
รายละเอยีดวัสดกุอ่สรา้ง บรษัิท อยธุยา สรา้งบา้น จํากดั 
1.โครงสรา้ง Premium‐Plus
เสาเข็ม 02‐4411501‐4,0868098705  

 ‐ เข็มตอก คอนกรตีอดัแรง (สองทอ่นตอ่เชือ่ม) ความยาวตามชัน้ดนิของสถานทีก่อ่สรา้ง
ขนาดตามรายการคํานวณของวศิวกรโครงสรา้ง

 ‐ เข็มเจาะ กรณีมคีวามจําเป็นตอ้งใชเ้ข็มเจาะ การกําหนดขนาดความยาวและการเสรมิเหล็กเป็นไป 

ตามรายการคํานวณของวศิวกรโครงสรา้ง โดยคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ
คาน,เสา,ฐานราก  

คอนกรตี คอนกรตีผสมเสร็จ กําลงัอดัประลยัตามรายการคํานวณของวศิวกร
พืน้ภายในทัว่ไป พืน้สําเร็จรปูคอนกรตีอัดแรงชนดิทอ้งเรยีบ หรอืชนดิ3ขามาตรฐาน มอก.พรอ้มเท topping หนา 5 ซม. 

เสรมิเหล็กWiremesh

พืน้หอ้งน้ํา,พืน้เฉลยีง พืน้คอนกรตีเสรมิเหล็ก หลอ่บนคาน ผสมน้ํายากนัซมึ 

พืน้ซกัลา้งและทางเทา้,พืน้คอนกรตีพืน้คอนกรตีเสรมิเหล็ก หลอ่ในที ่หนา 10 ซม. เหล็กเสรมิตะแกรงเหล็กเสน้ผา่ศนูยก์ลาง
ถนนภายใน  9มม.@0.20 ม.# ถา่ยน้ําหนักลงพืน้ดนิ ( Slab on ground ) 

ใชเ้ข็มคอนกรตีอดัแรง 6 เหลีย่มกลวง ศก. 6 " ยาว 4 ม . ชว่ยรับน้ําหนัก พืน้โดยตอกปพูรม
หา่งทกุประมาณ  1 เมตร

พืน้รับแทงคน้ํ์า คอนกรตีเสรมิเหล็กหนา 15 ซม. ขนาด 2 ม.x 2ม. ตอกเข็ม คอนกรตีอดัแรง ศก. 6" ยาว 4 ม.
จํานวน 5 ตน้

พืน้รับถังบําบดั คอนกรตีเสรมิเหล็กหนา 15ซม. ตอกเข็ม คอนกรตีอดัแรง ศก. 6" ยาว 4 ม. จานวน 4 ตน้ตอ่ถัง 

โครงสรา้งหลงัคา โครงหลงัคาสาํเร็จรูปของ Easy truss วางบนอะเส เหล็กรูปพรรณ หรอืเทยีบเทา่
อะเส เหล็กรูปพรรณหรอืเทยีบเทา่ ตามรายการคํานวนของวศิวกร
แป แปสาํเร็จรูปของ Easy truss

2.  หลงัคา
ฉนวนกันความรอ้นใตก้ระเบือ้งหลังคา/อลมูเินยีมฟอยล ์ของ CPAC ปหูลงัแปสาํเร็จรูป 

ฉนวนกนัความรอ้นใตS้lab
รางตะเข ้ รางน้ําสาํเร็จรูป C‐PAC

เชงิชาย ไมส้าํเร็จรูปของ Conwood ตตีัง้ฉากกบัแนวลาดหลงัคาหรอืแนวเหล็กจันทนั 

กระเบือ้งหลงัคา / การตดิตัง้ กระเบือ้งแผน่ เรยีบ Prestige ส ีGolden Brown/Deep Maroon/Classic Grey/Shiny Brown

ตดิตัง้ตามมาตราฐานผูผ้ลติ

3.  วสัดปุพู ืน้
ถนนภายใน กระเบือ้งเซรามคิ ราคาไมเ่กนิ 400 บ/ตรม พืน้ทีไ่มเ่กนิ 200 ตรม.
พืน้ทีจ่อดรถ กระเบือ้งเซรามคิ 12"x12" สเีรยีบ เกรด A @ ไมเ่กนิ 400 บาท/ตรม. เวน้รอยตอ่พืน้จากผนัง

เป็นแนวร่องปนูกวา้ง 5ซม. โรยกรวดสดํีา
พืน้ทีซ่กัลา้ง กระเบือ้งเซรามคิ 12"x12" @ 400 บ./ตร.ม. เวน้รอยตอ่พืน้จากผนัง เป็นแนวร่องปนู 

กวา้ง 5ซม. โรยกรวดสขีาวเบอร ์2 

หอ้งแมบ่า้น กระเบือ้งเซรามคิ 12"x12" พรอ้มยาแนวสใีกลเ้คยีงกระเบือ้ง @300บ./ตร.ม. 
หอ้งน้ําแมบ่า้น,หอ้งเก็บของ กระเบือ้งเซรามคิ 12"x12" พรอ้มยาแนวสใีกลเ้คยีงกระเบือ้ง @300บ./ตร.ม. 
เฉลยีงหนา้บา้น(ทางเขา้หลกั) กระเบือ้งเซรามคิ 60x60 cm สเีรยีบ เกรด A ราคาไมเ่กนิ 800 บาท/ตรม. 
ระเบยีง,หอ้งน้ํา,หอ้งครัว กระเบือ้งเซรามคิ 12"x12" สเีรยีบเกรด A พรอ้มยาแนวสใีกลเ้คยีงกระเบือ้ง @400บ./ตรม. 
พืน้ภายในบา้นชัน้ลา่ง กระเบือ้งแกรนโิต ้60x60 cm เกรด A ราคาไมเ่กนิ 800 บาท/ตรม. 
พืน้ภายในบา้นชัน้บน ไมล้ามเินต Kronotex รุน่ Robusto  หรอื ไมล้ามเินต KA POWER รุน่ Vertigo 
บวัเชงิผนัง ไมม้ะคา่ 3/4"x4" ยอ้มสธีรรมชาติ
บวักระเบือ้งกนัเป้ือนผนัง กระเบือ้งสเีดยีวกบักระเบือ้งพืน้ ปสูงู 10 ซม.จบดว้ยคิว้ พวีซีสีขีาว มเีหนอืพืน้เฉลยีง ระเบยีง 



4. วสัดกุอ่ฉาบและบผุนงั
ผนังทัว่ไป กอ่อฐิมวลเบาความหนา 7.5 ซม. และความหนา 20 ซม.ตามแบบแปลน ประกอบสญัญา 

ฉาบปนู ตราเสอืมอรต์า้ ของ บมจ. SCG

ผนังหอ้งน้ํา ปกูระเบือ้งเซรามคิสเีรยีบ เกรดA 12"x12" ปจูรดฝ้า(ฝ้าสงูไมเ่กนิ 2.60ม.จากพืน้หอ้งน้ํา) 
ราคาไมเ่กนิ400บ./ตรม. 

ผนังหอ้งน้ําแมบ่า้น ปกูระเบือ้งเซรามคิสเีรยีบ เกรดA 12"x12"ปจูรดฝ้า(ฝ้าสงูไมเ่กนิ2.60ม.จากพืน้หอ้งน้ํา)
ราคาไมเ่กนิ250บ./ตรม. 

เคานเ์ตอรค์รัว ไมร่วมในราคา  เตรยีมทอ่น้ําSink ลา้งจานทอ่น้ําทิง้และทอ่ประปาตามตําแหน่งแบบกอ่สรา้ง
โดยอดุปลายทอ่ไว ้

ผนังครัว ปกูระเบือ้งเซรามคิสเีรยีบ เกรดA  ปจูรดฝ้า(ฝ้าสงูไมเ่กนิ 2.60ม.จากพืน้หอ้งน้ํา) 
ราคาไมเ่กนิ400บ./ตรม. 

ผนังปวูสัดตุกแตง่(ตามแบบระบ)ุ ผนังประดบักระเบือ้ง (หากม)ี เคนไซ รุ่นไวทแ์กรนติ 

ผนังประดบั ไมฝ้า(หากม)ี ใช ้Smartwood กวา้ง 6" ทาสพีลาสตกิ 

ผนังผวิปนูเซาะร่อง PVC ขนาด 1 ซม. ระยะหา่ง ตามแบบทาสพีลาสตกิ 

5. ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานภายในชัน้ลา่ง ยปิซัม่บอรด์หนา 9 มม. รอยตอ่ฉาบเรยีบทาส ีโครงเคร่าเหล็กชบุสงักะส ี

ฝ้าเพดานภายในบา้นชัน้บน ยปิซัม่บอรด์หนา 9 มม. ชนดิมฟีรอยดก์นัความรอ้น รอยตอ่ฉาบเรยีบทาส ี

โครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสี
ฝ้าโรงรถ ฝ้าชายคา ระแนงสาเร็จรูป Conwood กวา้ง 3" เวน้ แนวร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสี

 พรอ้มตาขา่ยกนัแมลง ตตีามแบบ 

ฝ้าเพดานหอ้งน้ําและครัว ยปิซัม่บอรด์หนา 9 มม.ชนดิกนัชืน้ฉาบเรยีบทาส ีโครงเคร่าเหล็กชบุสงักะสี
ฝ้าชายคาภายนอก ระแนงสาเร็จรูป Conwood กวา้ง 3" เวน้ แนวร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กชบุสงักะส ี

พรอ้มตาขา่ยกนัแมลง ตตีามแบบ 

6.  งานประตหูนา้ตา่ง
วงกบประตทูัว่ไป ไมแ้ดง 2"x4"   ทาสยีอ้มไม ้WOOD TECH

วงกบประตหูอ้งน้ํา ไมแ้ดง 2"x5"   ทาสยีอ้มไม ้WOOD TECH

วงกบหนา้ตา่งทัว่ไป วงกบอลมูเินยีมสดํีาดา้น หนา 1.5 มม.
หนา้ตา่งทัว่ไป,หอ้งน้ํา บานอลมูเินยีมสดํีาดา้นหนา 1.5 มม.กระจกตดัแสงสเีขยีว 6 มม.
ประตเูขา้บา้น (ใหญ)่ กรอบบานไมส้กั  ลกูฟักไมส้กั บานประตขูนาด 0.90x2.40 ม. (บานคู)่
ประตเูขา้บา้น (เล็ก),ประตทูางดา้นหกรอบบานไมส้กั  ลกูฟักไมส้กั บานประตขูนาด 0.90x2.40 ม. (เดีย่ว)
ประตหูอ้งน้ํา กรอบบานไมส้กัลกูฟักไมอ้ดัสกั บานประต ู0.80x2.40 ม.
ประตหูอ้งครัวออกลานซกัลา้ง กรอบบานไมส้กั ลกูฟักกระจกตดัแสงสเีขยีว หนา 6 มม. บานประตขูนาด  0.90x2.40 ม.
ประตหูอ้งเก็บของ,ประตหูอ้งแมบ่า้นกรอบบานไมส้กั  ลกูฟักไมอ้ดัสกัขนาดตามแบบ
ประตหูอ้งนอน กรอบบานไมส้กัลกูฟักไมอ้ดัสกัตามแบบ 0.90x2.40 ม.
ประตอูอกเฉลยีง บานอลมูเินยีมสดํีาดา้นหนา 1.5 มม.กระจกตดัแสงสเีขยีว 6 มม.
ประตหูอ้งนอนแมบ่า้น บานไมอ้ดัยางกนัน้ํา ทาสน้ํีามัน ขนาด 0.80 ม.x 2.00 ม. หนา 1 1/2" 

ประตหูอ้งน้ําแมบ่า้น PVC มชีอ่งเกล็ด ระบายอากาศครึง่บาน ชว่งบนสคีรมี ฃขนาด 0.70ม.x2.00ม.  
ประตหูนา้ตา่งภายนอกทัว่ไป บานเลือ่นอลมูเินยีมอบสดํีา ความหนา 1.2‐1.5 มม.(ขึน้กบัขนาดบาน) 

กระจกเขยีวตดัแสงหนา 5 มม. อปุกรณ์ครบชดุ มาตราฐานทอ้งตลาด (ไมร่วมบานมุง้ลวด) 
มอืจับประตทูางเขา้ออก DIGITAL DOOR LOCK 912.05.359 EL8000 TC RESIDENT‐BLACK

กญุแจประตบูานเลือ่น HAFELE รุ่น 911.26.021 /916.95.306

ลกูบดิประตทูัว่ไป HAFELE รุ่น 911.64.266

ลกูบดิประตหูอ้งน้ํา HAFALE รุ่น 911.64.258

กลอนประตหูนา้ตา่ง HAFELE รุ่น 911.62.300 /911.62.688 /911.62.064

บานพับประตหูนา้บา้น HAFELE รุ่น 926.90.203

บานพับประตทูัว่ไป HAFELE รุ่น 911.17.140

กนัชนตดิพืน้,กนัชนประตู HAFELE รุ่น 937.01.116



7.บนัได
โครงสรา้งบนัได (ภายใน) คอนกรตีเสรมิเหล็กตามรายการคํานวณของวศิวกร
ลกูนอนบนัได (ลกูเหยยีบ) ไมม้ะคา่ 1 1/2"x 12" ทายรูเิทน B‐52 ชนดิกึง่เงากึง่ดา้น ของเบเยอร ์3 เทีย่ว 

ลกูตัง้บนัได (บงัขัน้) ไมม้ะคา่ขนาด 1"x8" ทายรูเิทน B‐52 ชนดิกึง่เงากึง่ดา้น ของเบเยอร ์3 เทีย่ว 

ลกูกรงบนัได ‐ ราวบนัได ลกูกรง STAINLESS มอืจับไมม้ะคา่ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3" ตามแบบ
ราวระเบยีงกนัตก ลกูกรง STAINLESS มอืจับไมเ้นือ้แข็ง ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3" ตามแบบ
ชานพัก ปปูารเ์กไ้มม้ะคา่เขา้ลิน้ 4"x14" เกรด AAA ปลูายกอ่อฐิคู ่ทายรูเิทน B‐52 ของเบเยอร ์3 เทีย่ว 

8.สขุภณัฑ์ MOGEN
10.1  หอ้งนํา้ใหญ่ MOGEN

 ‐ ชกัโครก รุ่น MO11 PROUD SERIES ระบบ Dual Flush ประหยัดน้ํา3/6ลติร
 ‐ สายฉดีชาํระ รุ่น MI042 สโีครเมีย่ม พรอ้มสตอ๊ปวาลว์รุ่น MI040

 ‐ อา่งอาบน้ํา รุ่น MB11 PROUD SERIES แบบฝัง พรอ้มหมอนหนุน
 ‐ กอ๊กผสมอา่งอาบน้ํา รุ่น MI160 พรอ้มชดุฝักบวั RAIN  SHOWER  พรอ้มฝักบวัขนาด F200 มม. รุ่น MI130

 ‐ อา่งลา้งหนา้ รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนดิฝังบนเคานเ์ตอร ์(พรอ้มอปุกรณ์)
 ‐ กอ๊กผสมอา่งลา้งหนา้ รุ่น MI120 แบบกา้นโยกชบุโครเมีย่ม (พรอ้มอปุกรณ์)
 ‐ ทีว่างสบู่ รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
 ‐ ทีใ่สก่ระดาษชาํระ รุ่น ACS44L สแตนเลสมฝีา ขนาด 115X87X22 มม.
 ‐ ราวแขวนผา้ รุ่น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.
 ‐ กระจกหนา้เคานเ์ตอร์ กระจกเงาเปลอืย  ขอบเจยีรมนหนา 6 มม.กวา้ง 1.50 ม. กรุบนไมอ้ดัยาง 6 มม.
 ‐ เคนเ์ตอรอ์า่งลา้งหนา้ หลอ่คอนกรตีปหูนิ ราคาไมเ่กนิ 1,500 บาท /ตรม.
10.2 หอ้งนํา้ท ัว่ไป 
 ‐ ชกัโครก รุ่น MO26 ASPIRE SERIES ระบบ Dual Flush ประหยัดน้ํา4/6ลติร
 ‐ สายฉดีชาํระ รุ่น MI042 สโีครเมีย่ม พรอ้มสตอ๊ปวาลว์
 ‐ ฝักบวั รุ่น MI130 พรอ้มฝักบวัขนาด F200 มม.ฝักบวัเรนชาวเ์วอร์
 ‐ อา่งลา้งหนา้ รุ่น MA118 PROUD SERIES ชนดิฝังบนเคานเ์ตอร ์ขนาด 610x460x180 มม.(พรอ้มอปุกรณ์)
 ‐ กอ๊กผสมอา่งลา้งหนา้ รุ่น MI120 สโีครเมีย่ม แบบกา้นโยกพรอ้มสตอ๊ปวาลว์
 ‐ ทีว่างสบู่ รุ่น ACS42 สแตนเลสขนาด 150X125X65 มม.
 ‐ ทีใ่สก่ระดาษชาํระ รุ่น ACS44L สแตนเลส มฝีา ขนาด 115X87X22 มม.
 ‐ ราวแขวนผา้ รุ่น ACS4160 สแตนเลส 60 ซม. ขนาด 600X85X22 มม.
 ‐ กระจกหนา้เคานเ์ตอร์ กระจกเงาเปลอืยขอบเจยีรมนหนา 6 มม. กวา้ง 1.50 ม. กรุบนแผน่ไมอ้ดัยาง 6 มม.
 ‐ เคานเ์ตอรอ์า่งลา้งหนา้ หลอ่คอนกรตีปหูนิ ราคาไมเ่กนิ 1,500 บาท /ตรม.
10.3 หอ้งนํา้คนใช้
 ‐ ชกัโครก รุน่ MT22  ระบบ SINGLE  FLUSH ประหยัดน้ํา 6 ลติร 
 ‐ สายฉีดชําระ รุน่ SP31 สขีาว ชดุสายชําระพรอ้มสาย PVC

 ‐ อา่งลา้งหนา้ รุน่ MA212 ชนดิแขวนผนังพรอ้มขาอา่งแบบแขวนรุน่ บกีนิ พรอ้มอปุกรณ์
 ‐ กอ๊กเดีย่วอา่งลา้งหนา้ รุน่ SP29 แบบกา้นโยก 

 ‐ ทีว่างสบู่ รุน่ AC52 LUNA ขนาด 100X130 มม.
 ‐ ทีใ่สก่ระดาษชําระ รุน่ AC51 LUNA ขนาด 90X140 มม.
 ‐ ราวแขวนผา้ รุน่ AC53 LUNA ขนาด 80X616 มม.
 ‐ กระจกหนา้เคานเ์ตอร์ กระจกพาโลมา PREMA รุน่  PM91

 ‐ ฝักบัวสายออ่นพรอ้มกอ๊ก
9. งานสี
สทีาภายนอก สน้ํีาอะครลีคิ TOA SUPER SHIELD ชนดิทาภายนอก(สรีองพืน้ปนูใหม ่1 เทีย่ว ทาสจีรงิ  2 เทีย่ว)
สทีาภายใน สน้ํีาอะครลีคิ TOA SUPER SHIELD ชนดิทาภายใน(สรีองพืน้ปนูใหม ่ 1 เทีย่ว ทาสจีรงิ  2  เทีย่ว )

สทีาวงกบ  บานประตู ทาสยีอ้มไม ้ TOA WOOD STAIN

หนา้ตา่งทีเ่ป็นไมภ้ายนอก
สทีาวงกบ  บานประตู ทําผวิแลคเกอรด์า้นสไีมธ้รรมชาติ
หนา้ตา่งทีเ่ป็นไมภ้ายใน
สทีาเชงิชาย , ฝ้าระแนง สน้ํีาอะครลีคิ TOA SUPER SHIELD ชนดิทาภายนอก
สโีครงหลงัคาเหล็ก TOA RED OXIDE METAL PRIMER  1 เทีย่ว และทาทบัดว้ยส ีTOA GLOSS FINISH  2 เทีย่ว 

น้ํายาเคลอืบแข็งพืน้ไมแ้ละบนัได ขดัผวิไม ้ทาน้ํามันเคลอืบแข็ง BEGER UNITHANE B‐52 (3เทีย่ว)
งานสบีนัไดและชานพัก ขดัผวิไม ้ ทาน้ํามันเคลอืบแข็งเบเยอร ์ยนูเีทน บ‐ี52 (3เทีย่ว)



10.งานสขุาภบิาล
มเิตอรป์ระปา ทางบรษัิท ดําเนนิการขอให ้ลกูคา้เป็นผูจ้า่ยคา่ใชจ้า่ยเอง
ทอ่ประปา ทอ่เมน PPR เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3/4 " ชัน้ 13.5 มม. ทอ่ยอ่ยเขา้อปุกรณ์ทอ่PPR 

เสน้ผา่ศนูยก์ลางศนูยก์ลาง 1/2" ชัน้ 13.5 มม.  ยาวไมเ่กนิ 20 เมตร
ทอ่น้ํารอ้น เดนิทอ่ PPR (80) ไปยังกอ๊กผสมอา่งลา้งหนา้และกอ๊กผสมอา่งอาบน้ํา เฉพาะหอ้งทีม่อีา่งอาบน้ํา
ทอ่โสโครก ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 มม. เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 4" ระบายลงถังบําบดัน้ําเสยี
ทอ่น้ําทิง้ ทอ่ PVC  ชัน้ 8.5 มม. เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 3" ลงบอ่พักระบายน้ํารอบบา้น
ทอ่ระบายอากาศ ทอ่ PVC  ชัน้ 8.5 มม. เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1" 

ระบบบําบดัน้ําเสยี COTTO ขนาด จํานวน และตําแหน่ง ตามแบบหรอืความเหมาะสมของแตล่ะสถานที่
ถังเก็บน้ํา ถังน้ํา COTTO รุ่น HYGIENE   รุ่น CJ 2000  สเีทา GRANITE ( 9 )

ป๊ัมน้ํา ป๊ัมน้ําอัตโนมัต ิยีห่อ้ HITACHI ชนดิแรงดันคงทีรุ่่น WM‐P280GP(280W)สําหรับบา้นทีม่หีอ้งน้ําไมถ่งึ5หอ้ง
ป๊ัมน้ําอัตโนมัต ิยีห่อ้ HITACHI ชนดิแรงดันคงทีรุ่น่ WM‐P450GP(450W)สําหรับบา้นทีม่หีอ้งน้ําเกนิ 5 หอ้ง

ทอ่ระบายน้ํา ทอ่ใยหนิเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 8" ความยาวโดยรวมไมเ่กนิ 80 ม.
บอ่พักน้ําทิง้ บอ่พักคอนกรตีสาํเร็จรูป 0.40x0.40x0.50 ม. ระยะหา่งไมเ่กนิ 6.00 ม.
หอ้งครัว เดนิทอ่น้ําด ี1 จดุ ทอ่น้ําทิง้ 1 จดุ
บอ่ดกัไขมัน บอ่ดกัไขมัน DOS รุ่น DGT 40 

กอ๊กสนาม กอ๊กสนามของ SANWA จํานวนจดุตามแบบ

11.งานระบบไฟฟ้า
มเิตอรไ์ฟฟ้า มเิตอรไ์ฟฟ้า 30/100 A 3 เฟส  บรษัิทดําเนนิการขอตดิตัง้ ลกูคา้ชาํระคา่ใชจ้า่ยเอง
สายเมนมเิตอรไ์ฟฟ้า สาย NYY เดนิสายรอ้ยทอ่ HDPE ฝังดนิจากเมนมเิตอรไ์ฟฟ้า ไมเ่กนิ 20 เมตร 

(วดัจากขอบตวับา้นดา้นหนา้)
แผงควบคมุสวทิชไ์ฟฟ้า BTICINO ไมร่วม SAFE‐T‐CUT

สายไฟภายใน รอ้ยสายฝังในทอ่ PVC สเีหลอืงฝังผนัง
สายไฟแสงสวา่ง สายคูข่นาด 1.5 มม. ของ THAI YAZAKI หรอืเทยีบเทา่
สายไฟฟ้ากําลงั สายคูข่นาด 2.5 มม. ของ THAI YAZAKI หรอืเทยีบเทา่
อปุกรณ์ ปลั๊ก‐สวทิช์ BTICINO รุ่น MATRIX

เครือ่งทําน้ํารอ้น(หากม)ี บรษัิทฯ เดนิสายไฟสําหรับตดิตัง้เครือ่งทําน้ํารอ้นใหห้อ้งน้ําหอ้งละ 1จุด(ไมร่วมหอ้งน้ําแมบ่า้น)
โดยผูว้า่จา้งเป็นผูจั้ดหาเครือ่งทําน้ํารอ้นและบรษัิทฯ ดําเนนิการตดิตัง้

ปลั๊กโทรทศัน์ หอ้งรับแขก ,พักผอ่น ,ทํางาน ,หอ้งนอน หอ้งละ 1 จดุ รวมทัง้หมด 4 จดุ 

ปลั๊กโทรศพัท์ หอ้งรับแขก ,พักผอ่น ,ทํางาน ,หอ้งนอน  หอ้งละ 1 จดุ รวมทัง้หมด 4 จดุ 

ปลั๊กเครือ่งปรับอากาศ หอ้งรับแขก ,พักผอ่น ,ทํางาน ,หอ้งนอน หอ้งละ 1 จดุ รวมทัง้หมด 4 จดุ 

ดวงโคม DOWN LIGHT DOWN LIGHT ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 6" สขีาว หลอดตะเกยีบขาเสยีบ 18W

ราคารวมหลอดไฟแลว้ไมเ่กนิ  360 บาท ตอ่ ชดุ
ไฟกิง่ภายใน ภายนอก บรษัิทเดนิสายไฟเตรยีมไวท้ีจ่ดุตามแบบ (เจา้ของจัดซือ้ดวงโคม)
กริง่ไฟฟ้าพรอ้มสวติช์ บรษัิทเดนิสาย  จัดหาและตดิตัง้กริง่ไฟฟ้าพรอ้มสวติซ์
ประต ูREMOTE บรษัิทเดนิสายไฟเตรยีมไวท้ีจ่ดุประต ู(ผูว้า่จา้งเป็นผูจั้ดหาประตRูEMOTE และชา่งตดิตัง้เอง)

ไฟสนาม 5 จดุ (เจา้ของจัดหาดวงโคม บรษัิทฯดําเนนิการตดิตัง้)



หมายเหตุ 1.รายการวสัดกุอ่สรา้งนี ้จะใชเ้ป็นเอกสารประกอบสญัญากอ่สรา้ง
2.กรณีทีแ่บบประกอบสญัญาหรอืแบบกอ่สรา้งหรอืขอ้มลูใน CD หรอื Wbsite รวมทัง้รปู 3D ขดัแยง้

  กบัรายการวสัดกุอ่สรา้งนี ้ใหย้ดึถอืตามรายการวสัดกุอ่สรา้งนีเ้ป็นขอ้ยตุิ
3.รายการวสัดทุีร่ะบคํุาวา่(ถา้ม)ีวสัดอุปุกรณ์นัน้ๆจะมเีฉพาะบางแบบ หากแบบบา้นใดไมม่วีสัดุ
อปุกรณ์ดงักลา่วก็จะไมร่วมราคาในแบบนัน้ๆ

มาตรฐานงานกอ่สรา้งโดยสงัเขป
เสาเข็ม ใชม้าตราฐาน มอก./2549เพือ่คณุภาพทีด่เียีย่ม
งานคอนกรตี ใชค้อนกรตีผสมเสร็จตรา TPI หรอื CPAC

ในกรณีทีร่ถคอนกรตีผสมเสร็จไมส่ามารถเขา้ถงึหน่วยงานกอ่สรา้งได ้บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะใชป้นู
ผสมโมใ่นอัตราสว่น ปนูซเีมนตป์อรต์แลนด:์ทราย:หนิ ในอัตราสว่น 1:2:4(โดยน้ําหนัก)ตามมาตราฐาน
วศิวกรรมโดยปนูซเีมนตป์อรต์แลนดท์ีใ่ช ้จะใชข้องTPIแดงหรอืตราชา้ง

งานเหล็กเสรมิ ใชเ้หล็กเต็มSD30 ของ บ.ล.ส. หรอืเทยีบเทา่
รายละเอยีดการเสรมิเหล็กใหเ้ป็นไปตามแบบและรายการคํานวนของวศิวกร

พืน้และผนังกระเบือ้ง กรณีปสูลับลวดลายหรอืปขูอบบอรเ์ดอร ์หรอืขนาดกระกระเบือ้งทมีดีา้นใดดา้นหนึง่ยาวเกนิ 60 ซม.
บรษัิทจะคดิคา่แรง ปกูระเบือ้งเพิม่ โดยจะเสนอผูว้า่จา้งกอ่นดําเนนิการ

งานไมท้ัว่ไป ขนาดไมอ้าจลดลงจากทีร่ะบไุวเ้ล็กนอ้ย จากการไสผวิไมใ้หเ้รยีบ ซึง่เป็นปกตวิสิัยของงานไมท้ั่วไป
พืน้ถนน พืน้ทีถ่า่ยน้ําหนักลงดนิ เชน่ทีจ่อดรถ พืน้ซกัลา้ง ตากผา้ ทางเดนิ ซึง่ในแบบโครงสรา้งระบเุป็น Slab on Ground  จะมกีาร

ทรดุตัวบา้ง เป็นเรือ่งปกตวิสิัย ไมถ่อืวา่เป็นความบกพรอ่งของงาน และไมอ่ยูใ่นเงือ่นไขการรับประกัน
โครงสรา้ง บรษัิทจะรับประกันโครงสรา้งเฉพาะทีถ่า่ยน้ําหนักลงฐานรากและเข็มเทา่นัน้

งานไฟฟ้า สขุาภบิาล จัดทําแบบ AS built งานไฟฟ้าและระบบทอ่สขุาภบิาลให ้

งานตดิตอ่ภายนอกทีใ่หบ้รกิาร
การขออนุญาตปลกูสรา้ง บรษัิทฯ เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่ขออนุญาตปลกูสรา้งอาคารและเป็นผูรั้บผดิชอบ

คา่ธรรมเนยีมขออนุญาต
การขออนุญาตหมูบ่า้น บรษัิทฯเป็นผูดํ้าเนนิการขออนุญาตหมูบ่า้นเพือ่ดําเนนิการปลกูสรา้งในโครงการนัน้ๆ

โดยผูว้า่จา้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยการวางเงนิประกนัหมูบ่า้น
การขอเลขทีบ่า้น, ขอมเิตอรไ์ฟฟ้า บรษัิทฯเป็นผูดํ้าเนนิการขอเลขทีบ่า้น ขอตดิตัง้มเิตอรไ์ฟฟ้าและมเิตอรป์ระปา 

และมเิตอรป์ระปาถาวร โดยผูว้า่จา้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ

งานอืน่ๆทีไ่มร่วม
งานรือ้ถอนอาคารเดมิ
งานตกแตง่ภายใน
งานจัดสวนและบรเิวณ
งานระบบและตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศ
ทอ่ระบายน้ํานอกเขตทีด่นิ
งานรัว้,งานประตรัูว้ และเขือ่นกนัดนิ
งานถมดนิ
งานถนนภายในบา้นทีน่อกเหนอืขอบเขตในแบบ
งานมุง้ลวดและเหล็กดดัของประต‐ูหนา้ตา่ง
งานประตบูานเลือ่นและบานเฟ้ียมภายใน
งาน COUNTER ครัว และพืน้ผวิ COUNTER ในหอ้งครัว
งานบวัฝ้าเพดาน
งาน HARDSCAPE และงานบอ่น้ํา สระน้ํา
อปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่มร่ะบใุนแบบ
อา่งลา้งจาน,เตาแกส๊ และอปุกรณ์ครัวอืน่ๆ
งานอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ
การรบัประกนั
1.โครงสรา้งหลกัของตวับา้น 10 ปี 
2.รบัประกนัความเสยีหาย 1 ปี
3.รบัประกนัวสัดมุุงหลงัคา 5 ปี


