รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง AYB Resort House
Premium
1.โครงสร้ าง
เสาเข็ม
- เข็มตอก
- เข็มเจาะ
คาน,เสา,ฐานราก - คอนกรี ต(สําหรับโครงสร้างหลัก)

พื้นภายในทัว่ ไป
พื้นห้องนํ้า,พื้นเฉลียง
พื้นซักล้างและทางเท้า,พื้นคอนกรี ต,
ถนนภายใน
พื้นรับแทงค์น้ าํ
พื้นรับถังบําบัด
โครงสร้างหลังคา / อะเส

02-4411501-4,0994518991

คอนกรี ตอัดแรง (สองท่อนต่อเชื่อม) ความยาวตามชั้นดินของสถานที่ก่อสร้าง
ขนาดตามรายการคํานวณของวิศวกรโครงสร้าง
กรณี มีความจําเป็ นต้องใช้เข็มเจาะ การกําหนดขนาดความยาวและการเสริ มเหล็กเป็ นไป
ตามรายการคํานวณของวิศวกรโครงสร้าง โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คอนกรี ตผสมเสร็ จยี่หอ้ TPI หรื อ C-PAC
พื้นสําเร็ จรู ปคอนกรี ตอัดแรงชนิดท้องเรี ยบ หรื อชนิด 3 ขา เสริ มเหล็กWiremesh
พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หล่อบนคาน ผสมนํ้ายากันซึ ม
พื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หล่อในที่ หนา 10 ซม. เหล็กเสริ มตะแกรงเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง
9มม.@0.20 ม.# ถ่ายนํ้าหนักลงพื้นดิน(Slab on ground)ใช้เข็มคอนกรี ตอัดแรง 6 เหลี่ยมกลวง
ศก. 6 " ยาว 4 ม . ช่วยรับนํ้าหนัก พื้นโดยตอกปูพรม ห่างทุกประมาณ 1 เมตร
คอนกรี ตเสริ มเหล็กหนา 15 ซม. ขนาด 2 ม.x 2ม. ตอกเข็ม คอนกรี ตอัดแรง
ศก. 6" ยาว 4 ม.จํานวน 5 ต้น
คอนกรี ตเสริ มเหล็กหนา 15ซม. ตอกเข็ม คอนกรี ตอัดแรง ศก. 6" ยาว 4 ม. จํานวน 5 ต้นต่อถัง
โครงหลังคาสําเร็ จรู ปของ Easy truss หรื อโครงหลังคาเหล็กรู ปพรรณวางบนอะเสเหล็ก
หรื อคอนกรี ต ตามรายการคํานวณของวิศวกร
แปสําเร็ จรู ปกัลวาไนซ์

แป
2. หลังคา
กระเบื้องซี แพคโมเนีย สี เทานกนางนวล , แดงกุหลาบ , อิฐอําไพ , นํ้าตาลโกเมน
หลังคา - Oriental Style
การติดตั้ง / ฉนวนกัน ความร้อน / เชิงชาย แผ่นสะท้อนกันความร้อน ( อลูมิเนียมฟอยล์ ) / เชิงชาย ไม้สาํ เร็ จรู ปของ Conwood
หรื อเทียบเท่า ตีต้ งั ฉากกับแนวลาดหลังคาหรื อแนวเหล็กจันทัน
METAL SHEET สี เทา COLOR BOND หนา 0.4 มม.ยีห่ อ้ เมทัลชีท =บลูสโคปไลสาจท์ หรื อเทียบเท่า
หลังคา - Modern Style
การติดตั้ง / ฉนวนกันความร้อน / เชิงชาย ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE FOAM หนา 10มม. / C-Chanel SCG
หลังคาคอนกรี ต
หลังคาคอนกรี ตผสมนํ้ายากันซึ ม เสริ มเหล็ก รายละเอียดโครงสร้างตามแบบวิศวกรผูอ้ อกแบบ
ผิวหน้าทาสี อะคริ ลิกกันซึ ม ยี่หอ้ จระเข้ Roof shield หรื อ TOA 201 Roof shield
3. วัสดุปูพื้น
ถนนภายใน
คอนกรี ตสแตมป์ ( รู ปแบบตามสถาปนิกกําหนด )
พื้นที่จอดรถ
คอนกรี ตสแตมป์ ( รู ปแบบตามสถาปนิกกําหนด )
เฉลียงหน้าบ้าน(ทางเข้าหลัก)
กระเบื้องเซรามิค 60x60 cm สี เรี ยบ ราคาไม่เกิน 400 บาท/ตรม.
พื้นภายในบ้านชั้นล่าง
กระเบื้องแกรนิโต้ 60x60 cm ราคาไม่เกิน 500 บาท/ตรม.
บัวเชิงผนังพื้นชั้นล่าง
บัว PVC สําหรับพื้นลามิเนต
พื้นลามิเนต KAPOWER รุ่ น Elegance Size 8mm.Thk. หรื อเทียบเท่า
พื้นภายในบ้านชั้นบน
บัวเชิงผนังพื้นชั้นบน
บัว PVC สําหรับพื้นลามิเนต
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ระเบียง,ห้องนํ้า,ห้องครัว
พื้นที่ซกั ล้าง
ห้องแม่บา้ น,ห้องเก็บของ
ห้องนํ้าแม่บา้ น
บัวกระเบื้องกันเปื้ อนผนัง
เฉลียงสระว่ายนํ้า
กระเบื้องสระว่ายนํ้า **กรณี มีสระว่ายนํ้า
หมายเหตุ

กระเบื้องเซรามิค 30x60 cm. สี เรี ยบ ราคาไม่เกิน 300บ./ตรม.
กระเบื้องเซรามิค 30x30 cm. ราคาไม่เกิน 250 บ./ตร.ม. เว้นรอยต่อพื้นจากผนัง เป็ นแนวร่ องปูน กว้าง 5ซม.

กระเบื้องเซรามิค 30x30 cm. ราคาไม่เกิน 250 บ./ตร.ม. บัวชนิดเดียวกับกระเบื้องพื้น
กระเบื้องเซรามิค 60x60 cm. ราคาไม่เกิน250 บ./ตร.ม.
กระเบื้องสี เดียวกับกระเบื้องพื้น ปูสูง 10 ซม.จบด้วยคิ้ว พีวีซีสีขาว มีเหนือพื้นเฉลียง ระเบียง
ปูกระเบื้องภายนอก ราคาไม่เกิน 500 บาท/ตร.ม.
กระเบื้องเซรามิคขนาด 4"x4" ราคาไม่เกิน 600 บาท/ตร.ม.
กรณี ปูสลับลวดลายหรื อปูขอบบอร์ เดอร์ หรื อขนาดกระกระเบือ้ งทีมีด้านใดด้ านหนึ่งยาวเกิน 60 ซม.

บริ ษัทจะคิ ดค่ าแรง ปูกระเบือ้ งเพิ่ม โดยจะเสนอผู้ว่าจ้ างก่ อนดําเนินการ
4. วัสดุก่อฉาบและบุผนัง
ผนังทัว่ ไป
ผนังห้องนํ้า
ผนังห้องนํ้าแม่บา้ น
เคาน์เตอร์ครัว

ก่ออิฐมวลเบา Q-CON หนา 7.5 cm. หรื อเทียบเท่า ก่อหนาตามแบบแปลนประกอบสัญญา
ฉาบปูน ตราเสื อมอร์ตา้ แพลททินมั่ ของ บมจ. SCG
ปูกระเบื้องเซรามิคสี เรี ยบ ขนาด 30x60 cm. ปูจรดฝ้าราคาไม่เกิน 300บ./ตรม.
ปูกระเบื้องเซรามิคสี เรี ยบ ขนาด 30x30 cm. ปูจรดฝ้าราคาไม่เกิน 250บ./ตรม.
บริ ษทั ฯเตรี ยมจุดท่อนํ้า ซิงค์ลา้ งจาน ท่อนํ้าทิง้ และท่อประปาตามตําแหน่งแบบก่อสร้าง โดยอุดปลายท่อไว้

ผนังครัว
ผนังภายนอกปูวสั ดุตกแต่ง
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( ไม่รวมงานก่อเคาน์เตอร์และปูหิน )
ปูกระเบื้องเซรามิคสี เรี ยบ ขนาด 30x60 cm. ปูจรดฝ้า ราคาไม่เกิน 300บ./ตรม.
ผนังผิวปูนเซาะร่ อง PVC ขนาด 1 ซม. ระยะห่าง ตามแบบทาสี พลาสติก
กรณี ปูสลับลวดลายหรื อขนาดกระเบือ้ งทีมดี ้ านใดด้ านหนึ่งยาวเกิน 60 ซม.
บริ ษัทจะคิ ดค่ าแรง ปูกระเบือ้ งเพิ่ม โดยจะเสนอผู้ว่าจ้ างก่ อนดําเนินการ

5. ฝ้ าเพดาน
ฝ้าเพดานภายในชั้นล่าง
ฝ้าเพดานภายในบ้านชั้นบน

ยิปซัม่ บอร์ ดSCG หรื อเทียบเท่า หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรี ยบทาสี โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24

ฝ้าเพดานห้องนํ้าและครัว
ฝ้าชายคา + ฝ้าชายคาภายนอก
ฝ้าโรงรถ
หมายเหตุ
6. งานประตูหน้ าต่ าง
วงกบประตูทวั่ ไป
วงกบประตูหอ้ งนํ้าและห้องครัว
ประตูเข้าบ้าน (ชนิดบานเปิ ดคู่)
ประตูเข้าบ้าน (ชนิดบานเปิ ดเดี่ยว)

ยิปซัม่ บอร์ดตราช้างหรื อเทียบเท่าหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์กนั ความร้อน รอยต่อฉาบเรี ยบทาสี
โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์24
ยิปซัม่ บอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้นฉาบเรี ยบทาสี โครงเคร่ าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์24
แผ่นเวเทอร์บล็อค ตราช้าง รุ่ นระบายอากาศ W1 หนา 9 มม.
แผ่นชายคาเวเทอร์บล็อค ตราช้าง รุ่ นแผ่นเรี ยบ W0 หนา 9 มม.
***กรณีติดตั้งโคมไฟระย้ า หรื อเครื่ องปรั บอากาศสี่ทิศทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการคิ ดงานเพิ่มในส่ วนโครงสร้ างรั บนํา้ หนัก และค่ าแรงติดตั้ง

ไม้แดง 2"x4" ทาสี ยอ้ มไม้ WOODstainTOA หรื อเทียบเท่า
ไม้แดง 2"x5" ทาสี ยอ้ มไม้ WOODstainTOA หรื อเทียบเท่า
กรอบบานไม้สกั ลูกฟักไม้สกั บานประตู ขนาด 0.90x2.00 ม. (บานคู่)
กรอบบานไม้สกั ลูกฟักไม้สกั บานประตู ขนาด 0.90x2.00 ม. (บานเดี่ยว)
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**ประตูทางเข้าบ้านมีกระจกบานติดตายด้านข้างขนาด 0.40 ม. ตามแบบ (ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของบ้าน)
ประตูเฉลียง ,หลังบ้าน
กรอบบานไม้สกั ลูกฟักไม้สกั บานประตูขนาด 0.90x2.00 ม.
ประตูหอ้ งนอน
บานประตู Doric Asian Series รุ่ น A2L ขนาด 0.90x2.00 ม.
ประตูหอ้ งนํ้า
บานประตู Doric Asian Series รุ่ น A2U ขนาด 0.90x2.00 ม.
ประตูหอ้ งครัว
บานประตู Doric Asian Series รุ่ น A3 ขนาด 0.90x2.00 ม.
ประตูหอ้ งนอนแม่บา้ น
บานไม้อดั ยางกันนํ้า ทาสี น้ าํ มัน ขนาด 0.80x 2.00 ม. หนา 1 1/2"
วงกบ+ประตูหอ้ งนํ้าแม่บา้ น
บานPVC มีช่องเกล็ดระบายอากาศครึ่ งบาน ช่วงบนสี ครี ม ขนาด 0.70x2.00ม.
ประตูหอ้ งเก็บของ
บานประตู Doric Asian Series รุ่ น A2U ขนาด 0.90x2.00 ม.
ประตู-หน้าต่างทัว่ ไป (ภายนอก)
อลูมิเนียมอบสี ดาํ ความสู งไม่เกิน 2.00 ม. (ความหนาขึ้นอยูก่ บั ขนาดบาน)
กระจกเขียวตัดแสงหนา 6 มม. อุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมบานมุง้ ลวด)
มือจับประตูทางเข้า( บานเปิ ดเดี่ยว )
HAFELE GRIP HANDLE ST.ST.MATT 911.78.322 (สองชุด)
มือจับประตูทางเข้า ( บานเปิ ดคู่ )
HAFELE GRIP HANDLE ST.ST.MATT 911.78.322
ลูกบิดประตูทวั่ ไป
HAFELE รุ่ น 911.64.266
ลูกบิดประตูหอ้ งนํ้า
HAFELE รุ่ น 911.64.258
กลอนประตู
HAFELE รุ่ น 911.62.330/911.62.688 /911.62.064
บานพับประตูหน้าบ้าน
HAFELE รุ่ น 926.98.040
บานพับประตูทวั่ ไป
HAFELE รุ่ น 921.17.140
กันชนติดพื้นประตูภายใน
HAFELE รุ่ น 937.01.116
กันชนประตูหอ้ งนํ้า
HAFELE รุ่ น 937.12.800
กันชนประตูภายนอก
HAFELE รุ่ น 938.23.000
7.บันได
โครงสร้างบันได (ภายใน)
คอนกรี ตเสริ มเหล็กตามรายการคํานวณของวิศวกร
ลูกนอนบันได + ลูกตั้งบันได + ชานพัก ลามิเนต สเปคเดียวกับพื้นภายในชั้นบน
ลูกกรงบันได , ราวบันได , ราวระเบียงกันตก Oriental Style ลูกกรงไม้เนื้ อแข็ง ย้อมสี ธรรมชาติ ( ตามแบบ ) มือจับไม้เนื้ อแข็ง 2" ย้อมสี ธรรมชาติ
ลูกกรงบันได , ราวบันได , ราวระเบียงกันตก Modern Style ราวลูกกรงเหล็กพ่นทําสี ( ตามแบบ ) ราวเหล็ก 1"x2" พ่นทําสี
หมายเหตุ
***ขนาดไม้อาจลดลงจากที่ระบุไว้เล็กน้อย จากการไสผิวไม้ให้เรี ยบ ซึ่ งเป็ นปกติวิสัยของงานไม้ทวั่ ไป
8.สุ ขภัณฑ์
8.1 ห้ องนํา้ ใหญ่
MOGEN
- อ่างล้างหน้า
รุ่ น MA161 PROUD ชนิดฝังเคาน์เตอร์ + สต๊อปวาล์ว SPV15 (พร้อมอุปกรณ์)
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
รุ่ น MI120 แบบก้านโยกชุบโครเมี่ยม (พร้อมอุปกรณ์)
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์
กระจกเงาเปลือย ขอบเจียรมนหนา 6 มม. กรุ บนไม้อดั ยาง 6 มม.
- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า
หล่อคอนกรี ตปูหิน ราคาไม่เกิน 1,500 บาท /ตรม.
- ชักโครก
รุ่ น MO12(SP) ระบบ Dual Flush ประหยัดนํ้า 3/6 ลิตร
- สายฉี ดชําระ
รุ่ น SP66 สี โครเมี่ยม พร้อมสต๊อปวาล์ว SPV17
รุ่ น ACS44R สแตนเลสมีฝา ขนาด 115X87X22 มม.
- ที่ใส่ กระดาษชําระ
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- ฝักบัว
- ที่วางสบู่
- อ่างอาบนํ้า
- ก๊อกผสมอ่างอาบนํ้า
- ราวแขวนผ้า
- ก๊อกนํ้าล้างพื้น
- รู ระบายนํ้าทิ้ง
8.2 ห้ องนํา้ ทั่วไป
- อ่างล้างหน้า
- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์
- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า
- ชักโครก
- สายฉี ดชําระ
- ที่ใส่ กระดาษชําระ
- ฝักบัว
- ที่วางสบู่
- ราวแขวนผ้า
- ก๊อกนํ้าล้างพื้น
- รู ระบายนํ้าทิ้ง
8.3 ห้ องนํา้ แม่ บ้าน
- อ่างล้างหน้า
- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า
- กระจกหน้าเคาน์เตอร์
- ชักโครก
- สายฉี ดชําระ
- ที่ใส่ กระดาษชําระ
- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อก
- ที่วางสบู่
- ราวแขวนผ้า
- ก๊อกนํ้าล้างพื้น
- รู ระบายนํ้าทิ้ง

รุ่ น MSW03 ชุดฝักบัวพร้อม RAIN SHOWER แบบกลม
รุ่ น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
รุ่ น MB08 อ่างอาบนํ้าธรรมดา81.5*161*47
รุ่ น MI170 พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางรวมฝักบัวสายอ่อน
รุ่ น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.
รุ่ น FCF02
รู ระบายนํ้าทิ้ง รุ่ น FD008
MOGEN
รุ่ น MA161 PROUD ชนิดฝังเคาน์เตอร์ + สต๊อปวาล์ว SPV15 (พร้อมอุปกรณ์)
รุ่ น MI120 สี โครเมี่ยม แบบก้านโยกพร้อมสต๊อปวาล์ว
กระจกเงาเปลือยขอบเจียรมนหนา 6 มม. กรุ บนแผ่นไม้อดั ยาง 6 มม.
หล่อคอนกรี ตปูหิน ราคาไม่เกิน 1,500 บาท /ตรม.
รุ่ น MO12(SP) ระบบ Dual Flush ประหยัดนํ้า 3/6 ลิตร
รุ่ น RS02 สี โครเมี่ยม พร้อมสต๊อปวาล์ว SPV17
รุ่ น ACS44R สแตนเลส มีฝา ขนาด 115X87X22 มม.
รุ่ น MSW04 ชุดฝักบัวพร้อม RAIN SHOWER แบบกลม
รุ่ น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
รุ่ น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.
รุ่ น FCF02
รู ระบายนํ้าทิ้ง รุ่ น FD008
MOGEN
รุ่ น MA212 ชนิดแขวนผนังพร้อมขาอ่างแบบแขวนรุ่ น บีกิน+ สต๊อปวาล์ว SPV15 พร้อมอุปกรณ์
รุ่ น SP29 แบบก้านโยก
กระจกพาโลมา PREMA รุ่ น PM91
รุ่ น MT63 ระบบ SINGLE FLUSH
รุ่ น RS05#B สี ขาว ชุดสายฉี ดชําระพร้อมสาย PVC + สต๊อปวาล์ว SPV15
รุ่ น AC51 LUNA ขนาด 90X140 มม.
รุ่ น MSH12
รุ่ น AC52 LUNA ขนาด 100X130 มม.
รุ่ น AC53 LUNA ขนาด 80X616 มม.
รุ่ น FCF02
รู ระบายนํ้าทิ้ง รุ่ น FD008
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9. งานสี
สี ทาภายนอก
สี ทาภายใน
สี ทาวงกบ บานประตู
สี ทาวงกบ บานประตู
สี ทาเชิงชาย , ฝ้าระแนง
สี โครงหลังคาเหล็ก
หมายเหตุ
10.งานสุ ขาภิบาล
มิเตอร์ประปา
ท่อประปา
ท่อนํ้าร้อน
ท่อโสโครก
ท่อนํ้าทิ้ง
ท่อระบายอากาศ
ระบบบําบัดนํ้าเสี ย
ถังเก็บนํ้า
ปั๊มนํ้า
ท่อระบายนํ้า
บ่อพักนํ้าทิ้ง
ห้องครัว / เตรี ยมอาหาร / เครื่ องซักผ้า
บ่อดักไขมัน
ก๊อกสนาม
11.งานระบบไฟฟ้ า
มิเตอร์ไฟฟ้า
สายเมนมิเตอร์ไฟฟ้า
แผงควบคุมสวิทช์ไฟฟ้า
สายไฟภายใน
สายไฟดวงโคมแสงสว่าง
สายไฟปลัก๊
สายไฟเครื่ องปรับอากาศ
สายไฟเครื่ องทํานํ้าร้อน / นํ้าอุ่น
อุปกรณ์ ปลัก๊ -สวิทช์

สี น้ าํ อะครี ลิค TOA 4 SEASONS ชนิดทาภายนอก(สี รองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว ทาสี จริ ง 2 เที่ยว)
สี น้ าํ อะครี ลิค TOA 4 SEASONS ชนิดทาภายนอก(สี รองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว ทาสี จริ ง 2 เที่ยว)
ทาสี ยอ้ มไม้ TOA WOOD STAIN
ทําผิวแลคเกอร์ดา้ นสี ไม้ธรรมชาติ
สี น้ าํ อะครี ลิค Fibercement Shield
TOA RED OXIDE METAL PRIMER 1 เที่ยว และทาทับด้วยสี TOA GLOSS FINISH 2 เที่ยว
ทาสี ตัวอย่ าง พืน้ ที่ไ ม่ เกิน 6 ตารางเมตร ไม่ เกิน 2 ครั้ ง
ทางบริ ษทั ดําเนินการขอให้ ลูกค้าเป็ นผูจ้ ่ายค่าใช้จ่ายเอง
ท่อเมน PPR เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 "ยาวไม่เกิน 20 เมตร ท่อย่อยเข้าอุปกรณ์ท่อPPR
เส้นผ่าศูนย์กลางศูนย์กลาง 1/2"
เดินท่อ PPR (80) ไปยังก๊อกผสมอ่างล้างหน้าและก๊อกผสมอ่างอาบนํ้า เฉพาะห้องที่มีอ่างอาบนํ้า
ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ระบายลงถังบําบัดนํ้าเสี ย
ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ลงบ่อพักระบายนํ้ารอบบ้าน
ท่อ PVC ชั้น 8.5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1"
COTTO ขนาด จํานวน และตําแหน่ง ตามแบบหรื อความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
ถังนํ้า COTTO รุ่ น HYGIENE รุ่ น CJ 2000 สี เทา GRANITE ( 9 )
ปั๊มนํ้าอัตโนมัติ ยี่หอ้ Grundfos:Cmb3-37 500 watt
ท่อใยหิ นเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ความยาวโดยรวมไม่เกิน 80 ม.
บ่อพักคอนกรี ตสําเร็ จรู ป 0.40x0.40x0.50 ม. ระยะห่างไม่เกิน 6.00 ม.
เดินท่อนํ้าดีและท่อนิ้งฟังก์ชนั่ ละ 1 จุด
บ่อดักไขมัน DOS รุ่ น DGT/U50
ก๊อกสนามของ SANWA จํานวนจุดตามแบบ ไม่เกิน 5 จุด ( จุดละไม่เกิน 4.00 ม. จากผนังบ้านภายนอก )

มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100 A 3 เฟส บริ ษทั ดําเนินการขอติดตั้ง ลูกค้าชําระค่าใช้จ่ายเอง
สาย NYY เดินสายร้อยท่อ HDPE ฝังดินจากเมนมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 20 เมตร(วัดจากขอบตัวบ้านด้านหน้า)

BTICINO ไม่รวม SAFE-T-CUT
ร้อยสายฝังในท่อ PVC สี เหลืองฝังผนัง
สาย THW ขนาด 1.5 SQM. ของ THAI YAZAKI หรื อเทียบเท่า
สาย THW ขนาด 2.5 SQM. ของ THAI YAZAKI หรื อเทียบเท่า
สาย THW ขนาด 4 SQM. ของ THAI YAZAKI หรื อเทียบเท่า
สาย THW ขนาด 6 SQM. ของ THAI YAZAKI หรื อเทียบเท่า พร้อมสายดิน
BTICINO รุ่ น MATRIX
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เครื่ องทํานํ้าร้อน(หากมี)

บริ ษทั ฯ เดินสายไฟสําหรับติดตั้งเครื่ องทํานํ้าร้อนให้หอ้ งนํ้าห้องละ 1จุด(ไม่รวมห้องนํ้าแม่บา้ น)
โดยผูว้ า่ จ้างเป็ นผูจ้ ดั หาเครื่ องทํานํ้าร้อนและบริ ษทั ฯ ดําเนินการติดตั้ง
ปลัก๊ โทรทัศน์
ห้องรับแขก ,พักผ่อน ,ทํางาน ,ห้องนอน ห้องละ 1 จุด
ปลัก๊ โทรศัพท์ ( T ) / จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ( IN ) ห้องรับแขก 1 จุด ( T )
ห้องรับแขก ,พักผ่อน ,ทํางาน ,ห้องนอน ห้องละ 1 จุด
ปลัก๊ เครื่ องปรับอากาศ
ดวงโคม DOWN LIGHT
DOWN LIGHT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6" สี ขาว หลอดประหยัดไฟ 18W
ราคารวมหลอดไฟแล้วไม่เกิน 250 บาท ต่อ ชุด
ไฟกิ่งภายใน ภายนอก
บริ ษทั เดินสายไฟเตรี ยมไว้ที่จุดตามแบบ (เจ้าของจัดซื้ อดวงโคม)
กริ่ งไฟฟ้าพร้อมสวิตช์
บริ ษทั เดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 10 เมตร จากผนังบ้านภายนอก ( ลูกค้าจัดซื้ อกริ่ งไฟฟ้า )
ประตู REMOTE
บริ ษทั เดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 10 เมตร จากผนังบ้านภายนอก ( ลูกค้าจัดซื้ ออุปกรณ์ )
ไฟสนาม
บริ ษทั เดินสายและติดตั้ง ไม่เกิน 5 เมตร จากผนังบ้านภายนอก ไม่เกิน 5 จุด (เจ้าของจัดหาดวงโคม)
หมายเหตุ
1.รายการวัสดุก่อสร้างนี้ จะใช้เป็ นเอกสารประกอบสัญญาก่อสร้าง
2.กรณี ที่แบบประกอบสัญญาหรื อแบบก่อสร้างหรื อข้อมูลใน CD หรื อ Wbsite รวมทั้งรู ป 3D ขัดแย้ง
กับรายการวัสดุก่อสร้างนี้ ให้ยึดถือตามรายการวัสดุก่อสร้างนี้เป็ นข้อยุติ
3.รายการวัสดุที่ระบุคาํ ว่า(ถ้ามี)วัสดุอุปกรณ์น้ นั ๆจะมีเฉพาะบางแบบ หากแบบบ้านใดไม่มีวสั ดุ
อุปกรณ์ดงั กล่าวก็จะไม่รวมราคาในแบบนั้นๆ
4. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการดําเนินการก่อสร้างตามแบบและตามรายละเอียดประกอบ
แบบของสัญญาว่าจ้างเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องไม่เกิน 18 สัปดาห์หลังจากทําสัญญา
5.กรณี ที่รายการวัสดุมาตรฐานที่ระบุขา้ งต้นไม่สามารถจัดหาได้เนื่องจากขาดตลาดหรื อมีการ
ยกเลิกการผลิตและจําหน่ายทางบริ ษทั ฯ จะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันทดแทน
มาตรฐานงานก่ อสร้ างโดยสั งเขป
เสาเข็ม
ใช้มาตราฐาน มอก./2549เพื่อคุณภาพที่ดีเยี่ยม
งานคอนกรี ต
ใช้คอนกรี ตผสมเสร็ จตรา TPI หรื อ CPAC
ในกรณี ที่รถคอนกรี ตผสมเสร็ จไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานก่อสร้างได้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะใช้ปูน
ผสมโม่ในอัตราส่ วน ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์:ทราย:หิ น ในอัตราส่ วน 1:2:4(โดยนํ้าหนัก)ตามมาตราฐาน

งานเหล็กเสริ ม
พื้นและผนังกระเบื้อง
งานไม้ทวั่ ไป
พื้นถนน พื้นที่ถ่ายนํ้าหนักลงดิน

วิศวกรรมโดยปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ จะใช้ของTPIแดงหรื อตราช้าง
ใช้เหล็กเต็มSD30 รายละเอียดการเสริ มเหล็กให้เป็ นไปตามแบบและรายการคํานวนของวิศวกร
กรณี ปูสลับลวดลายหรื อปูขอบบอร์ เดอร์ หรื อขนาดกระกระเบื้องทีมีดา้ นใดด้านหนึ่ งยาวเกิน 60 ซม.
บริ ษทั จะคิดค่าแรง ปูกระเบื้องเพิ่ม โดยจะเสนอผูว้ า่ จ้างก่อนดําเนินการ
ขนาดไม้อาจลดลงจากที่ระบุไว้เล็กน้อย จากการไสผิวไม้ให้เรี ยบ ซึ่ งเป็ นปกติวสิ ยั ของงานไม้ทวั่ ไป
เช่นที่จอดรถ พื้นซักล้าง ตากผ้า ทางเดิน ซึ่ งในแบบโครงสร้างระบุเป็ น Slab on Ground จะมีการ
ทรุ ดตัวบ้าง เป็ นเรื่ องปกติวิสัย ไม่ถือว่าเป็ นความบกพร่ องของงาน และไม่อยูใ่ นเงื่อนไขการรับประกัน

งานไฟฟ้า สุ ขาภิบาล

โครงสร้าง บริ ษทั จะรับประกันโครงสร้างเฉพาะที่ถ่ายนํ้าหนักลงฐานรากและเข็มเท่านั้น
จัดทําแบบ AS built งานไฟฟ้าและระบบท่อสุ ขาภิบาลให้
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งานติดต่ อภายนอกที่ให้ บริการ
การขออนุญาตปลูกสร้าง
การขออนุญาตหมู่บา้ น
การขอเลขที่บา้ น, ขอมิเตอร์ไฟฟ้า
และมิเตอร์ประปาถาวร
งานอื่นๆที่ไม่ รวม

บริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมขออนุญาต
บริ ษทั ฯเป็ นผูด้ าํ เนินการขออนุญาตหมู่บา้ นเพื่อดําเนินการปลูกสร้างในโครงการนั้นๆ
โดยผูว้ า่ จ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายการวางเงินประกันหมู่บา้ น
บริ ษทั ฯเป็ นผูด้ าํ เนินการขอเลขที่บา้ น ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ประปา
โดยผูว้ า่ จ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ
งานตกแต่งภายใน
งานรื้ อถอนอาคารเดิม
งานถมดิน
งานจัดสวนและบริ เวณ
งานรั้ว,งานประตูร้ ัว และเขื่อนกันดิน
งานถนนภายในบ้านที่นอกเหนือขอบเขตในแบบ
ท่อระบายนํ้านอกเขตที่ดิน
งาน HARDSCAPE และงานบ่อนํ้า สระนํ้า ที่ไม่มีระบุในแบบ
งาน COUNTER ครัว และพื้นผิว COUNTER ในห้องครัว
งานประตูบานเลื่อนและบานเฟี้ ยมภายใน
งานมุง้ ลวดและเหล็กดัดของประตู-หน้าต่าง
งานบัวฝ้าเพดาน
งานระบบและติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ระบุในแบบ
อ่างล้างจาน,เตาแก๊ส และอุปกรณ์ครัวอื่นๆ
งานอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

การรับประกัน
1.โครงสร้ างหลักของตัวบ้ าน 10 ปี
2.รับประกันความเสี ยหาย 1 ปี
3.รับประกันวัสดุมุงหลังคา 5 ปี
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