัม่บอร์ดตราชา้งหรือเทียบเท่าหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยลก์นัความร้อน รอยต่อฉาบเรียบทาสี

โครงเคร่าเหลก็ชุบสงักะสี เบอร์24
ฝ้าเพดานหอ้งนํ้าและครัว ยิปซัม่บอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกนัช้ืนฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหลก็ชุบสงักะสี เบอร์24 
ฝ้าชายคา + ฝ้าชายคาภายนอก ไมร้ะแนงตกแต่งฝ้า Conwood หนา้ 4 น้ิว หนา 1.1 มม.ทาสีลายไม้
ฝ้าโรงรถ แผน่ชายคาเวเทอร์บลอ็ค  ตราชา้ง  รุ่นแผน่เรียบ W0  หนา 9 มม. 
หมายเหตุ ***กรณีติดต้ังโคมไฟระย้า หรือเคร่ืองปรับอากาศส่ีทิศทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดงานเพ่ิมในส่วนโครงสร้างรับนํา้หนัก และค่าแรงติดต้ัง

6.  งานประตูหน้าต่าง
วงกบประตูทัว่ไป ไมแ้ดง 2"x4"   ทาสียอ้มไม ้WOODstainTOA หรือเทียบเท่า
วงกบประตูหอ้งนํ้าและหอ้งครัว ไมแ้ดง 2"x5"   ทาสียอ้มไม ้WOODstainTOA หรือเทียบเท่า
ประตูเขา้บา้น (ชนิดบานเปิดคู่) กรอบบานไมส้กั  ลูกฟักไมส้กั บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม. (บานคู่)
ประตูเขา้บา้น (ชนิดบานเปิดเด่ียว) กรอบบานไมส้กั  ลูกฟักไมส้กั บานประตู ขนาด 0.90x2.40 ม. (บานเด่ียว)
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ประตูเฉลียง ,หลงับา้น กรอบบานไมส้กั  ลูกฟักไมส้กั บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม.
ประตูหอ้งนอน กรอบบานไมส้กั ลูกฟักไมอ้ดัสกัตามแบบ  บานประตูขนาด 0.90x2.40 ม.  
ประตูหอ้งนํ้า กรอบบานไมส้กั ลูกฟักไมอ้ดัสกั บานประตูขนาด 0.80x2.40 ม.
ประตูหอ้งครัว กรอบบานไมส้กั ลูกฟักกระจกตดัแสงสีเขียว หนา 6 มม.บานประตูขนาด  0.90x2.40 ม.
ประตูหอ้งนอนแม่บา้น บานไมอ้ดัยางกนันํ้า ทาสีนํ้ามนั ขนาด 0.80x 2.00 ม. หนา 1 1/2" 
วงกบ+ประตูหอ้งนํ้าแม่บา้น บานPVC มีช่องเกลด็ระบายอากาศคร่ึงบาน ช่วงบนสีครีม ขนาด 0.70x2.00ม. 
ประตูหอ้งเกบ็ของ กรอบบานไมส้กั  ลูกฟักไมอ้ดัสกั ขนาดตามแบบ
ประตู-หนา้ต่างทัว่ไป (ภายนอก) อลูมิเนียมอบสีดาํซาฮาร่า  ความสูงไม่เกิน 2.40 ม. (ความหนาข้ึนอยูก่บัขนาดบาน)  

กระจกเขียวตดัแสงหนา 6 มม. อุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมบานมุง้ลวด)
มือจบัประตูทางเขา้( บานเปิดเด่ียว ) HAFELE  GRIP HANDLE ST.ST.MATT  911.78.318  (สองชุด)
มือจบัประตูทางเขา้ ( บานเปิดคู่ ) HAFELE  EL7200-TC BLACK SMALL MOR.LOCK  912.05.710
ลูกบิดประตูทัว่ไป HAFELE รุ่น 902.92.220
ลูกบิดประตูหอ้งนํ้า HAFELE รุ่น 902.92.220
กลอนประตู HAFELE รุ่น 911.62.330/911.62.688 /911.62.064
บานพบัประตูหนา้บา้น HAFELE รุ่น 926.98.040
บานพบัประตูทัว่ไป HAFELE รุ่น 921.17.140
กนัชนติดพ้ืนประตูภายใน HAFELE รุ่น 937.01.116
กนัชนประตูหอ้งนํ้า HAFELE รุ่น 937.12.800
กนัชนประตูภายนอก HAFELE รุ่น 938.23.000
7.บันได
โครงสร้างบนัได (ภายใน) คอนกรีตเสริมเหลก็ตามรายการคาํนวณของวิศวกร
ลูกนอนบนัได  + ลูกตั้งบนัได + ชานพกั Engineer Wood สเปคเดียวกบัพ้ืนภายในชั้นบน
ลูกกรงบนัได , ราวบนัได  , ราวระเบียงกนัตก  Oriental Style ราวลูกกรงกระจกลามิเนต 5+5 ติดตั้งบนโครงเหลก็พ่นทาํสี มือจบัไมม้ะค่า 2" ยอ้มสีธรรมชาติ
ลูกกรงบนัได , ราวบนัได  , ราวระเบียงกนัตก   Modern Style กระจกลามิเนต 5+5 กระจกเปลือยผงัพ้ืนมือจบัอลูมิเนียมตามแบบ
หมายเหตุ ขนาดไมอ้าจลดลงจากท่ีระบุไวเ้ลก็นอ้ย จากการไสผิวไมใ้หเ้รียบ ซ่ึงเป็นปกติวสิยัของงานไมท้ัว่ไป
8.สุขภัณฑ์
8.1  ห้องนํา้ใหญ่ MOGEN
 - อ่างลา้งหนา้ รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนิดฝังบนเคานเ์ตอร์ + สต๊อปวาลว์ SPV15 (พร้อมอุปกรณ์)
 - ก๊อกผสมอ่างลา้งหนา้ รุ่น MI120 แบบกา้นโยกชุบโครเม่ียม (พร้อมอุปกรณ์)
 - กระจกหนา้เคานเ์ตอร์ กระจกเงาเปลือย  ขอบเจียรมนหนา 6 มม. กรุบนไมอ้ดัยาง 6 มม.
 - เคานเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ หล่อคอนกรีตปูหิน ราคาไม่เกิน 2,400 บาท /ตรม.
 - ชกัโครก รุ่น MO10 PROUD SERIES ระบบ Dual Flush ประหยดันํ้า4/6ลิตร
 - สายฉีดชาํระ รุ่น SP36 สีโครเม่ียม พร้อมสต๊อปวาลว์ SPV17
 - ท่ีใส่กระดาษชาํระ รุ่น ACS44R สแตนเลสมีฝา ขนาด 115X87X22 มม.

**ประตูทางเขา้บา้นมีกระจกบานติดตายดา้นขา้งขนาด 0.40 ม. ตามแบบ (ข้ึนอยูก่บัรูปแบบของบา้น)
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 - ฝักบวั รุ่น MI130 ชุดฝักบวั พร้อม RAIN  SHOWER  
 - ท่ีวางสบู่ รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
 - อ่างอาบนํ้า รุ่น MB17 อ่างอาบนํ้าธรรมดา SPACE170*85*47 cm.
 - ก๊อกผสมอ่างอาบนํ้า รุ่น MI272 พร้อมชุดเปล่ียนทิศทางรวมฝักบวัสายอ่อน
 - ราวแขวนผา้ รุ่น ACS1360-2(HL)
 - ก๊อกนํ้าลา้งพ้ืน รุ่น SP178
 - รูระบายนํ้าท้ิง รูระบายนํ้าท้ิง รุ่น FD012
8.2 ห้องนํา้ท่ัวไป MOGEN
 - อ่างลา้งหนา้ รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนิดฝังบนเคานเ์ตอร์ + สต๊อปวาลว์ SPV15 (พร้อมอุปกรณ์)
 - ก๊อกผสมอ่างลา้งหนา้ รุ่น MI120 สีโครเม่ียม แบบกา้นโยกพร้อมสต๊อปวาลว์
 - กระจกหนา้เคานเ์ตอร์ กระจกเงาเปลือยขอบเจียรมนหนา 6 มม.  กรุบนแผน่ไมอ้ดัยาง 6 มม.
 - เคานเ์ตอร์อ่างลา้งหนา้ หล่อคอนกรีตปูหิน ราคาไม่เกิน 2,400 บาท /ตรม.
 - ชกัโครก รุ่น MO26 ASPIRE SERIES ระบบ Dual Flush ประหยดันํ้า4/6ลิตร
 - สายฉีดชาํระ รุ่น SP36 สีโครเม่ียม พร้อมสต๊อปวาลว์ SPV17
 - ท่ีใส่กระดาษชาํระ รุ่น ACS44R สแตนเลส มีฝา ขนาด 115X87X22 มม.
 - ฝักบวั รุ่น MSW05 ชุดฝักบวัพร้อม RAIN SHOWER แบบเหล่ียม
 - ท่ีวางสบู่ รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
 - ราวแขวนผา้ รุ่น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.
 - ก๊อกนํ้าลา้งพ้ืน รุ่น SP178
 - รูระบายนํ้าท้ิง รูระบายนํ้าท้ิง รุ่น FD012
8.3 ห้องนํา้แม่บ้าน MOGEN
 - อ่างลา้งหนา้ รุ่น MA212 ชนิดแขวนผนงัพร้อมขาอ่างแบบแขวนรุ่น บีกิน+ สตอ๊ปวาลว์ SPV15 พร้อมอุปกรณ์
 - ก๊อกเด่ียวอ่างลา้งหนา้ รุ่น SP29 แบบกา้นโยก 
 - กระจกหนา้เคานเ์ตอร์ กระจกพาโลมา PREMA รุ่น  PM91
 - ชกัโครก รุ่น MT43  ระบบ SINGLE  FLUSH ประหยดันํ้า 6 ลิตร 
 - สายฉีดชาํระ รุ่น RS06 ชุดสายฉีดชาํระ + สต๊อปวาลว์ SPV15
 - ท่ีใส่กระดาษชาํระ รุ่น AC51 LUNA ขนาด 90X140 มม.
 - ฝักบวัสายอ่อนพร้อมก๊อก รุ่น MSH12 
 - ท่ีวางสบู่ รุ่น AC52 LUNA ขนาด 100X130 มม.
 - ราวแขวนผา้ รุ่น AC53 LUNA ขนาด 80X616 มม.
 - ก๊อกนํ้าลา้งพ้ืน รุ่น FCF02
 - รูระบายนํ้าท้ิง รูระบายนํ้าท้ิง รุ่น FD008
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9. งานสี
สีทาภายนอก สีนํ้าอะครีลิค TOA 7IN1 ชนิดทาภายนอก(สีรองพ้ืนปูนใหม่ 1 เท่ียว ทาสีจริง  2 เท่ียว)
สีทาภายใน สีนํ้าอะครีลิค TOA DURACLEAN ชนิดทาภายใน(สีรองพ้ืนปูนใหม่  1 เท่ียว ทาสีจริง  2  เท่ียว )
สีทาวงกบ  บานประตู ทาสียอ้มไม ้ TOA WOOD STAIN
สีทาวงกบ  บานประตู ทาํผิวแลคเกอร์ดา้นสีไมธ้รรมชาติ
สีทาเชิงชาย , ฝ้าระแนง สีนํ้าอะครีลิค Fibercement Shield
สีโครงหลงัคาเหลก็ TOA RED OXIDE METAL PRIMER  1 เท่ียว และทาทบัดว้ยสี TOA GLOSS FINISH  2 เท่ียว 
หมายเหตุ ทาสีตัวอย่าง พ้ืนท่ีไม่เกิน 6 ตารางเมตร ไม่เกิน 2 คร้ัง 

10.งานสุขาภิบาล
มิเตอร์ประปา ทางบริษทั ดาํเนินการขอให ้ลูกคา้เป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายเอง
ท่อประปา ท่อเมน PPR เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3/4 "ยาวไม่เกิน 20 เมตร ท่อยอ่ยเขา้อุปกรณ์ท่อPPR 

เสน้ผา่ศูนยก์ลางศูนยก์ลาง 1/2" 
ท่อนํ้าร้อน เดินท่อ PPR (80) ไปยงัก๊อกผสมอ่างลา้งหนา้และก๊อกผสมอ่างอาบนํ้า เฉพาะหอ้งท่ีมีอ่างอาบนํ้า
ท่อโสโครก ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 4" ระบายลงถงับาํบดันํ้าเสีย
ท่อนํ้าท้ิง ท่อ PVC  ชั้น 8.5 มม. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2" ลงบ่อพกัระบายนํ้ารอบบา้น
ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC  ชั้น 8.5 มม. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1" 
ระบบบาํบดันํ้าเสีย COTTO ขนาด จาํนวน และตาํแหน่ง ตามแบบหรือความเหมาะสมของแต่ละสถานท่ี
ถงัเกบ็นํ้า ถงันํ้า COTTO รุ่น HYGIENE   รุ่น CJ 2000  สีเทา GRANITE ( 9 )
ป๊ัมนํ้า ป๊ัมนํ้าอตัโนมติั ยี่หอ้ Grundfos:Cmb3-37 500 watt
ท่อระบายนํ้า ท่อใยหินเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 8" ความยาวโดยรวมไม่เกิน 80 ม.
บ่อพกันํ้าท้ิง บ่อพกัคอนกรีตสาํเร็จรูป 0.40x0.40x0.50 ม. ระยะห่างไม่เกิน 6.00 ม.
หอ้งครัว / เตรียมอาหาร / เคร่ืองซกัผา้ เดินท่อนํ้าดีและท่อน้ิงฟังกช์ัน่ละ 1 จุด 
บ่อดกัไขมนั บ่อดกัไขมนั DOS รุ่น DGT/U50
ก๊อกสนาม ก๊อกสนามของ SANWA จาํนวนจุดตามแบบ ไม่เกิน 5 จุด ( จุดละไม่เกิน 4.00 ม. จากผนงับา้นภายนอก )

11.งานระบบไฟฟ้า
มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100 A 3 เฟส  บริษทัดาํเนินการขอติดตั้ง ลูกคา้ชาํระค่าใชจ่้ายเอง
สายเมนมิเตอร์ไฟฟ้า สาย NYY เดินสายร้อยท่อ HDPE ฝังดินจากเมนมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 20 เมตร(วดัจากขอบตวับา้นดา้นหนา้)

แผงควบคุมสวิทชไ์ฟฟ้า BTICINO ไม่รวม SAFE-T-CUT
สายไฟภายใน ร้อยสายฝังในท่อ PVC สีเหลืองฝังผนงั
สายไฟดวงโคมแสงสวา่ง สาย THW ขนาด 1.5 SQM. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า
สายไฟปลัก๊ สาย THW ขนาด 2.5 SQM. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า
สายไฟเคร่ืองปรับอากาศ สาย THW ขนาด 4 SQM. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า
สายไฟเคร่ืองทาํนํ้าร้อน / นํ้าอุ่น สาย THW ขนาด 6 SQM. ของ THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า พร้อมสายดิน
อุปกรณ์ ปลัก๊-สวิทช์ BTICINO รุ่น LIGHT (Anthracitr-AR) (White-BI)
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เคร่ืองทาํนํ้าร้อน(หากมี) บริษทัฯ เดินสายไฟสาํหรับติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนใหห้อ้งนํ้าหอ้งละ 1จุด(ไม่รวมหอ้งนํ้าแม่บา้น)
โดยผูว้า่จา้งเป็นผูจ้ดัหาเคร่ืองทาํนํ้าร้อนและบริษทัฯ ดาํเนินการติดตั้ง

ปลัก๊โทรทศัน์ หอ้งรับแขก ,พกัผอ่น ,ทาํงาน ,หอ้งนอน หอ้งละ 1 จุด 
ปลัก๊โทรศพัท ์( T ) / จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต ( IN ) หอ้งรับแขก  1 จุด  ( T , IN )
ปลัก๊เคร่ืองปรับอากาศ หอ้งรับแขก ,พกัผอ่น ,ทาํงาน ,หอ้งนอน หอ้งละ 1 จุด 
ดวงโคม DOWN LIGHT DOWN LIGHT ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 6" สีขาว หลอดประหยดัไฟ 18W

ราคารวมหลอดไฟแลว้ไม่เกิน  360 บาท ต่อ ชุด
ไฟก่ิงภายใน ภายนอก บริษทัเดินสายไฟเตรียมไวท่ี้จุดตามแบบ (เจา้ของจดัซ้ือดวงโคม)
กร่ิงไฟฟ้าพร้อมสวิตช์ บริษทัเดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 10 เมตร จากผนงับา้นภายนอก ( ลูกคา้จดัซ้ือกร่ิงไฟฟ้า )
ประตู REMOTE บริษทัเดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 10 เมตร จากผนงับา้นภายนอก ( ลูกคา้จดัซ้ืออุปกรณ์ )
ไฟสนาม บริษทัเดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 5 เมตร จากผนงับา้นภายนอก ไม่เกิน 5 จุด (เจา้ของจดัหาดวงโคม) 

หมายเหตุ
1.รายการวสัดุก่อสร้างน้ี จะใชเ้ป็นเอกสารประกอบสญัญาก่อสร้าง
2.กรณีท่ีแบบประกอบสัญญาหรือแบบก่อสร้างหรือขอ้มูลใน CD หรือ Wbsite รวมทั้งรูป 3D ขดัแยง้

 กบัรายการวสัดุก่อสร้างน้ี ใหย้ึดถือตามรายการวสัดุก่อสร้างน้ีเป็นขอ้ยติุ
3.รายการวสัดุท่ีระบุคาํวา่(ถา้มี)วสัดุอุปกรณ์นั้นๆจะมีเฉพาะบางแบบ หากแบบบา้นใดไม่มีวสัดุ
อุปกรณ์ดงักล่าวกจ็ะไม่รวมราคาในแบบนั้นๆ
4. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการก่อสร้างตามแบบและตามรายละเอียดประกอบ

 แบบของสญัญาวา่จา้งเท่านั้น หากมีการเปล่ียนแปลง ตอ้งไม่เกิน 18 สปัดาห์หลงัจากทาํสญัญา
5.กรณีท่ีรายการวสัดุมาตรฐานท่ีระบุขา้งตน้ไม่สามารถจดัหาไดเ้น่ืองจากขาดตลาดหรือมีการ
ยกเลิกการผลิตและจาํหน่ายทางบริษทัฯ จะจดัหาวสัดุท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนัทดแทน

มาตรฐานงานก่อสร้างโดยสังเขป
เสาเขม็ ใชม้าตราฐาน มอก./2549เพ่ือคุณภาพท่ีดีเยี่ยม
งานคอนกรีต ใชค้อนกรีตผสมเสร็จตรา TPI หรือ CPAC

ในกรณีท่ีรถคอนกรีตผสมเสร็จไม่สามารถเขา้ถึงหน่วยงานก่อสร้างได ้บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใชปู้น

ผสมโม่ในอตัราส่วน ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด:์ทราย:หิน ในอตัราส่วน 1:2:4(โดยนํ้ าหนกั)ตามมาตราฐาน

วิศวกรรมโดยปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดท่ี์ใช ้จะใชข้องTPIแดงหรือตราชา้ง
งานเหลก็เสริม ใชเ้หลก็เตม็SD30 รายละเอียดการเสริมเหลก็ใหเ้ป็นไปตามแบบและรายการคาํนวนของวิศวกร
พ้ืนและผนงักระเบ้ือง กรณีปูสลบัลวดลายหรือปูขอบบอร์เดอร์ หรือขนาดกระกระเบ้ืองทีมีดา้นใดดา้นหน่ึงยาวเกิน 60 ซม.

บริษทัจะคิดค่าแรง ปูกระเบ้ืองเพ่ิม โดยจะเสนอผูว้า่จา้งก่อนดาํเนินการ
งานไมท้ัว่ไป ขนาดไมอ้าจลดลงจากท่ีระบุไวเ้ลก็นอ้ย จากการไสผิวไมใ้หเ้รียบ ซ่ึงเป็นปกติวสิยัของงานไมท้ัว่ไป
พ้ืนถนน พ้ืนท่ีถ่ายนํ้าหนกัลงดิน เช่นท่ีจอดรถ พ้ืนซกัลา้ง ตากผา้ ทางเดิน ซ่ึงในแบบโครงสร้างระบุเป็น Slab on Ground  จะมีการ

ทรุดตวับา้ง เป็นเร่ืองปกติวิสัย ไม่ถือวา่เป็นความบกพร่องของงาน และไม่อยูใ่นเง่ือนไขการรับประกนั

โครงสร้าง บริษทัจะรับประกนัโครงสร้างเฉพาะท่ีถ่ายนํ้าหนกัลงฐานรากและเขม็เท่านั้น
งานไฟฟ้า สุขาภิบาล จดัทาํแบบ AS built งานไฟฟ้าและระบบท่อสุขาภิบาลให้
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งานตดิต่อภายนอกท่ีให้บริการ
การขออนุญาตปลูกสร้าง บริษทัฯ เป็นผูด้าํเนินการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมขออนุญาต
การขออนุญาตหมู่บา้น บริษทัฯเป็นผูด้าํเนินการขออนุญาตหมู่บา้นเพ่ือดาํเนินการปลูกสร้างในโครงการนั้นๆ

โดยผูว้า่จา้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายการวางเงินประกนัหมู่บา้น
การขอเลขท่ีบา้น, ขอมิเตอร์ไฟฟ้า บริษทัฯเป็นผูด้าํเนินการขอเลขท่ีบา้น ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา 
และมิเตอร์ประปาถาวร โดยผูว้า่จา้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมต่างๆ
งานอ่ืน ท่ีๆไม่รวม

งานตกแต่งภายใน
งานร้ือถอนอาคารเดิม
งานถมดิน
งานจดัสวนและบริเวณ
งานร้ัว,งานประตูร้ัว และเข่ือนกนัดิน
งานถนนภายในบา้นท่ีนอกเหนือขอบเขตในแบบ
ท่อระบายนํ้านอกเขตท่ีดิน
งาน HARDSCAPE และงานบ่อนํ้า สระนํ้า ท่ีไม่มีระบุในแบบ
งาน COUNTER ครัว และพ้ืนผิว COUNTER ในหอ้งครัว
งานประตูบานเล่ือนและบานเฟ้ียมภายใน
งานมุง้ลวดและเหลก็ดดัของประตู-หนา้ต่าง
งานบวัฝ้าเพดาน
งานระบบและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ระบุในแบบ
อ่างลา้งจาน,เตาแก๊ส และอุปกรณ์ครัวอ่ืนๆ
งานอ่ืนใดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ

การรับประกัน
1.โครงสร้างหลักของตวับ้าน 10 ปี 
2.รับประกันความเสียหาย 1 ปี
3.รับประกันวสัดุมุงหลังคา 5 ปี
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